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BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Angazhimi i Behgjetit për
Kosovën1
nga Janush Bugajski

takimi i parë me Behgjet Pacollin ka qenë në tetor 2005, në një nga vizitat e tij të shumta në Uashington
d.c., për rritjen e mbështetjes për pavarësinë e Kosovës. Ne darkuam me mbështetësit më me ndikim të
pavarësisë së Kosovës, darkë e organizuar nga një kompani lobuese që Behgjeti sapo e kishte kontraktuar.
Ai dëshironte të njihej me komunitetin politik të Uashingtonit dhe të niste një fushatë më sistematike për
lindjen e shtetit të ri në evropë. U habita me modestinë që shfaqte, me vetëpërmbajtjen, edhe pse ishte një
ndërtues i madh, me lidhje të rëndësishme në mbarë botën, dhe qartësisht shumë i pasur. Ai u bë pjesë
e diskutimit tonë përgjatë darkës, duke preferuar të dëgjonte më shumë sesa të shprehte pikëpamjet e tij.

Bugajski, unë dhe drejtuesi
i Qendrës për Studime
Ndërkombëtare Strategjike,
John Hamre

1
Kur lexon këto fjalë të shkruara që në mars të 2010 nga Bugajski, ti ndihesh krenar pse dikush që ka një eksperiencë kaq të
madhe ndërkombëtare shpreh vlerësim të lartë për patriotizmin tënd, i cili nuk është i tipit bërtitës, deklamativ, për konsum
të brendshëm. Bash për këtë arsye ai nuk është dokumentuar aq sa duhet në mediet vendore, madje është dokumentuar fare
pak. jo thjesht për shkak të xhelozisë sonë politike tradicionale, por dhe për shkak të modestisë sime për të cilën flet Bugajski,
plot të tjerë, mes të cilëve, krejt në fund, por jo më i parëndësishmi, është edi Rama. Për këtë arsye ndihem i frustruar kur
gjendem në mjedise politike të cilët mendojnë se mund të manipulojnë me gjoja ndjenjat patriotike të qytetarëve të Kosovës
duke bërë referenca për lidhjet e mia të biznesit me Lindjen. Le të lexojnë këtë libër dhe të shohin lidhjet e mia me SHBA-në,
miqësitë, nderimet akademike, titujt “qytetar Nderi”, etj. Këta njerëz që bëjnë sikur e shohin Kosovën në qendër të botës,
por në fakt atje kanë veten e tyre, do mund të kritikonin me të njëjtin pasion dhe Klintonin për marrëdhëniet e veta miqësore
me udhëheqës të vendeve të Lindjes kur ishte President. Kjo ndjenjë frustrimi më kalon sakaq kur dal në ajrin e pastër
jashtëpolitik, mes qytetarëve të Kosovës që më duan shumë, mes atyre të Shqipërisë, në kontakte me qarqet akademike të
vendeve tona, të atyre të biznesit, që ma thonë jo pa mburrje se janë ndierë krenarë me emrin tim kurdoherë që kanë
udhëtuar në botë.

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Përshtypjet e mia të para u vërtetuan, ndërsa ai mirëpriti sugjerimet e mia për të vendosur lidhje më të
ngushta me organizatën time, me Qendrën tonë të Studimeve Ndërkombëtare Strategjike. Ai donte të
dinte më shumë rreth nesh, çfarë bënim, dhe ishte plot entuziazëm për të eksploruar çdo rrugë që mund të
çonte përpara procesin e pavarësisë së Kosovës. Në atë kohë ishte përhapur dyshimi nëse Uashingtoni do të
vijonte a jo në drejtim të shtetësisë, dhe vendi aspirant i pavarësisë dukej se po varej nga një bllokim politik.

9

E kuptova që Behgjeti kishte mbërritur në një pikë të jetës së vet në të cilën ai po interesohej për t’ia
shpërblyer vendit dhe popullit të tij. Ai nuk ishte shtyrë nga motive përfitimi apo ambicie politike por
nga diçka më e thellë, dashuria që kishte për vendin e tij të lindjes dhe familjen e madhe të kosovarëve. Ai
mund të rrinte thjesht në anë dhe të përkushtonte energjitë e tij në zhvillimin e biznesit duke bërë shumë
para, por kjo nuk ishte e mjaftueshme për Behgjetin në një kohë kur vendi kishte aq shumë nevojë për të.
Për dy vjet mbajti lidhje të ngushtë me Qendrën për Studime Strategjike Ndërkombëtare (CSIS). Ne
organizuam konferenca për Kosovën dhe Ballkanin në Prishtinë dhe në Uashington të cilat ai i financoi
dhe i mbështeti. Qëllimi ynë ishte të tregonim se sa e rëndësishme ishte Kosova në mbarë rajonin dhe se
stabiliteti në atë vend do të sigurohej më së miri nëpërmjet njohjes së sovranitetit dhe pavarësisë. Ne e zhvilluam idenë e Behgjetit se Evropa Juglindore do bëhej tërësisht e qëndrueshme dhe e sigurt nëpërmjet
marrëdhënieve më të ngushta ekonomike dhe biznesore ndërmjet gjithë kapitaleve të veta.
Angazhimi i Behgjetit për vendin e tij, u pasqyrua dhe në mbështetjen e tij për cSiS. Ai e kuptoi sa e
rëndësishme ishte qendra jonë me influencën e saj në qarqet politike të Uashingtonit që përfshiu një
numër ish-zyrtarësh të nivelit të lartë në programet e veta. Behgjetit iu bë ftesë të bëhej Këshilltar
Ndërkombëtar, në një grup biznesmenësh të shquar, kryesuar nga ish-Sekretari Amerikan i Shtetit,
Henry Kissinger. eksperienca globale e dorës së parë e Behgjetit në zhvillimin e infrastrukturës së
shteteve të reja dhe demokracive të sapolindura, vlerësohej shumë nga grupi.
Unë zura të admiroj energjitë e Behgjetit dhe etikën e tij të palodhur të punës. Ai nuk interesohej
vetëm për Luganon dhe Kazakistanin, ku kishte edhe projektet e biznesit të tij, por ai u bë një
frekuentues i rregullt i Uashingtonit, dhe vendosi të përfshihej direkt në politikën kosovare. Ai ishte
qartësisht i zhgënjyer ngase partitë ekzistuese dhe politikanët nuk ishin mjaftueshëm aktivë në planin
ndërkombëtar për të nxitur pavarësinë. Ai, gjithashtu, e ndiente se mund të jepte një kontribut të
drejtpërdrejtë për shndërrimin e Kosovës nga një djerrinë postkomuniste në një demokraci të
begatshme. eksperienca në biznes dhe kontaktet e tij ndërkombëtare po përdoreshin mirë për
rindërtimin e vendit të tij dhe për të prodhuar ndjenjë krenarie tek populli i tij. Puna e Behgjetit
vazhdon dhe unë jam i sigurt se ai do jetë pjesë vitale e të ardhmes së Kosovës gjatë lindjes si një shtet i
pavarur.
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Uashington D.C. Mars 2010
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PSE LOBOVA UNË PËR
PAVARËSINË NË SHBA?
Një libër punësh dhe jo fjalësh

