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Koment - Gjenocidi i 

Srebrenicës  

Më 11 korrik 1995 serbët arritën të hyjnë në 

Srebrenicë si pasojë e pasivitetit të batalionit 

holandez me detyrë garantimin e sigurisë së 

qytetit sipas rezolutave të OKB-së duke i 

hapur rrugën kështu një gjenocidi të paparë 

në kontinentin evropian pas L2B 

-Nga Dr. Erhan TÜRBEDAR* 

Çdo vit në prag të korrikut vjen në rend të ditës 

masakra e Srebrenicës, në të cilën u vranë më 

shumë se 8.000 boshnjakë civilë. Gjatë viteve të 

Luftës së Bosnjës Srebrenica ka qenë një qytet i 

shpallur nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të 

Bashkuara si një zonë e sigurt për mbrojtjen e 

boshnjakëve civilë nga UNPROFOR (Forca 

Mbrojtëse e Kombeve të Bashkuara-United 

Nations Protection Force). Por megjithëkëtë më 

11 korrik 1995 qyteti ra në duart e ushtrisë së 

serbëve të Bosnjës, e cila komandohej nga 

Ratko Mlladiç. Brenda pak ditëve nga kjo 

ngjarje u masakruan më shumë se 8.000 civilë, 

duke u kryer kështu një gjenocid që nuk ishte 

parë në kontinentin e Evropës që pas Luftës së 

Dytë Botërore. Kombet e Bashkuara, të cilat 

nuk morën masa të mjaftueshme për të mbrojtur 

zonën e sigurt, nuk ndërhynë për të parandaluar 

tragjedinë që ndodhi në Srebrenicë. 

Srebrenica është një qytet i vogël që ndodhet në 

lindje të Bosnjës. Sipas regjistrimit të popullsisë 

në vitin 1991, numri i banorëve që jetonin 

brenda në Srebrenicë ishte gjashtë mijë, kurse 

numri i banorëve të regjistruar në Bashkinë e 

Srebrenicës ishte 36.666. Sipas të dhënave të 

njëjtit regjistrim, 75,2 për qind e popullsisë së 

Srebrenicës ishte boshnjake dhe 22,7 për qind 

ishin me origjinë serbe. Sot, numri i 

boshnjakëve në këtë qytet është 7.250 banorë. 

Kur Këshilli i Ministrave të Komunitetit 

Europian njohu pavarësinë e Bosnjës-

Hercegovinës më 6 prill 1992, u ndez edhe 

Lufta e Bosnjës. Në pranverën e vitit 1992, të 

gjitha qytetet kryesore në lindje të Bosnjës u 

sulmuan nga serbët e Bosnjës dhe shumica 

dërrmuese e tyre kaloi nën kontrollin e serbëve. 

Kontrolli i qyteteve të tilla si Foça, Çayniçe, 

Vishegrad, Zvornik, Biyelina, Brodi Boshnjak 

dhe Derventa u mor shumë shpejt nga serbët e 

Bosnjës, të cilët deri në maj të vitit 1992 kishin 

marrë 60 për qind të territorit të vendit. 

Më 18 prill 1992, serbi Jelko Rajnatoviq, i 

njohur me pseudonimin "Arkan", bashkë me 

grupin e vet paraushtarak, arriti të merrte 

Srebrenicën. Por boshnjakët e Srebrenicës, të 

organizuar nën udhëheqjen e Naser Oriçit në 

malet përreth qytetit, kaluan në kundërsulm dhe 

pas tri ditëve e rimorën qytetin. Pas kësaj, serbët 

në mënyrë të përsëritur u përpoqën të merrnin 

Srebrenicën, por nuk mundën të bënim më 

shumë se sa ta mbanin qytetit nën rrethim. 
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Ndërkohë, boshnjakët e tjerë që iknin nga 

sulmet serbe u dyndën në Srebrenicë dhe 

popullsia e qytetit u rrit në rreth 40.000. 

Me qëllim për t'i lënë boshnjakët në një situatë 

të vështirë, serbët penguan hyrjen në qyet të 

ndihmave të Kombeve të Bashkuara me 

ushqime dhe ilaçe. Ndërkohë Kombet e 

Bashkuara nuk reaguan ndaj kësaj situate. I 

vetmi vend që dërgoi ndihma me ushqime ishin 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA), të 

cilat me urdhër të Presidentit Clinton hodhën 

ushqime nga ajri me parashutë. Gjatë periudhës 

mars-qershor 1993 në rajonin e Srebrenicës 

ishin hedhur nga ajri rreth 1.900 ton ushqime 

dhe ilaçe. Por edhe kjo ndihmë nuk ishte e 

mjaftueshme. Hera herës Oriçit i duhej të 

plaçkiste fshatrat serbe përreth për të siguruar 

ushqimin e nevojshëm për boshnjakët që ishin 

grumbulluar në Srebrenicë. Në vitet e pasluftës 

Oriçi u gjykua në Gjykata me akuzën se gjatë 

këtyre veprimeve ai kishte kryer krime lufte, por 

ishte shpallur i pafajshëm.  

Që nga marsi i vitit 1993, serbët e Bosnjës 

filluan veprime më të planifikuara dhe të 

dhunshme për të marrë Srebrenicën. Si pasojë e 

kësaj, më 16 prill 1993, Srebrenica ishte nën një 

rrethim të plotë serb. Ishte paraparë që në fillim 

se në rast të rënies së Srebrenicës në duart e 

serbëve do të ndodhte një tragjedi e madhe 

njerëzore. Philippe Morillon, komandanti me 

orgjinë franceze i UNPROFOR-it, u alarmua 

nga situata dhe arriti ti bindë serbët me nismat e 

tij diplomatike dhe më 11 mars 1993 ai hyri në 

Srebrenicë. Kështu, për një kohë të shkurtër, u 

arrit një marrëveshje e përkohshme 

armëpushimi midis palëve të përfshira në 

konflikt. Me qëllim për të vendosur një kontroll 

më të rreptë mbi situatën, Këshilli i Sigurimit i 

Kombeve të Bashkuara (KS i OKB-së) me 

rezolutën Nr.819 që miratoi në datën 16 prill 

1993 e shpalli Srebrenicën një zonë të sigurt e të 

mbrojtur nga OKB-ja. Por së shpejti do të 

kuptohej që kjo zonë nuk kishte qenë e sigurt.  

Pas shpalljes së Srebrenicës si zonë të sigurt, 

UNPROFOR-i filloi mbledhjen e armëve që 

kishin boshnjakët me arsyetimin se sigurinë 

atyre tani do t’ua garantonte misioni i OKB-së. 

Kështu boshnjakët po liheshin gjithnjë e më të 

pambrojtur. Të gjitha vendet perëndimore kishin 

rezerva lidhur me dërgimin e trupave të tyre në 

zonën e sigurt të Srebrenicës. Vendi i parë që e 

pranoi këtë ishte Kanadaja, e cila më 17 prill 

1993 dërgoi në Srebrenicë një kontingjent me 

143 ushtarë. Vetëm se arma më e fuqishme që 

kishin sjellë me vete trupat kanadeze ishte 

pushka automatike. Si rrjedhim, as numri i 

trupave të UNPROFOR-it, as armët që kishin 

këto trupa nuk ishin të mjaftueshme për të 

garantuar sigurinë në Srebrenicë. Pas 

përfundimit të misionit kanadez, më 3 mars 

1994, detyrën e batalionit kanadez e mori 
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zyrtarisht në dorëzim Holanda me rreth 570 

ushtarë. 

Për shkak të vazhdimit të sulmeve serbe në 

zonat e sigurta, Këshilli i Sigurimit i OKB-së 

më 4 qershor 1993 miratoi rezolutën Nr.836, me 

të cilën i zgjeroi kompetencat e UNPROFOR-it 

duke bërë ndryshime shtesë në lidhje me zonat e 

sigurta. UNPROFOR-i ishte autorizuar për të 

marrë masat paraprake të nevojshme përballë 

sulmeve ndaj zonës së sigurt dhe rrethinave 

duke përfshirë edhe përdorimin e forcës. 