Siç më ka thënë një burrështetas i madh kohët e fundit, unë nuk di të tregoj gjithmonë pjesë të
rëndësishme dhe të jashtëzakonshme të jetës sime. i prekur nga e keqja njerëzore, apo nga modestia, i
pushtuar nga punëra të mëdha, nga një listë e gjatë prioritetesh të qëndrueshme apo të ndryshueshme
të vendosura në hapësirë, por që më lejojnë pak kohë të tregoj për veten, unë nuk kam bërë publike
shpesh vepra të mëdha të miat në favor të kombit dhe popullit tim. e di që ky është gabim i madh,
jo thjesht pse përfytyrimi publik rreth meje është i paplotë, por dhe pse historisë sonë do i mungonte
kësisoj një copëz e vogël kontributi si ajo e imja.

Presidenti Bush së bashku me
Presidentin Moisiu kalojnë në
rivistë, Gardën e Nderit. Qershor 2007.

Kështu lindi ideja e këtij libri dokumentar i shartuar me kujtime apo shpjegime të kohës dhe hapësirës
ku zhvillohen ngjarjet. Besoj se në këtë libër dokumentar (ku korrespondencat apo artikujt janë në origjinal në gjuhën angleze, në Pdf), jepen dëshmi të pamohueshme të këtij kontributi të madh për të cilin
unë jam krenar. Përbri secilës letër në Pdf gjendet një sintezë e shkurtër apo përkthim i plotë në shqip
dhe ndonjë përjetim imi. Ka një aneks me faksimile artikujsh të shtypit kosovar, kryeisht të asaj periudhe. Kështu vendosa ta paraqes përmbledhjen time të parë dokumentare rreth lobimit, përmbledhje e
cila shoqërohet me fotografi.
Besoj se prej kësaj forme të zgjedhur për të prezantuar aktivitetin tim të madh lobues në SHBA,
kuptohet qartë se çfarë kam bërë dhe çfarë pasojash ka sjellë vepra ime. Në këtë libër, siç kuptohet, nuk
ka shumë foto të kohës nga takimet e mia me personazhet që kanë lëvizur mbrapa apo para perdes së
veprimtarisë diplomatike amerikane.

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Kësaj here mora një vendim tjetër. Krejt rastësisht pashë korrespondencat e mia me faktorë të rëndësishëm të diplomacisë amerikane në favor të shpalljes së pavarësisë pas ngjarjeve të vitit 2004, së bashku
me shumë artikuj në shtypin amerikan dhe atë botëror, si dhe pak foto që e sjellin atë periudhë. ishte
një punë e madhe, vërtet, dhe bashkëpunëtorët e mi e kishin sistemuar bukur, aq sa mua, falë kujtesës
sime të veçantë, më erdhi në mendje gjithë ajo periudhë e madhe angazhimesh që kulmoi me thënien
e famshme të Presidentit Bush në tiranë: “Kosova duhet të jetë e pavarur: Tani”! i mbushur me kujtime
dhe emocione thashë: Unë dua t’ia bëj të ditur gjithë këtë punë popullit tim, rinisë sonë, studiuesve të
diplomacisë! Në Kosovë, apo gjetkë!
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As me protagonistët e mëdhenj që vunë firmën në aktet e rëndësishme, apo ata që unë i quaj arkitektët e
pranimit të pavarësisë si zgjidhja e vetme për të ardhmen e Kosovës. Nuk ka, gjithashtu, as dhe shumë
komunikime të miat, por janë kryesisht të tjerët që më njoftojnë mua për veprimtarinë e tyre, apo të
zyrtarëve amerikanë të rangjeve të ndryshme të mobilizuar në favor të pavarësisë. Ka artikuj të
ndryshëm në mediet më të rëndësishme të SHBA-ve dhe botës mbarë. Ka fjalime. Ka arsye serioze për
këto mungesa fotosh apo komunikimesh. Unë s’jam përpjekur të bëj foto me këta miq të mëdhenj amerikanë, të cilëve po i shlyej një borxh mirënjohjeje për këtë që kanë bërë në favor të kombit tim. S’isha
në politikë dhe si zakonisht unë s’jam përpjekur për dukjen. Ndërkohë, gjithë kjo punë e tyre ka
mbrapa idetë e mia fillestare, sugjerimet e mëpasme dhe forcën time lëvizëse ideore, infrastrukturore,
financiare. Nuk ka kurrfarë dëshire për protagonizëm, por mendoj se historia do të flasë për këtë pjesë
të diplomacisë së zhvilluar në forma tipike amerikane në favor të pavarësisë së Kosovës.
Një gjë dua ta them. Unë kam miqësitë e mia të mëdha në SHBA prej një kohe të gjatë. janë miqësi për
të cilat as nuk mburrem dhe as nuk abuzoj. që herët kam njohur Presidentin e madh të SHBA-ve, mikun
më vendimtar të Kosovës, Bill Klinton. Kam njohur dhe të tjerë presidentë, apo zyrtarë të lartë amerikanë,
njohje të cilat u shpeshtuan shumë në periudhën e lobimit për pavarësinë e Kosovës. gjithmonë dhe për
më shumë prej asaj periudhe kam patur bindjen e përforcuar për rolin themelor të SHBA-ve në çlirimin
e Kosovës, pavarësimin e saj, dhe ecjen përpara drejt një shteti të ri. Mirënjohja për këtë rol duhet të jetë
pjesë e pashlyeshme e kujtesës sonë kombëtare, gjegjësisht të kosovarëve. Kjo aleancë përcaktoi një nga
zhvillimet më të rëndësishme, jo thjesht të kombit, por dhe të kohës që jetojmë: pavarësimin e
Kosovës. Sekretarja amerikane e shtetit ka thënë në vizitën e saj në tiranë: do jemi bashkë dhe 100 vjet
të tjerë!
Ndoshta në kohë të tjera, ky objektiv-që SHBA-të të pozicionoheshin publikisht pro pavarësisë sonëmund të ishte më i lehtë, apo më i vështirë, në varësi të koniunkturës ndërkombëtare. Ndoshta, siç
thotë një komentator i rëndësishëm kosovar, ne vetë kemi humbur kohë dhe kemi bërë gabime, diçka
që ka sjellë për pasojë humbjen e koniunkturës së favorshme. Për të kuptuar më mirë këtë proces janë
dhe shënimet e mia që tregojnë pikërisht se në cilin kontekst kohor zhvilloheshin ngjarjet. Kështu, ata
që e e lexojnë librin, e kuptojnë më mirë diçka që sot mund të duket e lehtë, apo e thjeshtë. Po flas për
të rinjtë e sotëm apo të nesërm që nuk i kanë jetuar në vetë të parë ato kohë dhe që e kanë pavarësinë e
Kosovës pjesë normale të jetës së tyre. Nuk po flas për skeptikët, apo për ata që vazhdimisht do pyesin
se çfarë uji i ke dhënë gomarit dhe për secilën përgjigje, e kanë reagimin e tyre kritik, gjegjësisht
keqdashës.

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Si çdo shqiptar që kishte dëgjuar për Presidentin Uilson(wilson) dhe parimet e tij mbi vetëvendosjen e popujve, të cilat shërbyen për të ruajtur integritetin territorial të Shqipërisë si shtet, e kisha adhuruar dhe dashur Amerikën që në fëmijëri. edhe më shumë do ta doja pas asaj që bëri për të ndaluar gjenocidin mbi
popullin tim në Kosovë. Kështu, angazhimi që SHBA-të kërkonin përfundimisht (publikisht) pavarësinë e Kosovës, për mua ishte një sfidë plot emocion. ishte vijim i një vepre të lënë përgjysmë.
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Siç kam lënë të kuptoj, asnjëherë në punën time nuk kënaqem me çfarë kam bërë dhe nëse më jepet
rasti ta bëj sërish një punë, do ta përkryej atë. Kështu e kam parë dhe kontributin tim për Kosovën: unë
asnjëherë s’kam qenë i kënaqur me çfarë kisha bërë dhe sapo më jepej rasti vendosja të angazhohesha
për të bërë më shumë. Në të gjithë çështjet ku unë mund të ndihmoja më shumë se të tjerët. çfarë mund
të kontribuoja unë në bazë të analizës që herë pas here bëja mbi ngjarjet në Kosovë dhe përfshirjen e
faktorëve ndërkombëtarë atje?
cila ishte analiza që bëja asokohe në vitet e para të mijëvjeçarit të ri? Menjëherë pas asaj që ndodhi
me sul-min burracak të 11 shtatorit 2001 në SHBA, mjerisht, edhe në opinionin publik amerikan apo dhe
më gjerë, Kosova humbi rëndësinë e vet të mëparshme në planin ndërkombëtar, veçanërisht sa i takon
zgjidhjes përfundimtare të statusit të saj. Madje, ngjarjet e vitit 2004, kur në Kosovë pati incidente të
natyrës ndëretnike me humbje jetësh njerëzore, filluan të kontribuonin negativisht për imazhin tonë si
Kosovë, duke ushqyer me argumenta të sforcuar kundërshtarët e pavarësisë sonë. Ajo që ndodhi pas
çlirimit kur rolin kryesor po e merrnin jo vendorët, por ndërkombëtarët që nuk kishin apo nuk donin të
merreshin me gjithçka nevojitej, bënë që Kosova të humbte pak nga pak shanset e krijuara të rritjes me
çlirimin e saj në 1999.