UNPROFOR madje mund të kërkonte edhe 

mbështetje ajrore nëse do të ishte e nevojshme. 

Serbët vazhdimisht bllokonin punën e batalionit 

holandez në Srebrenicë. Gjithashtu, 

armëpushimi herë pas here shkelej. Me kërkesë 

të UNPROFOR-it, në nëntor të vitit 1994 

aeroplani i NATO-s bombardoi simbolikisht 

pozicionet serbe. Pas kësaj, për të penguar 

sulmet ajrore komandanti serb Ratko Mlladiç 

mori peng 70 ushtarë holandezë. Këta ushtarë u 

liruan gjashtë ditë më vonë falë trafikut të 

dendur diplomatik. 

Brenda vitit 1995 serbët nuk kishin lejuar të 

kalonte asnjë lloj kamioni, kështu që ushtarët 

holandezë filluan të sëmuren si pasojë e 

kequshqyerjes. Në maj të 1995-ës tensioni midis 

batalionit holandez dhe serbëve u 

përshkallëzua shumë dhe serbët filluan të hapnin 

zjarr kundër disa postblloqeve të trupave të 

UNPROFOR me qëllim për ti frikësuar ata. 

Më 6 korrik 1995 serbët kaluan në mësymje të 

plotë kundër Srebrenicës. Në këtë sulm, rreth 30 

ushtarë holandezë u morën peng nga serbët. 

Përkundër kësaj, komandanti i batalionit 

holandez nuk kërkoi mbështetje ajrore bazuar në 

rezolutën nr.836. Me fjalë të tjera, batalioni 

holandez veproi me pasivitet. Mbështetja ajrore 

u kërkua një ditë përpara se Srebrenica të binte 

në duart e forcave të armatosura të Ratko 

Mlladiçit. 

Më pas, u bënë dy sulme ajrore simbolike 

kundër pozicioneve serbe. Serbët e Bosnjës 

dërguan një ultimatum dhe kërkuan ndërprerjen 

e menjëhershme të sulmeve ajrore. Serbët, të 

cilët thanë se do ti vrisnin ushtarët holandezë që 

i mbanin peng, paralajmëruan se do të hapnin 

zjarr kundër ushtarëve të mbetur të 

UNPROFOR-it dhe refugjatëve në Srebrenicë. 

Pas këtij ultimatumi të serbëve Përfaqësuesi 

Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve 

të Bashkuara në Bosnjë kërkoi anulimin e 

sulmeve ajrore. Kështu, më 11 korrik 1995 

serbët arritën të hyjnë në Srebrenicë dhe 11 

korriku në kujtesë u skalit si simboli i një 

gjenocidi të tmerrshëm. 
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Koment - Gjenocidi i Srebrenicës II 

 

Ditën e mërkurë më 11 korrik u përkujtua 

përvjetori i 23-të i gjenocidit të Srebrenicës. Në 

këtë ceremoni, ku morën pjesë me mijëra vetë 

në varrezat e dëshmorëve në Potoçari u varrosën 

mbetjet mortore të shumë viktimave të 

identifikuara rishtazi. Kështu numri i 

përgjithshëm i viktimave të varrosur në Potoçari 

arriti mbi 6 mijë e 600. Duke qenë se vendi i 

varrezave masive vazhdon të mbahet i fshehtë 

nga ana e aktorëve të këtij krimi, me qindra 

nëna të Srebrenicës, edhe gjatë përvjetorit të 23-

të të gjenocidit të Srebrenicës vazhdojnë të 

jetojnë këtë ferr me shpresë se një ditë do të 

gjenden të dashurit e tyre. 

Data shënonte 11 korrik 1995. Komandanti i 

forcave serbe, Ratko Mlladiç menjëherë pasi 

mori kontrollin e qytetit të Srebrenicës doli 

përpara kamerave dhe tha: “Erdhi koha të 

marrim hak nga turqit”. Mlladiç përpara 

kamerave në fillim shpërndau karamele për 

fëmijët dhe cigare për të moshuarit. Kurse kur 

kamerat u larguan, gratë, fëmijët dhe të 

moshuarit i dërgoi në qytetin Tuzla, që 

kontrollohej nga boshnjakët. Kurse masakra e 

atyre që mbetën filloi mbrëmjen e 11 korrikut. 

Kurse batalionit holandez, i përcaktuar për të 

garantuar sigurinë e Srebrenicës nga ana e 

Kombeve të Bashkuar, Mlladiçi i njohu kohë të 

tërhiqej nga rajoni deri në orën 10.00 të 12 

korrikut. Një pjesë e boshnjakëve u munduan të 

arratisen në male, por pjesa më e madhe e tyre e 

kap dhe u ekzekutua. 

Masakra e meshkujve, të cilët mund të mbanin 

armë në dorë, vazhdoi në mënyrë masive nga 11 

korriku deri në 16 korrik të vitit 1995. Provat e 

nxjerra në dritë nga ana e Gjykatës 

Ndërkombëtare për Krimet në Ish-Jugosllavi 

(Tribunali i Hagës) tregojnë se masakra ishte 

paramenduar deri në detaje. Në shesh doli se më 

përpara ishin siguruar autobusët që do të 

transportonin boshnjakët, të cilët do të 

masakroheshin, ishte përcaktuar vendi se ku do 

të kryhej masakra, disa varre masive ishin hapur 

më parë dhe makineritë e gërmimit qëndronin të 

gatshme për të hapur varre të tjera masive. 

Sepse Srebrenica ishte kthyer në Auschwitz-in e 

dytë të Evropës. 

Në shesh dolën raporte të ndryshme që krahas 

serbëve të Bosnjës akuzonin Holandën, Francën, 

Kombet e Bashkuara dhe disa shtete të tjera 

perëndimore për shkak të masakrës së 

Srebrenicës. Të gjitha këto raporte tregonin se 

sa e papërgjegjshme dhe sa pasive sillet 

shoqëria ndërkombëtare ndaj masakrave kundër 

boshnjakëve.   

Për shembull; në një studim të publikuar në 10 

prill 2002 nga Instituti i Dokumenteve Historike 

të Holandës, përcaktohej se qeveria holandeze 
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ishte në gjendje të parandalonte masakrën e 

Srebrenicës në vitin 1995. Sipas raportit, 

pavarësisht se qeveria holandeze kishte mësuar 

më përpara se serbët do të sulmonin 

Srebrenicën, për të mbrojtur jetën e ushtarëve 

(holandezë) me detyrë në rajon, kishte mbyllur 

sytë përpara kryerjes së masakrës. Pas kësaj, më 

16 prill 2002 qeveria holandeze e kryesuar nga  

Wim Kok dha dorëheqjen.  

Sipas një raporti të publikuar nga ana e një 

komisioni në Palamentin e Francës në nëntor të 

vitit 2001 bëhet e ditur se Franca dhe Kombet e 

Bashkuara janë fajtore në një masë të caktuar 

për shkak të krimeve në Srebrenicë. Në raportin 

në fjalë bëhet e ditur se ndërmarrja e operacionit 

të NATO-s ndaj forcave të armatosura serbe, që 

sulmuan Srebrenicën, ishte penguar nga 

Gjenerali Bernard Zanvier, 

Përveç këtyre lloj raporteve në shesh dolën edhe 

disa të vërteta në lidhje me tragjedinë e 

Srebrenicës. Për shembull; Përpara se 

Srebrenica të binte në dorën e Mlladiçit, ushtarët 

boshnjakë të çarmatosur nga UNPROFOR 

(Forca Mbrojtëse e Kombeve të Bashkuara-

United Nations Protection Force) kërkuan nga 

batalioni i Holandës që tu jepeshin përsëri 

armët, komandanti i këtij batalioni, Thom 

Karremans kishte dalë kundër kësaj kërkese 

duke bërë që Srebrenica të binte në duart e 

serbëve pa rezistencë. 

Sipas pretendimeve që zunë vend në disa gazeta, 

disa ditë pasi ishin bërë masakrat në Srebrenicë, 

Gjenerali anglez, Rupert Smith, që njihet si një 

nga ata që qëndruan pasiv përballë tragjedisë së 

Srebrenicës, së bashku me një grup të përbërë 

nga autoritete të nivelit të lartë të Kombeve të 

Bashkuara, u takuan në Beograd me Sllobodan 

Milosheviç dhe Ratko Mlladiç. Në takimin e 

bërë, në vend që të dënoheshin ato që u jetuan 

në Srebrenicë, sikur nuk kishte ndodhur asnjë 

gjë nuk u përmendën këto tema, vetëm u 

bisedua që të liroheshin ushtarët e forcës 

paqësore të Kombeve të Bashkuara, që ishin të 

burgosur nga serbët.  

4 vjet e gjysmë pas gjenocidit në Srebrenicë, 

Sekretari i atëhershëm i Kombeve të Bashkuara, 

Kofi Annan kishte bërë të përgatitej një raport 

në lidhje me Srebrencin. Në raportin e publikuar 

më 15 nëntor 1999, bëhej e ditur se Kombet e 

Bashkuara kishin bërë shumë gabime në 

Srebrenicë, kishin bërë parashikime të gabuara 

në lidhje me zhvillimet dhe si pasojë nuk kishin 

siguruar mbrojtjen e mjaftueshme për banorët e 

atij rajoni. Ky ishte një pohim i qartë i faktit se 

Kombet e Bashkuara nuk kishin marrë masat e 

mjaftueshme për mbrojtjen e rajonit të sigurt, 

Srebrenicës. 

Po të bëjmë një përmbledhje; Gjenocidi i 

Srebrenicës është një nga faqet më të errëta të 

historisë së njerëzimit dhe diplomacisë 
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ndërkombëtare. Mbi 8 mijë boshnjakë u 

masakruan përballë syve të shoqërisë 

ndërkombëtare. Disa vende perëndimore, për të 

shpëtuar jetën e disa ushtarëve të burgosur nga 

ana e serbëve, mbyllën sytë ndaj kryerjes së 

gjenocidit.   

Nga Dr. Erhan Türbedar  
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24 vjet nga masakra e 

Srebrenicës 

Hasan Hajdarpasic 

 

Bosnja e Hercegovina sot shënon 25 vjetorin e 

masakrës së Srebrenicës. Kjo masakër është më 

e rënda në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore. 

Në korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës 

vranë mbi 8 mijë burra dhe djem myslimanë në 

enklavën e Srebrenicës, që ishte caktuar si 

“vend i sigurt” nga Kombet e Bashkuara. 

Më 9 korrik 1995, udhëheqësi atëhershëm 

serbëve, Radovan Karadziç lëshoi një urdhër të 

ri për të pushtuar Srebrenicën. Trupat rrethuan 

enklavën dhe sulmuan paqeruajtësit holandezë 

duke marrë peng 30 prej tyre. 

Një ditë më pas, më 10 korrik, ushtarët serbë të 

Bosnjës filluan të bombardojnë Srebrenicën. 

Forcat holandeze kërcënuan serbët se do të 

kishte goditje ajrore të NATO-s, nëse nuk 

tërhiqeshin deri në mëngjes. 

Dhe të nesërmen, avionët e NATO-s 

bombarduan tanket serbe jashtë Srebrenicës. 

Forcat serbe kërcënuan të rifillonin 

bombardimin dhe të vrisnin ushtarët e kapur 

holandezë. Goditjet ajrore u ndalën dhe në 

mbrëmjen e 11 korrikut, komandanti i serbëve të 

Bosnjës, gjenerali Ratko Mlladiç hyri në 

Srebrenicë. 

Rreth 30 mijë refugjatë myslimanë u 

grumbulluan rreth bazës së paqeruajtësve 

holandezë në Potoçari, në veri të qytetit të 

Srebrenicës, pasi forcat serbe të Bosnjës morën 

nën kontroll zonën e sigurt. 

Mlladiç u përpoq t’i qetësonte duke u thënë se 

nuk kishin pse të kishin frikë. Forcat serbe të 

Bosnjës i futën refugjatët e frikësuar nëpër 

autobusë, për kinse të largoheshin. Shumë nga 

refugjatët u evakuuan në Kladanj, 50 kilometra 

larg dhe prej andej filluan të ecnin për të gjetur 

një strehë të sigurt. 

Kombet e Bashkuara vunë re se shumica e 

refugjatëve që mbërrinin nga Srebrenica ishin 

gra, fëmijë dhe të moshuar dhe filluan të 

shqetësohen për fatin e burrave. 

Reth 15 mijë ushtarë dhe civilë myslimanë të 

Bosnjës u larguan natën nga Srebrenica duke u 

përpjekur të arrinin në territor të kontrolluar nga 

myslimanët. Shumë vdiqën nga bombardimet 

dhe goditjet e snajperëve. 
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Gjatë javës pasoi rënia e Srebrenicës, rreth 8 

mijë burra dhe djem mendohet se u vranë nga 

serbët e Bosnjës dhe u varrosën në varre masive. 

Edhe pas më shumë se dy dekada pas vrasjeve, 

ende vazhdojnë të gjenden varre masive. 

Identifikimi i viktimave është i vështirë, pasi 

trupat ishin copëtuar nga ekskavatorët që i 

hidhnin në varre. 

Çdo vit më 11 korrik, eshtrat e atyre që 

identifikohen gjatë vitit të fundit varrosen në 

Qendrën përkujtimore të Potoçari. 
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Gjenocidi, fjala e 

mohuar 

Ivana Zhaniq 

“Serbia nuk i madhëron krimet e luftës dhe as 

që anon kah revizionizmi”, ka thënë 

kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiq, një ditë 

pasi që deputeti i partisë në pushtet, Partisë 

Progresiste Serbe (SNS), Vladimir Gjukanoviq, 

ia ka uruar “popullit serb, ditën e çlirimit të 

Srebrenicës”. 

Bërnabiq edhe një herë ka refuzuar që ngjarjen 

në Srebrenicë ta quajë me emrin gjenocid, duke 

thënë se shërbehet me deklaratën e Kuvendit të 

Serbisë, në të cilën ajo fjalë nuk përmendet. 

“Si kryeministre e Qeverisë së Serbisë, mund të 

shërbehem vetëm me atë që e ka thënë trupi më 

i lartë ligjdhënës, Kuvendi i Serbisë, përmes 

Deklaratës për dënimin e krimit në Srebrenicë”, 

theksoi Ana Bërnabiq dhe shtoi që shprehë 

“ngushëllimet e thella dhe dhembshuri me 

familjet dhe miqtë e viktimave”. 

 

 

Ofendimet nga pozitat e larta 

Në ditën kur në Qendrën komemorative në 

Potoçari janë varrosur edhe 33 viktima të 

gjenocidit, nga ana e partive politike në 

pushtete, në Beograd, janë dëgjuar sërish porosi 

që miratojnë dhe ofendojnë viktimat, që 

përjashtojnë përgjegjësinë, si dhe porosi, të cilat 

po përsëriten tash e disa vite pa ndonjë pasojë, 

në ditën kur shënohet 11 korriku. 

Deputeti i Partisë Progresiste Serbe, Vladimir 

Gjukanoviq, në një deklaratë për Radion Evropa 

e Lirë, thotë se “nuk do të distancohet” nga 

urimi për “ditën e çlirimit të Srebrenicës” dhe 

falënderimi për “gjeneralin Ratko Mladiq, për 

realizimin brilant të operacionit ushtarak 

‘Krivaja 95’”, të cilat i kishte shënuar në faqen e 

tij në rrjetin social Twitter. 