dukej sikur çështja e statusit po shtyhej vazhdimisht. Kosovarët ishin të hendikepuar për shkak
të dokumenteve të udhëtimit që nevojitej për t’i dhënë frymëmarrje një shoqërie të izoluar dhe posttraumatike. Sërbia po bënte presion të madh diplomatik për frenimin apo kthimin pas të rrotës së
historisë. Lobi sërb po rriste këtë presion sidomos në SHBA, ku shquhej një zyrtar i lartë amerikan me
origjinë sërbe, guvernatori i ilinoisit, Rod Blagojevich, i lidhur me Kishën sërbe. Sërbia po
intensifikonte vizitat e emisarëve të vet në vendin që kishte udhëhequr procesin për një Kosovë të re.
Rastësisht ose jo, pak para se të takohesha me nënsekretarin e përgjithshëm të oKB-së Sabaan, po
diskutoja me këshilltarin tim Puskar për dëmet e Blagojevich dhe supozoja se vetëm një forcë madhore
mund ta ndalonte këtë njeri. Pas takimit me zyrtarin e lartë të oKB-së, duke ndenjur në një bar,
televizioni cNN po jepte me gërma të mëdha arrestimin e tij për korrupsion.

Presidenti Pacolli së bashku me
Presidentin Mesiç. Nga ky takim
lindi ideja për lobim në SHBA.

e kuptova asokohe, por dhe miqtë më sugjeruan, se beteja për Kosovën vendosej në Uashington. Kisha
udhëtuar shpesh atje, por tanimë po kthehesha me një mision të madh. Shkova në SHBA dhe fillova
me disa miq të mi të punoj, intensifikova kontaktet me senatorë e kongresmenë, por kjo nuk mjaftonte.
SHBA-të ishin shumë të angazhuara në problemet e veta në Afganistan, irak më pas, dhe për Kosovën
nuk flitej thuajse fare publikisht- duke u zhvendosur nga prioritetet e politikës së jashtme. Kështu
mendova të bëja diçka më profesionale. Pas ngjarjeve të vitit 2004, kur Kosovës iu cenua imazhi,
shkova në SHBA ku kontaktova një kompani lobuese që ma prezantoi presidenti Mesiç, e cila kishte
ndihmuar kroatët më parë.
Kompania quhej Jefferson Waterman International Group, dhe ajo mori përsipër për të lobuar në SHBA
dhe Be, dy faktorët vendimtarë që duhej të mbështesnin publikisht pavarësinë e Kosovës. Ne diskutuam
gjatë rreth objektivit, kohës së mbërritjes së tij, mjetet për ta arritur. objektivi ishte qartësisht PAvARëSiA. Në mjediset e veta, brenda një kohe të shkurtër grupi ynë lobues vendosi një qendër për Kosovën, e
cila filloi të frekuentohej nga miqtë që punonin për kauzën tonë.

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Më kujtohet se në një televizion lokal amerikan kam parë kreun e kishës ortodokse të Kosovës, vladika
Artemije, i cili fliste me gënjeshtra, se Kosova asnjëherë s’do të jetë e aftë të ndërtojë shtet, shqiptarët
s’janë të aftë të ndërtojnë shtet, të ruajnë familjet e tyre. është ky Artemija i famshëm që dihet se si
përfundoi sot. Një firmë amerikane ligjore si venable vendosi përkundrejt një pagese të mirë të
përfaqësojë interesat e Këshillit Amerikano-Sërb duke mundësuar shumë vizita të zyrtarëve të lartë
sërbë me synim lobimin kundër pavarësisë.
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Ata hapën një departament të tërë, si një miniambasadë, për t’u patur zili. Këtu u themelua Aleanca për
Kosovën e Re, me statutin e vet, planin e veprimit, etj. Ajo filloi të ringjallë temën e Kosovës, të motivojë njerëzit kyç në Shtëpinë e Bardhë, departamentin e Shtetit, Kongresin, Këshillin e Sigurisë Kombëtare, për një problem që pothuajse ishte harruar në opinionin publik amerikan. Kjo ringjallje do
duhej t’i përshtatej politikës së Bushit, politikë që më vonë e quajti Kosovën histori të suksesit. qendra
për Kosovën përfshinte Uiliam Uoker (william walker), janus Bugajski, zyrtar për evropën juglindore
në Këshillin për Studime Ndërkombëtare Strategjike të drejtuar nga Henri Kisinxhër (Henry Kissinger), Sem Haçkinsën (Sam Huchkinson), një ish-zyrtar i lartë amerikan, frenk Karluçi (frank
carluci), ish-sekretar amerikan i mbrojtjes, Morton Abramovic (Morton Abramovitz), ish-ambasador
amerikan, etj. ishin figura që kishin akses të madh në të dy krahët e politikës amerikane, për më shumë
në administratën Bush.
ishte maksimumi i përqëndrimit të figurave: disa ish-sekretarë të mbrojtjes, disa të jashtëm, disa këshilltarë të sigurisë kombëtare në administrata të ndryshme, praktikisht vendimmarrës të nivelit të
lartë në administratat e tyre. waterman u përplas me qeverinë sërbe, e cila, siç e thashë,
lobonte gjithashtu në Uashington. grupi im sensibilizoi çiftin Klinton-Hillarin dhe Billin, ambasadorin e ndjerë Holbruk, etj., duke i informuar me atë që ndodhte në terren, me probleme të
ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës, etj. Miqtë tanë lobistë i jepnin bashkëbiseduesve
argumente të forta nga pikëpamja ligjore dhe e sigurisë, pro pavarësisë së Kosovës.
Kur nevojitej, unë lija biznesin duke udhëtuar sa në evropë, në SHBA, në Azi, etj. Lobistët e thirrur
prej meje, bënë diçka dhe në Bruksel, Paris, gjermani, gjithashtu, megjithëse fokusi ishte Uashingtoni.
çdo njeri me peshë në këtë qendër të rëndësishme të vendimmarrjes globale e dinte se çfarë bënte
grupi ynë. U kontaktuan zyrat përgjegjëse të Sërbisë, Kroacisë, në departamentin e Shtetit, u takuan
ambasadorë të vendeve fqinje me Kosovën, organizoheshin seanca dëgjimi në institucionet amerikane,
ojq-të me peshë. çdokush tjetër fliste për autonominë, miqtë tanë vetëm për pavarësinë, si zgjidhja e
vetme. Madje, jo për pavarësinë e kushtëzuar, por për pavarësinë e plotë.