Partia Progresiste Serbe, në krye të së cilës është 

kryetari i shtetit, Aleksandar Vuçiq, nuk është 

distancuar nga kjo paraqitje e deputetit të tij. 

Ndonëse, mohimi i gjenocidit në Srebrenicë nuk 

është vepër penale në Serbi, nga Prokuroria nuk 

ka asnjë përgjigje lidhur me pyetjen e Radios 

Evropa e Lirë, se a do të mund të ngitet proces 

ndaj deputetit Gjukanoviq, për shkak të gjuhës 

së urrejtjes. 
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“Kjo nuk është hera e parë që shprehet gjuha e 

urrejtjes, sidomos para dhe gjatë 11 korrikut. 

Megjithatë, sa kam unë njohuri, organet 

shtetërore nuk kanë reaguar asnjëherë dhe nuk e 

kanë sanksionuar askënd”, thotë Ivana Zhaniq 

nga Fondi për të Drejtën Humanitare. 

Srebrenica, gjatë ditës kur është shënuar 

përvjetori i gjenocidit, ka qenë temë edhe në 

Kuvendin e Serbisë, prej nga edhe i dënuari si 

kriminel lufte, deputeti dhe lideri i Partisë 

Radikale Serbe, Vojislav Sheshelj, i ka bërë 

thirrje Qeverisë së Serbisë që të mbledhë të 

dhënat që“t’i tregojë opinionit botëror që në 

Srebrenicë nuk ka ndodhur gjenocidi” dhe se e 

gjithë kjo është “mashtrim”. 

Në të njëjtën ditë, ministri për Teknologji dhe 

Zhvillim i Qeverisë së Serbisë, Nenad Popoviq, 

ka porositur që “për shkak të vënies së kushteve 

të reja dhe poshtëruese, me të cilat kërkohet që 

Serbia të pranojë gjenocidin e rrejshëm në 

Srebrenicë, në mënyrë që të përparojë në rrugën 

drejt BE-së, është e domosdoshme që të 

rishqyrtohet procesi i mëtutjeshëm i integrimeve 

evropiane me qëllim që të mbrohen interesat 

kombëtare të Serbisë dhe popullit serb”. 

Duke reaguar ndaj deklaratës së ambasadorit të 

Gjermanisë në Beograd, Thomas Schieb, i cili 

ka thënë se në Srebrenicë ka ndodhur gjenocidi, 

ministri i Mbrojtjes i Serbisë, Aleksandar Vulin, 

ka theksuar që “nuk pranon që ambasadori i 

Gjermanisë t’u flasë serbëve se çfarë të 

mendojnë dhe të bëjnë, e në veçanti që t’u flasë 

se çka është gjenocidi”. 

Nderime për viktimat kanë bërë ambasadorët 

dhe organizatat joqeveritare 

Pikërisht ambasadorët e Gjermanisë, SHBA-së, 

Norvegjisë, Italisë dhe Australisë në Beograd, 

kanë qëndruar pranë përfaqësuesve të 

organizatave joqeveritare dhe personaliteteve 

publike, të cilët të enjten, në parkun para 

objektit të Presidencës së Serbisë, kanë ndezur 

qirinj për viktimat e gjenocidit. Qetësinë e 

thyenin thirrjet ofenduese të një grupi të 

njerëzve, të cilët përpara parkut u mblodhën të 

veshur me fanella me simbole nacionaliste dhe 

me figurën e Ratko Mladiqit, i dënuar për 

gjenocid në Srebrenicë dhe për krimet tjera. 

Policia i ka penguar ata që t’iu afrohen 

pjesëmarrësve, por në vazhdim, kanë ndërhyrë 

gjatë zhvillimit të shfaqjes “Srebrenica. Kur ne 

të vrarët ngritemi”, në objektin e universitetit 

“Themelet e Kolaracit”. 

Pas përplasjeve verbale me regjisorin Zlatko 

Pakoviq dhe aktorët, policia i ka nxjerrë ata 

jashtë objektit. 

Historiani, Milovan Pisar, vlerëson që qasja e 

strukturës në pushtet ndaj gjenocidit, i ka dhënë 
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legjitimitet grupeve, të cilat e kanë ndërprerë 

shfaqjen e Pakoviqit. 

“Kjo është klima që është krijuar gjatë viteve të 

fundit dhe është shumë më e keqe nëse këtë e 

bëjnë përfaqësuesit e partisë në pushtet, sepse 

është Qeveria ajo që, siç duket, nuk dëshiron të 

përballet me të gjitha konkluzat që janë sjellë, jo 

vetëm lidhur me Srebrenicën, por në përgjithësi 

për luftën në Bosnjë. Kështu që, është reale që 

gjëra të tilla të priten edhe më shpesh”, theksoi 

Pisar. 

Dënimet për shkak të kundërshtimit të 

madhështimit të kriminelëve 

Përderisa praktika gjyqësore nuk njeh raste në të 

cilat porositë e këtilla janë sanksionuar, në disa 

rrethana ka ndodhur e kundërta. Kur në vitin 

2015, në tribunën e partisë në pushtet (Partisë 

Progresiste Serbe) kishte folur Veselin 

Shljivançanin, i dënuar për krime të luftës në 

Vukovar, një grup i aktivistëve të Iniciativës së 

të rinjve për të drejta të njeriut, që e kishte 

kundërshtuar promovimin e kriminelëve të 

luftës, ishin sulmuar fizikisht dhe më pas edhe 

ishin dënuar për shkak të thyerjes së rendit dhe 

qetësisë publike. 

“Me këtë vendim të gjykatës, jo vetëm që janë 

dënuar aktivistët për të drejta të njeriut, por në 

hapësirën publike ishte dërguar edhe porosia që 

dhuna është e pranueshme, ndërkaq që 

madhështimi i kriminelëve të luftës, nuk do të 

dënohet në asnjë mënyrë në këtë shoqëri”, thotë 

Jasmina Lazoviq, e cila ka qenë në mesin e 

aktivistëve, të cilët e kanë kundërshtuar 

paraqitjen Shljivançaninit për të mbajtur fjalim 

të tribunë. 

Kongo e ndaluar, Srebrenica e lejuar 

Në qoftë se në Serbi doni të mohonit gjenocidin 

në Kongo, do të bënit vepër penale dhe do të 

mund të përfundonit në burg. Por, asgjë, ndoshta 

edhe më pak se kjo, nuk do t’ju ndodhë në rast 

se mohoni gjenocidin në Srebrenicë, ku forcat 

serbe nën komandën e të dënuarit për krime 

lufte, Ratko Mladiq, kanë vrarë më shumë se 8 

mijë boshnjakë. 

Ndryshimet që janë sjellë në Ligjin Penal të 

Serbisë, në vitin 2016, thonë që mund të 

dënohet ai që publikisht miraton ose mohon 

ekzistencën e gjenocidit ose e zvogëlon 

rëndësinë e tij, përveç në rastet kur gjenocidi 

është i vërtetuar në aktvendimet e gjykatave në 

Serbi ose në Gjykatën Penale Ndërkombëtare, 

gjë që përjashton aktvendimet e Tribunalit të 

Hagës. 

“Pra, mund të mohohet gjenocidi, i cili është 

bërë në Srebrenicë, por nuk guxon të mohohet 

gjenocidi që është bërë në Kongo. Në fakt, kjo 
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është qasja e autoriteteve tona dhe shoqërisë 

tonë në raport me vendimet e Tribunalit të 

Hagës dhe gjenocidin që është bërë më 1995 në 

Srebrenicë. Po të ekzistonte vullneti, që 

njëmend t’i dilet përballë mohimit dhe ri-

interpretimit të fakteve që janë vërtetuar në 

vendimet e Tribunalit të Hagës, ka qenë rast i 

mirë kur kanë ndodhur ndryshimet e Kodit 

Penal, por kjo nuk ka ndodhur”, thotë Ivana 

Zhaniq nga Fondi për të Drejtën Humanitare. 