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Ata morën përsipër që të prodhonin artikuj në mediet më të rëndësishme amerikane, të publikonin intervista të figurave pro pavarësisë së Kosovës, ata vendosën kontakte të qëndrueshme qoftë me Shtëpinë
e Bardhë, me Kongresin, me komitetet e ndryshme të tij, me departamentin e Shtetit dhe me
Komitetin Kombëtar të Sigurisë, por punuan shumë dhe në planin ekonomik. Ata, madje, e ndërlidhën
vendosjen e pavarësisë, me krijimin e një hapësire ekonomike të përbashkët në rajon.
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Ky fokusim te ekonomia, për të cilën unë isha ideator, vinte prej një bindjeje personale që unë kisha mbi
forcën e ekonomisë në amortizimin e problemeve apo ndarjeve etnike dhe kombëtare. Unë gjithnjë kisha
bindjen se ky lobim pro pavarësisë duhej të shoqërohej krahas këtyre lloj aktiviteteve edhe me lobim për
zhvillimin ekonomik të rajonit si një i tërë. Ndaj unë mbështeta fuqimisht krijimin e korporatës Seed,
South eastern economic development (zhvillimi ekonomik juglindor), e cila organizoi konferenca të
ndryshme në Uashington me pjesëmarrjen e biznesit të nivelit të lartë amerikan, por dhe jashtë SHBA-ve,
për t’u njohur me zhvillimet ekonomike në rajon. U prodhuan dokumente të ndryshëm politikë, programorë, që u vunë përpara kongresmenëve të dy krahëve për t’i informuar ata për zhvillimet në terren.
Në ndikimin e këtij grupi pune, u zhvilluan seanca pyetjeje në Kongres, ku pa dyshim më e rëndësishmja
ishte seanca e 8 nëntorit 2005 që pa të përfshirë ish-senatorin, zëvendëspresidentin amerikan të sotëm
Xhozef Bajden (Joseph Biden), nënsekretarin amerikan të shtetit Bërns (Burns), dhe ish-ndihmës Sekretarin e shtetit Holbruk (Richard Holbrooke).
Bajdeni, ky mik i madh e i sprovuar i kombit shqiptar, djali i të cilit, Beau, kishte punuar në Kosovë për
departamentin e drejtësisë në një program për të mbështetur sistemin e drejtësisë në vendin tonë, tha
se situata e krijuar në terren nuk mund të tolerohej, se shqiptarët meritonin të shpërbleheshin, etj. Po
ashtu, Holbruku dhe Bërns u shprehën pro një forme statusi që nuk lejonte kthimin në gjendjen e para

Joseph Biden dhe Richard Lugar
gjatë një sesioni të Komisionit të
Politikës së jashtme të Senatit
Amerikan.

1999, apo ndarjen e Kosovës. Sigurisht, Hollbruku ishte më i drejtpërdrejtë, pasi ai nuk ishte pjesë
e ad-ministratës si sot. Sot, këto propozime duken si kufizuese, por duhet vërtet të kuptojmë
atmosferën e kohës, duhet të kuptojmë evoluimin e pozicioneve të administratës që kishte sigurisht një
bazament, qoftë te politika e administratës demokrate, qoftë dhe te Bushi i vjetër, i cili kishte folur i
pari për vijën e kuqe të Beogradit në Kosovë.
Bajden shkroi artikuj të ndryshëm, madje dhe në wall Street journal. Shumica e anëtarëve të grupit
tonë kishin akses në medie të tilla të rëndësishme si kjo gazetë, apo në Uashington Post, Uashington
times, etj ku ata botuan artikuj të shumtë. Bugajski shkroi , për shembull, dhe kundër rolit rus në
Ballkan, pikërisht në WSj. Konferenca që mbajtëm në 2006, organizuar prej Aleancës Kosova e Re, pati
një
impakt të madh në SHBA.