Për çdo vit, në përvjetorin e gjenocidit në 

Srebrenicë, organizatat joqeveritare në Serbi 

mbesin pa përgjigje në kërkesat e tyre që shteti i 

Serbisë të respektojë vendimet e gjykatave 

ndërkombëtare, provat e vërtetuara gjyqësore, 

që ta pranojë gjenocidin dhe që mohimi i tij të 

kualifikohet si vepër penale, si dhe që 11 

korriku të shpallet në Serbi si Ditë e përkujtimit 

të gjenocidit në Srebrenicë. 
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Gjenocidi i Srebrenicës: 

Një pasqyrë për të 

gjithë evropianët 

 

  

nga Dunja Mijatovic  

 Nermin Subasiç ishte vetëm 19 vjeçe, kur 

grupet paramilitare serbe e masakruan në 

Srebrenicë. Por ajo nuk ishte e vetmja. Më 

shumë se 8.300 burra, gra dhe fëmijë u 

masakruan brutalisht gjatë gjenocidit të 

Srebrenicës, një nga faqet më të errëta të 

historisë së re të Evropës. 

Po të mos ishte për organizatat “Nënat e 

Srebrenicës” dhe “Zepa”, historitë e tyre do të 

ishin harruar. Këto nëna, bashkëshorte dhe 

motra i fshinë lotët, dhe i vunë vetes një qëllim. 

Duke mos kërkuar hakmarrje, për 24 vjet rresht, 

ato kanë kërkuar vazhdimisht drejtësi. Dhe kanë 

një mesazh për ne:ndaloni dehumanizimin e 

tjetrit. 

Shumë nuk e njohin, apo nuk duan të dinë mbi 

gjenocidin e Srebrenicës. Të tjerë mendojnë se 

ishte një çështje lokale, një aksident historik, që 

nuk ka rëndësi për pjesën tjetër të botës. 

Mendime të tilla nuk lindin nga indiferenca apo 

relativizmi:ato zbulojnë ndjenjën anti-

muslimane, që është aq e zakonshme në Evropë. 

Gjenocidi i Srebrenicës, kishte padyshim një 

prapavijë fetare. Ato qenie njerëzore, u vranë 

vetëm sepse ishin myslimanë. Dhe kjo ndodhi 

me pjesëmarrjen e një komuniteti ndërkombëtar 

pasiv, që edhe pse dinte se çfarë po ndodhte, 

zgjodhi të qëndrojë mënjanë. 

Në këtë kuptim, gjenocidi i Srebrenicës është 

një pasqyrë në të cilën të gjithë ne evropianët 

duhet të shohim veten dhe të ulim kokën. 

Sigurisht, Evropa nuk është në prag të një 

Srebrenice tjetër që do të ndodhë së shpejti. 

Megjithatë, ringjallja e lëvizjeve nacionaliste në 

mbarë kontinentin tonë, dhe vetëshpallja e tyre 

si mbrojtës të një “Evrope të krishterë të vlerave 

tradicionale”, nuk përputhet me të ardhmen 

paqësore të shoqërisë sonë. 

Në këtë kontekst, myslimanët janë sërish 

shënjestra e preferuar jo vetëm e grupeve 

ekstremiste, por edhe e politikanëve kryesorë. 

Për shekuj me radhë, evropianët i kanë parë 

myslimanët me një sy tjetër. Por sidomos pas 

vargut të akteve terroriste, që filluan me sulmet 

në Qendrën Tregtare Botërore në Nju Jork më 

11shtator 2001, të gjithë myslimanët janë 
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damkosur njëlloj si ekstremistë, dhe po jetojnë 

në shoqëri gjithnjë e më armiqësore ndaj tyre. 

Gjatë 2 dekadave të fundit, raporte të ndryshme 

kanë ngritur alarmin mbi rritjen e ndjenjave dhe 

praktikave anti-myslimane në Evropë. 

Megjithatë, përkundër dëshmive bindëse, situata 

nuk është përmirësuar. Një raport i ekspertëve të 

Komisionit Evropian kundër Racizmit dhe 

Intolerancës, i bërë publik disa javë më parë, e 

ka konfirmuar këtë, dhe ka shprehur shqetësim 

mbi forcimin e ndjenjave anti-myslimane në 

shumicën e vendeve anëtare të Këshillit të 

Evropës. 

Në shumë vende evropiane, gratë myslimane 

sulmohen shpesh vetëm pse kanë shami në 

kokë. Ndërkohë janë sulmuar xhami, dhe janë 

përdhosur varreza myslimanësh. Praktikat 

diskriminuese, e bëjnë më të vështirë për 

myslimanët gjetjen e një pune, shtëpie apo 

marrjen e shtetësisë së vendit ku kanë emigruar 

prej vitesh. 

Zyrtarët e zbatimit të ligjit, ndalojnë ende në 

kufi myslimanët, bazuar vetëm në paraqitjen e 

tyre fizike. Meqënëse shumica e emigrantëve të 

rinj vijnë nga vendet me shumicë myslimane, 

ata përballen me të njëjtin mosbesim dhe 

dyshim, që myslimanët evropianë e kanë vuajtur 

për dekada me radhë. 

Dhe nuk janë vetëm myslimanët. Incidentet të 

ngjashme, vazhdojnë të trazojnë jetën e 

hebrenjve dhe romëve, të cilët gjithashtu janë 

ndër shënjestrat e preferuara të atyre që ende e 

ndajnë njerëzimin në “raca”, klasa dhe hierarki. 

Unë u rrita në një vend që nuk ekziston më, për 

shkak të atyre që ndezën flakët e urrejtjes dhe të 

ndarjes etnike. Unë pashë brutalitetin dhe 

gjakderdhjen e nacionalizmit të shfrenuar, 

përçarjen që mbjell ai, dhe mënyrat delikate 

përmes të cilave josh njerëzit me premtime të 

rreme. 

Historia duhet të na kishte mësuar, se një situatë 

e tillë vetëm sjell shkatërrim. Megjithatë, duket 

se nuk kemi mësuar sa duhet. Nëse duam ta 

ndryshojmë këtë prirje të rrezikshme, duhet të 

nxëmë më mirë leksionet e duhura nga gjenocidi 

i Srebrenicës. 

Ai nuk ndodhi rastësisht, dhe filloi shumë 

përpara se tmerri i tij të bëhej i dukshëm. Ai nisi 

kur qeniet njerëzore nisën të veçohen, për shkak 

të identitetit të tyre. Dhe mori formë me 

diskursin publik që i dehumanizoi dhe 

margjinalizoi zërat e tjerë kritikë. 

Ajo mori formën e vet përfundimtare në akte të 

qëllimshme, që synonin të asgjësonin një grup 

njerëzish, para syve të atyre që nuk ndiheshin të 

shqetësuar nga kjo situatë. Ashtu si me çdo 
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gjenocid tjetër, ajo që ka ndodhur në Srebrenicë, 

ka një domethënie që shkon përtej kufijve të 

vendit ku ndodhi. 

Ajo na rrëfen një histori paralajmëruese, që na 

thotë se nëse pranojmë, falim ose injorojmë 

sulmet kundër grupeve të caktuara të njerëzve, 

shoqëritë tona do të sigurojnë një terren pjellor 

për rritjen e farave të urrejtjes. Mesazhi i 

“Nënave të Srebrenicës”, është se që ne nuk 

duhet ta bëjmë sërish atë gabim. 

Ato na thonë që nëse duam të jetojmë si të 

barabartë në diversitet, nëse duam të jetojmë të 

lirë nga indoktrinimi, urrejtja dhe dhuna, nëse 

duam që brezat e ardhshëm të kenë të njëjtat 

shpresa dhe pritshmëri si ne, atëherë duhet të 

ngrihemi që sot në këmbë dhe t’i mbrojmë këto 

vlera. 

Ne duhet të mbrojmë vlerat dhe parimet e 

barazisë, respektit, diversitetit dhe 

gjithëpërfshirës, mbi të cilat bazohet vetë 

Evropa. Ka ardhur koha të marrim anë në këtë 

përballje, dhe të punojmë bashkë për të 

zëvendësuar “farat” e urrejtjes, me ato të 

respektit. 
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24 vite nga gjenocidi 

në Srebrenicë 

Faik Miftari 

  

11 korrik 2019, ditë e diel, mbushën plot 24 vite 

nga gjenocidi i kryer në Srebrenicë nga forcat 

paramilitare, policore, ushtarake e barbare serbe 

ndaj zonës mbrojtëse të sigurisë së Srebrenicës 

të shpallur nga KS i OKB-së, me ç’rast vetëm 

për një javë, prej 11 korrik e gjer më 18 korrik 

1995 janë vrarë dhe likuiduar mbi 8.000 

boshnjakë myslimanë të dorëzuar, të zënë peng, 

dhe të zënë robër dhe atë që nga mosha 14 

vjeçare e gjer në moshën 84 vjeçare. Ky 

gjenocid është kryer mu në Evropë, dhe si i tillë 

është i vetmi në Evropë, pas luftës së dytë 

botërore, edhe pse pas gjykimit në Nyrnberg, 

është thënë “kurrë më ”, kjo “kurrë më” është 

përsëritur pikërisht në Evropë, në Bosnjë dhe atë 

nën ombrellën e Organizatës së Kombeve të 

Bashkuara (OKB-së). 

Kjo është ditë të cilën boshnjakët e shënojnë për 

çdo vit, si ditë në të cilin ka ndodhur katrahura 

më e madhe në Evropë, gjenocidi mbi 

boshnjakët. Kjo është ditë, të cilën edhe neve 

shqiptarët duhet përkujtuar për çdo vit, dhe 

kurrë për të mos harruar, pasi që vetëm para ca 

ditësh serbët të tubuar me 28 qershor 2010 për 

Vidovdan, dhe atë në Gazimestan, mu në 

Kosovë, na përkujtuan prapë se çfarë mendojnë 

ata për neve me sloganin dhe klithjet “do të 

vrasim shqiptarët”. Kjo është ditë, të cilën do ta 

përkujtojnë çdo vit, edhe evropianët, pasi që 

Parlamenti Evropian tani më e ka shpallur si ditë 

përkujtimi në tërë Evropën, gjenocidin e kryer 

në Srebrenicë. Kjo është ditë, të cilën duhet 

përkujtuar për çdo vit, pasi që gjenocidi është 

kryer si i tillë mu në Evropë, nga forcat barbare 

serbe. Këtu nuk mund e të mos e ceki thënien e 

përfaqësuesit australian gjatë ratifikimit të 

konventës për ndalimin dhe dënimin e 

gjenocidit me 9 dhjetor 1948 në sesionin plenar 

të Kuvendit të përgjithshëm të OKB-së: 

”Gjenocidi është një vepër e tmerrshme, një gjë 

të tillë as njerëzit e egër e as shtazët nuk do të 

ishin të aftë ta kryejnë si të tillë”. 

Kjo ditë duhet përkujtuar për çdo vit, si ditë 

gjenocidi ndaj boshnjakëve, ashtu si përkujtohet 

për çdo vit dita e holokaustit ndaj hebrenjve. 

Kjo ditë duhet përkujtuar, për çdo vit, për arsye 

se në përfundim të shekullit XX e në vigjilje të 

shekullit XXI, ka akoma popuj të tillë barbarë si 

serbët të cilët mund të kryejnë mizori të tillë 

para syve të Evropës dhe botës. Kjo ditë duhet 

përkujtuar për çdo vit, për të mos u harruar 

kurrë, sepse historia na mëson se një gjë që 
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harrohet, mund të rikthehet apo përsëritet. Kjo 

ditë duhet përkujtuar për çdo vit, edhe si ditë në 

të cilën faktorët vendimmarrës botërorë, kanë 

dështuar “me apo pa dashje” dhe e kanë lënë në 

mëshirë të bishave serbe një popullatë të tërë, 

edhe pse duke u thirrur në kaptinën e shtatë të 

Deklaratës së Kombeve të Bashkuara, me 16 

prill 1993 Këshilli i Sigurimit e kishte miratuar 

Rezolutën nr. 819 duke e shpallur Srebrenicën 

zonë të mbrojtur dhe të sigurt nën përkujdesje të 

Kombeve të Bashkuara. Kjo ditë duhet 

përkujtuar për çdo vit, sepse batalioni holandez 

edhe pse ishte i mandatuar nga KS i OKB-së për 

të mbrojtur zonën e Srebrenicës, e tradhtoi dhe 

ua dorëzoi Srebrenicën forcave barbare serbe, 

pa shkrepur bile as edhe një plumb të vetëm në 

drejtim të forcave depërtuese serbe në 

Srebrenicë. Kjo ditë, duhet përkujtuar për çdo 

vit sepse forcat ajrore të NATO-së, edhe pse 

kishin mandat për të mbrojtur zonën e sigurisë 

së Srebrenicës, nga KS i OKB-së, “me apo pa 

qëllim” kanë hezituar të bombardojnë caqet 

serbe, me ç’rast do të kishin parandaluar një 

gjenocid të tillë të kryer në Srebrenicë. Kjo ditë 

duhet përkujtuar për çdo vit, si ditë në të cilin ka 

dështuar e tërë komanda zinxhirore “me apo pa 

dashje” nga ish-komandanti i UNPROFOR-it e 

gjer te ish-sekretari gjeneral i OKB-së. 

Kjo ditë duhet përkujtuar për çdo vit, si nga 

boshnjakët ashtu edhe nga shqiptarët, sepse në 

këtë ditë një popull i cili kishte kryer gjenocid 

në Srebrenicë, është “shpërblyer “duke e 

kontrolluar gjysmën e territorit të Bosnjës e 

Hercegovinës dhe një çerek të territorit të 

Kosovës, dhe se i mban pezull të dyja këto 

shtete, por tani me mjete diplomatike dëshiron 

që ta përkufizojë edhe de jure gjendjen faktike 

në terren, dhe të realizojë projektin e Serbisë së 

zgjeruar në kufijtë e brendshëm të Bosnjës e 

Kosovës, pasi që projekti i tyre i ‘Serbisë së 

madhe’ dështoi. Edhe pse një thënie e urtë latine 

thotë “fiat iustitia, perat mundu”. që në shqip do 

të thotë: “të mbizotërojë drejtësia, edhe po të 

dështojë tërë bota”, kjo nuk ndodhi, pasi që jemi 

duke jetuar në një botë ku sundon real politika, e 

jo drejtësia, edhe pse Bosnja dhe Hercegovina 

ishte shteti në të cilin është kryer gjenocidi, 

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e vërtetoi 

gjenocidin e kryer në vitin 1995 vetëm për 

Srebrenicë, e jo edhe për BeH- në, sepse 

Gjykata Ndërkombëtare Drejtësisë me 26 shkurt 

2007 shpalli vendimin lirues në padinë e ngritur 

të Bosnjës ndaj ish “RFJ-së” në vitin 1993 për 

agresionin dhe gjenocidin e kryer ndaj BeH, si 

shtet i pranuar ndërkombëtarisht dhe anëtar 

fuqiplotë i OKB-së, duke e vërtetuar vetëm 

kryerjen e gjenocidit në Srebrenicë, dhe krimeve 

të kryera të luftës kundër njerëzimit në Bosnjë e 

Hercegovinë, dhe se ka shpallë që Serbia e Mali 

i Zi ( si trashëgues i ish “RFJ-së”) nuk janë 

ekzekutor dhe bashkautor në gjenocidin e kryer 
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në Srebrenicë, porse vetëm Serbia është 

përgjegjëse për mosparandalimin e gjenocidit 

dhe mosdënimin e pjesëmarrësve të gjenocidit. 