Me këtë lobim të vazhdueshëm mund të them pa modesti, ne ia arritëm ta rikthenim Kosovën në vëmendjen amerikane. Në këtë kuadër, edhe vetë jam takuar vazhdimisht me krerë institucionesh të
rëndësishme në departamentin e Shtetit, në Senat, në Shtëpinë e Bardhë. filloi të flitej, edhe pse
jozyrtarisht se Kosova duhej të pavarësohej. Asokohe ne përplaseshim me lobin sërb, dhe mora
informacione nga miqtë e mi me ndikim në Uashington se duhet të mendoja më shumë për sigurinë
time, pse jo dhe në Lugano.
Unë nuk mora ndonjë masë të veçantë sigurie, por vendosëm të shumëfishonim përpjekjet tona për të
mundur lobin serb i cili u aktivizua shumë, jo thjesht në Kongres, por dhe në vigjilje të mbledhjeve të
përvitshme të nivelit të lartë të oKB-së, duke shfrytëzuar koniunkturën e re botërore dhe amerikane.
Nuk ka asnjë diskutim se ne e gjenim në forma të ndryshme prirjen pro pavarësisë së Kosovës
brenda administratës republikane, apo në qarqe të tjera. Pra, ne nuk ishim aktorët e vetëm që
përcaktuam kursin e mbështetjes amerikane të nivelit më të lartë për pavarësinë, por, sigurisht, ne
ishim jashtë qeverisë amerikane, aktorët më cilësorë siç duket nga përbërja e aktivistëve tanë.

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Në gazetat dhe mediet më të mëdha amerikane, Karluçi, Abramovic, Bugajski, kërkonin drejtspërdrejti
nga çdo dashamirës i lirisë në Amerikë për të përkryer punën e nisur me bombardimet e vitit 1999. Kjo
u bë si një lloj detyrimi për miqtë tanë që e shndërruan Kosovën në çështje elektorale. Kur shkoje në
institucionet amerikane dhe prezantoheshe si nga Kosova, ata pyesnin: aha, po loboni për pavarësinë e
Kosovës! Kompania u bë simbol i këtij objektivi. Mes arritjeve të lobimit kah medies amerikane dua të
kujtoj një paraqitje në qendrën e Mediave Ndërkombëtare në Uashington, me një prani shumë të madhe
të gazetarëve.
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Presidenti Bush gjatë
vizitës në Shqipëri.

Por, pa dyshim, momenti më kulmor i lobimit tonë ishte futja e frazës “KoSovA
dUHet të jetë Një SHtet i PAvARUR, tANi”, në fjalimet e Bushit gjatë vizitës në Shqipëri në qershor të vitit 2007. ishte praktikisht kurorëzimi i punës sonë të
madhe me miqtë që përmenda dhe miqtë e miqve. Nuk di të them se kush tjetër ka
punuar në favor të pavarësisë dhe s’jam duke pretenduar për ekskluzivitet, por unë
flas për punën time dhe të miqve të mi. të tjerët le të flasin për punën e tyre.
Si punuam për këtë objektiv?
Kur u vendos që Bush të vizitonte Shqipërinë, unë dhe miqtë e mi patëm rastin që me
njerëzit më të afërt të presidentit të njihnim dhe diskutonim për axhendën që po diskutohej dhe me ambasadën shqiptare në telefon. Mbaj mend se punuam shumë, u
desh shumë kohë që ajo fjalë të vendosej në gojën e tij deri në orën 4 të mëngjesit, në
ba-shkëpunim me një mik tonin që punonte në Administratën e lartë të Presidentit
Bush dhe që vinte prej Zvicrës dikur.

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Unë e kam ditur, pra, dhe nuk e kam thënë kurrë më parë se Bush do të përmendte fjalën
magjike PAVARËSIA, dhe se kjo ishte fryt i lobimit tonë.
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Ardhja e tij në Shqipëri, pritja madhështore që iu rezervua, ia nxori këtë fjalë jo vetëm
nga mendja, por dhe nga shpirti. Unë pata rastin që ta falënderoja personalisht Presidentin Bush për këtë nder të madh që i bëri Kosovës. Më 4-5 prill të vitit 2008, ai
vizitoi zagrebin dhe miku im, Presidenti Mesiç, më ftoi që të merrja pjesë në disa
prej aktiviteteve të tij. Kështu arrita ta takoja në hotelin ku ai rrinte dhe t’i dhuroja
një pikturë që riprodhonte një foto familjare të Bushit, me gruan dhe vajzat. ishte një
pikturë e jashtëzakonshme e autorit nga Shqipëria, të famshmit zef Shoshi, e cila e la
pa fjalë Presidentin Bush. i thashë se “ju keni bërë shumë për Kosovën, ju jeni i pari
që keni folur për këtë pavarësi dhe unë dua t’ju lë këtë pikturë si kujtim!” zoti Bush
më tha se “kam marrë shumë dhurata, por kjo sigurisht është diçka e paharruar që
do ta marr me vete në shtëpinë time.” dhurata ishte zgjedhur në mënyrë të tillë që
Presidenti Bush të mos e harronte Kosovën- një portret familjar, që ai mund ta çonte
në shtëpinë e vet, ku do ta sodiste më shpesh se një dhuratë tjetër tipike.

Presidenti Bush së bashku
me familjen e tij, pikturë e
autorit të njohur shqiptar
Zef Shoshi, që unë ia dhurova arkitektit të pavarësisë në
Zagreb.

Për rëndësinë e vet jo vetëm në nivel amerikan, por dhe global, cSiS (center for Strategic and international Studies- qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare)
vizitohej nga burrështetas evropianë që vinin dhe mbanin fjalime në konferenca apo në
mjediset e kësaj organizate të drejtuar siç thashë nga Kissinger. Kjo mundsonte që
lobi-mi të orientonte ndikimin tek vendet anëtare të Be-së. Më kujtohet p.sh., ardhja e
krerëve të shteteve evropiane në cSiS, mes të cilëve presidenti francez zhak Shirak. i
pyetur për cfarë mendonte për Kosovën, menjëherë pas vizitës së zotit Bush në tiranë,
ai tha: "siç e dini, Presidenti Bush ka menduar për këtë gjë”. organizoheshin
konferenca dhe gjatë drekës, njerëzit që punonin, që lobonin, diskutonin me të ftuarit
e tjerë. Në vitin 2006, mua më propozuan që të jem këshilltar i përhershëm
ndërkombëtar i komitetit të udhëhequr nga Kissinger, komiteti më me rëndësi i cSiSsë. Ne mblidhemi çdo tre muaj, dhe komiteti është një urë lidhëse me shtete të tjera.
Për mua është lehtësi shumë e madhe që të lidhem me burrështetasit e botës, sidomos
ata që më interesojnë mua- ata që duan ta njohin Kosovën.