Tani, do të përshkruaj një kronologji të shkurtët 

të gjenocidit të kryer në Srebrenicë. Agresori 

serbomadh në dhe përreth Srebrenicës për vetëm 

një javë likuidoi dhe i mbuloi në varrezat 

masive me mijëra boshnjak të zënë rob, me 

qindra të gjallë i mbuloi në dhe, ka vrarë 

meshkuj, gra dhe fëmijë, duke i gjymtuar pjesët 

e trupit dhe duke i ther, bile ka vrarë edhe 

fëmijë para syve të nënave të tyre, ka detyruar 

gjyshin të hajë mëlçinë e nipit të vet, ka dhunuar 

gra dhe vajza të reja, ka deportuar rreth 30.000 

njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe se ka 

ekzekutuar mbi 8.000 burra, pleq edhe të rinj. 

Ky ishte rezultati i gjenocidit të kryer në 

Srebrenicë për më pak se një javë, para syve të 

mbarë opinionit evropian dhe botëror. Ofensiva 

e forcave serbe të “Republikës Serbe”me 

angazhim të përbashkët të njësive të armatës 

nga Serbia, si dhe vullnetarëve nga Rusia e 

Greqia, kundër zonës mbrojtëse të Srebrenicës 

të Kombeve të Bashkuara, ka filluar me 6 korrik 

dhe me 9 korrik forcat serbe ishin vetëm në një 

kilometër larg nga Srebrenica. Radovan 

Karaxhiqi me 9 korrik të vitit 1995 në 

bashkëbisedim me Miroslav Deronjiqin i thotë 

se “pas hyrjes në Srebrenicë, Mirosllave, të 

gjithë duhet vrarë… të gjithë çfarë mund të 

arrini”. Forcat serbe me 11 korrik 1995 hyjnë në 

Srebrenicë, zonën e mbrojtur nga Kombet e 

Bashkuara, pothuajse pa kurrfarë rezistence. Pas 

hyrjes në qendër të qytetit të Srebrenicës 

gjakpirësi gjenerali Ratko Mlladiq deklaroi: 

“Jemi me 11 korrik 1995 në Srebrenicën serbe, 

me rastin edhe të një feste serbe, ia dhurojmë 

popullit serb këtë qytet, Ka ardhur më në fund 

çasti, që pas ‘Bunës’ rebelimit kundër dahijve, 

turqve t’u hakmerremi në këtë sipërfaqe”. Natën 

e 11 korrikut 1995 sipas urdhrit të prerë me 

qindra meshkujt u likuiduan aty për aty, në 

mëngjesin e 13 korrikut vetëm afër një përroi, 

sipas dëshmitarëve, ka qenë një grumbull prej 

300 trupash të therura, në mesin e të cilëve ka 

pasur edhe gra, dhe se të gjithë trupat ishin pa 

kokat e tyre. Në kampin ushtarak të Potoqares 

ku ishte i stacionuar batalioni holandez, prej 

popullatës së vërshuar prej 30.000 njerëzve, me 

datë 12 e 13 korrik u krye ndarja e meshkujve 

prej grave dhe fëmijëve, të mbi 1.000 

meshkujve, të cilët i çuan në fushën pran 

Orahovcit, dhe se të gjithë u ekzekutuan në 

prani të gjeneralit famëkeq Mlladiq. Deportimi i 

grave dhe fëmijëve përfundoi me 15 korrik 1995 

drejt Klladanjit dhe Tuzllës, pas së cilës pasoi 

ekzekutimi masiv i meshkujve të zënë rob dhe të 

dorëzuar. Në “operimin e vrasjes” e cila zgjati 4 

ditë janë vrarë dhe ekzekutuar mbi 8.000 burra, 

që më pas janë groposur nëpër varrezat masive. 

Pushtimi i Srebrenicës, deportimi i civilëve nga 
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Potoqari dhe operacioni i rrëmbimit, robërimit 

dhe të zënëve peng dhe likuidimi i tyre i 

mëtejmë, ishte akti gjenocidial, i cili ishte më 

parë i detajuar dhe i organizuar në mënyrë 

sistematike nga pozitat e larta politike dhe 

ushtarake serbomadhe. Numri i të vrarëve dhe 

koha e shkurtër e likuidimit flet se në përgatitjen 

dhe planifikimin e gjenocidit në Srebrenicë ka 

marrë pjesë i tërë potenciali politik, drejtues, 

policor dhe ushtarak serb. Udhëheqësi politik 

dhe ideologjik i gjenocidit ishte regjimi 

serbomadh i Millosheviqit, ndërsa ekzekutor i 

gjenocidit ishte elita politike dhe ushtarake e 

serbëve të “Republikës Serbe” në krye me 

Radovan Karaxhiqin e Ratko Mlladiqin. 

Do të përmbylli këtë përkujtim të gjenocidit të 

Srebrenicës, me një rrëfim të tmerrshëm, pas 

leximit të të cilit, “edhe po të kishte pasur njeriu 

zemrën prej gurit, ajo do të copëtohej nga një 

rrëfim i tillë”, të boshnjakes Xhemile Zekiqit 

dëshmitare e gjallë e gjenocidit të kryer në 

Srebrenicë: “Qëndroja në mes popullit të 

dëshpëruar e të grumbulluar në Potoqare të 

Srebrenicës, kur çfarë të shoh, gruaja e re, është 

shtrënguar, djersët i rridhnin në ballë, ngërç në 

fytyrë të saj. Iu afrova dhe e pyeta çfarë ka, ajo 

më tha, po lind, po bijë i thash, mbahu me një 

dorë për mua, e me tjetrën për vjehrrën,… Ashtu 

u bë, u shtrëngua gruaja e re në ne…, u ndie vaji 

i foshnjës djalë. E mora foshnjën dhe po dua t’ia 

lidhi kërthizën, kur çetniku serb doli para meje 

duke më thënë: lëshoje këtë foshnje në tokë. 

Unë e lëshova dalëngadalë në dimitë e mia, 

foshnja e bukur me flokë të gjata, sikur të ishte 

larë tani,…çetniku serb iu afrua, dhe këmbën e 

tij e nguli në fytin e njomë të foshnjës së 

porsalindur,…zorrët e njoma iu shkapërderdhën 

në të gjitha anët…” 
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Dhunimi i dytë i 

Srebrenicës 

 
 

 

Shqiptar Oseku 

U lind në Gjakovë, ku e kreu të 

mesmen. U arratis si 18-vjeç në 

Suedisë. Studioi shkencat sociale në 

Universitetin e Stockholmit. Punon si 

terapist në kryeqytetin suedez dhe 

shkruan poezi e komente shoqërore e 

politike. Shihja të gjitha postimet  

Gjenocidi në Srebrenicë u krye nga 

nacionalistë fetarë serbë, me bekimin e 

kishës kristiane serbe. Viktimë ishte 

popullsia më sekulariste atëbotë në 

Europë, boshnjakët. Islamizmi falso i 

përkujtimeve të sotme e shtrembëron 

këtë të vërtetë historike, e përbën 

dhunim të dytë fetar mbi viktimat e një 

gjenocidi. 

Dr Iljaz Pilav ishte 28 vjeç kur serbët 

hynë në Srebrenica. Ai kish shërbyer 

aty për muaj me radhë si mjek në 

kushte pothuaj jonjerëzore, një nga 5 

doktorët e mbetur për mbi 50 mijë 

banorë të enklavës së rrethuar nga 

serbët. 

 

«S’kishim instrumente, s’kishim 

anestetikë, s’kishim antibiotikë, 

s’kishim gjë prej gjëje», kujtohet ai sot. 

«Tmerri i vërtetë nisi më 5 qershor, kur 

nisi ofenziva serbe. Unë nisa turnin tim 

më 6 qershor dhe mbeta aty duke 

operuar pesë ditë rrjesht, deri kur ra 

qyteti, më 11 qershor.» 