Me Kissingerin, këtë burrë të jashtëzakonshëm që është shprehur shumë herët për pavarësinë e Kosovës
në Foreign Politics jam gjithnjë në të njëjtën tavolinë në të gjithë aktivitetet ku marr pjesë. Ai thotë mes
të tjerash duke iu referuar Kosovës se “duhet harruar dhuna, duhet shikuar përpara. Me zhvillimin e
marrëdhënieve ndërnjerëzore, mos u ndalni në problemet banale. Ju duhet të arrini qëllimet tuaja, duke
angazhuar tërë potencialin tuaj. Të radhiteni si shtet i dëshmuar pozitivisht. S’ka rëndësi mënyra, ajo ju
lihet juve. Shfrytëzoni çdo energji. Duhet të jeni unikë, pavarësisht se cilës palë i përkisni, opozitës apo
qeverisë, duhet të jeni unikë”.

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Me këtë fjalë të Bushit në Shqipëri, me vizitën e suksesshme në vendin amë, me pritjen që iu rezervua, lobimit iu hap një horizont i ri. gjithçka u bë më e lehtë. Lobistët tanë realizuan takime me think-tank-et kryesore amerikane ndaj që në 2005
dhe 2006 ne arritëm të vendosnim kontakte me cSiS-in, ndoshta organizatën më të
madhe studimore dhe me ndikim në politikën e jashtme amerikane, që u shndërruan në marrëdhënie shumë intensive duke përfshirë edhe ata në lobim.
cSiS mbante brenda vetes tre prej këshilltarëve aktualë të Presidentit obama dhe
disa ish-sekretarë të mbrojtjes, ish-këshilltarë të sigurisë kombëtare, figura kyçe në
formulimin e politikës së SHBA-ve.
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Me Zbigniew Brzezinskin, gjeostrategjistin e madh amerikan dhe Janusz Bugajskin.

18

gjatë këtyre takimeve në cSiS, unë jam njohur dhe me gjeneralin Xhejms Xhons (james jones),
aktualisht këshilltari për Sigurinë Kombëtare i Presidentit obama, si dhe me atë që më pas u bë këshilltari
i obamës për ekonomi, Pol Uokër (Pol wolker). jemi takuar dhe kemi bashkëbiseduar disa herë jo
thjesht për Koso-vën, por dhe për çështje të ndryshme të rajonit apo më gjerë. Më kujtohet një episod
interesant gjatë taki-meve me këta personalitete të rëndësishëm të skenës politike amerikane. gjatë një
konference për krizën ekonomike, të gjithë po flisnin për humbjen e parave dhe skemat financiare. Unë
pyeta: “ku shkuan paratë? Ku shkoi cash-i?”, Paul wolker u përgjigj: “ju zoti Pacolli mund ta dini më
mirë se çdo njeri tjetër”.
Unë e dija se ai e njihte aktivitetin tim biznesor dhe që unë harxhoja mjete të shumta për çështjen e
Kosovës. duke ndjekur këtë moment, Kissingeri më shkroi një mesazh në stilin e vet në copa letre: “ju
bëtë pyetjen më të mirë”. gjatë pjesëmarrjeve të mia në cSiS, kam patur kontakte me zbignju Brzezhinskin (zbignew Brzezinski), një figurë autoritare e studimeve strategjike, diplomatike amerikane,
përveçse vendimmarrës në cilësinë e këshilltarit për çështje të sigurisë kombëtare të një presidenti amerikan. Ai ka premtuar të vijë në Kosovë dhe më ka thënë ndërsa flisnim për sfidat
ndërkombëtare të Kosovës se “ju duhet të keni rrjet të zhvilluar diplomatik. ju nuk mund të dominoni
me para dhe me politikë. Kosova s’mund të jetë një qendër ku zhvillohet politikë me rëndësi për
evropën dhe botën. ju duhet që të aktivizoni gjithë kontaktet tuaja nëpër botë. ju duhet të
përkujdeseni për minoritetet, të bashkëjetoni me ta. Kufijtë tuaj s’duhet të lëvizin asnjëherë. Nuk
duhet të bashkoheni sepse bashkësia ndërkombëtare do të demoralizohej nëse do të dilni nga ai
format i përcaktuar më parë prej saj”.
Ky angazhim imi në SHBA do të thoshte përkushtim i madh financiar për gjashtë vite me radhë duke
arritur disa milionë dollarë, të cilat unë i kam dhënë pa mëdyshje për vendin tim. ia arritëm qëllimit,
ama: në vitin 2007 grupi lobues e përmbylli punën e tij, sepse konsideroi se departamenti i Shtetit dhe
Shtëpia

George W. Bush në Tiranë. Sapo tha fjalën magjike: Pavarësi!