Dr Iljaz Pilav është ndër boshnjakët e 

fundit që ikën në rrëmujën e pushtimit. 

Ai u përvodh nëpër duart e terroristëve 

serbë, pasi kish tentuar të dërgonte një 

radiogram të fundit për ndihmë drejt 

Sarajevës. Dy vëllezër të tij, gjithashtu 

me arsim të lartë, nuk e kishin të njëjtin 

fat. Ata u kapën dhe u vranë jo fort larg 

Srebrenicës. 

Rasti i dr Pilav përbën një përjashtim të 

rrallë, pse përshkruan një boshnjak të 

arsimuar që i ka shpëtuar vdekjes. 

Shënjestrimi i të arsimuarve është 

përndryshe një nga tiparet dalluese të 

gjenocidit kundër boshnjakëve, krim ky 

për të cilin krerët serbë janë dënuar në 

Gjykatën e Haagës, shkaku i 

Srebrenicës. 

Një tjetër përjashtim me rastin e dr 

Pilav është edhe refuzimi kokëfortë që i 

bën ai diskursit fetar. 

Dr Pilav është intervistuar nga shumë 

burime. Rrëfimi i tij përmendet në 

faqen zyrtare të të mbijetuarve të 

gjenocidit. Madje ka shkruar tevona 

edhe një libër të vetin memoaresh. Por 

imazhi që ai projekton në këto rrëfime 

është gjithmonë identik. Ai është 

https://plisi.org/autor/shqiptar/
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humanisti që refuzoi të ikte. Doktori që 

kreu mbi 3500 operacione pa 

anestetikë. Dhe ndër banorët e fundit që 

la Srebrenicën. 

Në gjithë këto dëshmi, dr Pilav s’e 

thekson kurrë, në asnjë rast, përkatësinë 

e vet fetare. Ai i përmbahet rreptësisht 

narrativit sekularist. 

Në ambientin e helmuar nga feja në 

Bosnje, ky qëndrim parimor e bën dr 

Pilav sekularist të rrallë. Sepse feja – 

këtë do thënë troç – i ka shkërdhyer e 

vazhdon t’i shkërdhejë boshnjakët edhe 

sot e kësaj dite. 

Gjenocidi në Bosnje u krye nga 

nacionalistë fetarë serbë, me nxitjen dhe 

bekimin e kishës së vet kristiane. 

Viktima e gjenocidit ishte një ndër 

popullsitë më sekulare që ekzistonin 

atëbotë në Europë, boshnjakët. Të parët 

që u vranë shtazarakisht ishin elita 

intelektuale boshnjake, inxhinierët, 

mësuesit, poetët, e mjekët si dr Pilav, 

njerëz që dalloheshin – edhe në Bosnje! 

– për sekularizmin e vet. 

Dhe tragjedia e sekularizmit boshnjak 

nuk mbaron aty. Sot, mbi 20 vjet pas 

luftës dhe urrejtjes fetare, përkujtimi i 

viktimave të Bosnjes sekulare bëhet 

kryekëput në ngjyra fetare. Përkujtimet 

zyrtare në Srebrenicë janë «kidnapuar» 

sot nga kleri musliman, i cila i paraqet 

të gjitha viktimat thuase të ishin 

muslimanë të devotshëm. Përkujtimet 

vishen në ngjyra e ikonografi fetare, 

përcillen me rituale fetare, e 

transmetohen si të tilla në botë, në një 

mënyrë që sigurisht do të fyente 

shumicën e viktimave sa qenë gjallë. 

Në rastin e Srebrenicës, shkurt e shqip, 

bëhet një islamizim viktimash që ishin 

me shumicë sekularistë. Sepse ai qyutet, 

sikur edhe gjithë Bosnja, para dhe gjatë 

luftës ishin ndër hapësirat më sekulare 

në Europë. Përqindja e martesave të 

përziera në Bosnje arrinte 30 përqind, 

më e larta në ish-Jugosllavi. 

Boshnjakët, të përmendur për humorin 

e vet të hollë, thonin me tallje se mishi i 

derrit në Bosnje kish çmimin më të lartë 

në botë, pasi veç aty kërkesa e mundte 

ofertën. Shumica e viktimave të 

gjenocidit ishin njerëz si dr Pilav, të 

rritur në familje ku feja qe vetëm ritual 

karnevalesh, sa për bajram e 

krishtlindje. 

Prandaj fetarizimi i kujtesës së 

gjenocidit, në ambientin boshnjak, e 

paraqet një pasqyrë komplet të rremë të 

viktimave. Dhe kjo një rrenë të 

rrezikshme biles, pse e konfirmon pas 

dore ideologjinë e vrasësve. Një herë e 

një kohë, insistimi maniak i vrasësve se 

në Bosnje po luftohej kundër islamit, u 

kundërshtua si propagandë nga 

boshnjakët e atëbotshëm, nga bota e 

qytetëruar, madje edhe nga shumë 

intelektualë serbë. Ata pohuan të 

vërtetën e dukshme, se në Bosnje (dhe 

më vonë në Kosovë) kish popullsi 



 
23 

kryesisht sekulare, që s’kërkonin xhihad 

po shpëtim nga tirania e Serbisë. Por 

sot, nacionalistët fetarë serbë mund të 

bëjnë me gisht kah ritualet e theksuara 

fetare gjatë përkujtimit të Srebrenicës. 

E të thonë, me zgërdhirjen e kriminelit: 

«Ja, ç’ju thamë ne! Ne kishim të drejtë 

tërë kohën.» 

Ndjeriu s’ka si të mos ndjejë një 

pështirosje nga ky manipulim i 

viktimave. Si humanist, them se jo sall 

të gjallët, por edhe të vdekurit meritojnë 

një respekt. Kujtimi i tyre, varret e tyre, 

por edhe botëkuptimet e tyre sa ishin 

gjallë, ruhen kudo si kujtim sakral, edhe 

kur përditshmëria ndryshon rrjedhën e 

vet. Një fjalë e lashtë shqiptare thotë, të 

gjallët me të gjallë, të vdekurit me të 

vdekur. Instrumentalizimi që i bën 

vdekjes, dramës finale të qenies 

njerëzore, kleri fetar ka qenë gjithmonë 

i stisur. Por kur instrumentalizohen 

viktima të një gjenocidi, them se lë 

shije të neveritshme. Mua gjithë kjo më 

del si dhunim i dytë, morbid, që 

religjioni i organizuar kryen kundër 

viktimave të Bosnjes. 

Si shqiptar sekularist, sot gëzohem pse 

përkujtimet e pasluftës në Kosovë janë 

mbajtur nën patronatin e shtetit. 

Gjykuar nga rrëshqitjet e rrezikshme të 

Bosnjes, kjo praktikë a-la franka duket 

e urtë dhe largpamëse. 

Por boshnjakëve të emancipuar, si dr. 

Iljaz Pilav, u mbetet të sodisin se si u 

manipulohen përvjetorët e vdekjeve. Se 

si kujtimi i familjarëve të vrarëve të 

tyre, në vend se të shërbejë për t’i 

thirrur arsyes. Përdoret nga zellotët 

fetarë të të dy palëve, për të ushqyer 

njëri-tjetrin me bukë e vrer. 

Them se s’është e rastit pse pikërisht dr 

Iljaz Pilav, heroi sekularist i 

Srebrenicës, e paditi vite më vonë 

shtetin e vet të dhembshur Bosnjen, në 

Gjykatën për të Drejta të Njeriut në 

Strasbourg. Doktori i shquar akuzoi 

Bosnjen e vet, për të cilën kish dhënë aq 

shumë, se kish shpërfillur sakrificat e tij 

dhe qytetarëve tjerë. Duke krijuar pas 

luftës ligje që ndajnë njerëzit në baza 

fetare. 

Dhe a di çfarë? Jo fort moti, gjykata në 

Strasbourg e shpalli aktvendimin e vet. 

Duke pohuar se po, kjo rrugë ishte e 

gabuar. 
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