Pas shpalljes së pavarësisë vendosa që puna të mos ndalej, por prioriteti kishte ndryshuar-njohja e saj
nga shtetet e ndryshme. zgjodha partnerë të tjerë. fillova të loboj sërish me ndihmën e cSiS, por jo
vetëm të saj. Në aktivitetet e organizuara atje kam takuar krerët e Salvadorit, mbretin e jordanisë,
shumë liderë të vendeve islamike, kryesuesen e UNicef-it, nënsekretarin e oKB-së, Muhammad
Shaaban, shumë zyrtarë afrikanë me të cilët jam dakorduar t’i vizitoj në vendet përkatëse. P.sh., aty
kemi patur presidentin e Bregut të fildishtë, i cili më ftoi për vizitë në vendin e tij. Krerët e ganës,
gjithashtu. direkt ose indirekt, një pjesë e madhe e lidhjeve të mia ndërkombëtare në funksion të
njohjes vijnë prej atje, prej cSiS. Por nuk kanë qenë vetëm kontakte të nivelit të lartë politik: kam hapur
horizonte të reja jo thjesht gjeografike, por dhe mediatike, etj. Kam kontaktuar me shumë organizata,
me universitete anembanë globit, etj. Prej lobimit në Amerikë, hodha kështu prej njohjeve personale,
prej eksperiencës së krijuar diplomatike, një bazë të re të lobimit tim të mëtejshëm pro njohjes së
shtetësisë së Kosovës, për të cilën do të flas në një libër tjetër…
Prej lobimit në SHBA, unë krijova një bagazh njohjesh, ekperience, miqsh, koncepti politik, subjekti politik mbi bazën e të cilit unë vendosa të ndikoja zhvillimet tashmë në vendin tim, në Kosovë. Vendosëm
transformimin e AKR në parti politike, parti që siç tregohet në këtë libër ka lindur në SHBA. Është një
parti liberale, e lindur sipas parimeve perëndimore, e themeluar mbi punën, mbi konceptet e integrimit
ekonomik. Nuk ka parti tjetër që ta ketë çertifikatën e lindjes në SHBA… Vijova lobimin në katër kontinentet dhe solla dhjetra njohje, por për to do të flas në vëllimin e dytë të lobimit për Kosovën.

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

e Bardhë tashmë ishin të qartë në qëndrimin e tyre për pavarësinë e Kosovës. Ardhja e Bushit në Shqipëri
dhe shprehja e tij decizive se Kosova do të bëhet e pavarur, ishte epilogu që i përmbylli të gjitha rreth
qëndrimit zyrtar të Uashingtonit. që atëherë, për mua, pavarësia e Kosovës ka qenë çështje e
përfunduar në pikëpamje të vendosjes së saj prej faktorëve më të rëndësishëm ndërkombëtarë.
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KALendAri i fAKteve dhe
qëndrimeve ndërKomBë
tAre gjAtë LoBimit tim
 Dhjetor 2003:

Bashkësia ndërkombëtare, Be dhe oKB, përmes Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Harri Holker, iu dorëzoi autoriteteve kosovare dokumentin: “Standardet për Kosovën”. tashmë, të gjitha
kërkesat për zgjidhjen e statusit nga ndërkombëtarët përgjigjeshin me “standardet para statusit”.1
	Dokumenti ”Standardet për Kosovën” përmbante këto tetë pika:
1) Institucionet demokratike funksionale
2) Sundimi i ligjit
3) Liria e lëvizjes
4) Kthimet e qëndrueshme dhe të drejtat e bashkësive dhe të pjesëtarëve të tyre
5) Ekonomia
6) Të drejtat pronësore
7) Dialogu
8) Trupat Mbrojtëse të Kosovës

 17 mars 2004: 	F

filluan trazirat që më vonë janë përfolur shumë si “trazirat e marsit”. gjatë
këtyre trazirave u dogjën disa shtëpi dhe kisha sërbe (më saktësisht 4000 sërbë janë shpërngulur nga shtëpitë si dhe 30 kisha ortodokse sërbe në territorin
e Kosovës u dogjën, rindërtimi i të cilave u financua nga buxheti i Kosovës.
Këto trazira zgjuan nga gjumi shumë vendimmarrës. të gjithë e kuptuan se
shumë pak mund të përmirësohej Kosova pa zgjidhjen e statusit përfundimtar.
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Kofi Annan, i dha detyrën
norvegjezit, Kai eide, për hartimin e një raporti që do të pasqyronte situatën në
Kosovë.

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

 24 janar 2005:	International Crisis Group (Grupi Ndërkombëtar i Krizave) publikon raportin
“Kosova drejt statusit final” ku konkludohet se pavarësia është zgjidhja më e
mirë për Kosovën. Sërbët si gjithmonë e refuzojnë atë.
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 Tetor 2005:

		Kai Eide, ambasador i Norvegjisë në NATO, i dorëzon Kofi Annan raportin mbi
gjendjen e përgjithshme në Kosovë. Eide i rekomandon Annan fillimin e bisedimeve për statusin. Politikanët shqiptarë të Kosovës e karakterizojnë raportin si
të drejtë.

 10 nëntor 2005:

	
Këshilli
i Sigurimit të OKB-së aprovon emërimin e Martti Ahtisaari nga Kofi
Annan, si përfaqësues special për statusin e ardhshëm të Kosovës. Zëvendës i
Ahtisaarit emërohet austriaku, Albert Rohan.

1
Me qëllim të kuptimit më të mirë të kontekstit kohor, pra se cilat ishin veprimet dhe qëndrimet e bashkësisë ndërkombëtare, gjegjësisht të
SHBA-ve, kundrejt Kosovës, unë po ju ofroj këtë kalendar. Kështu do kuptohet më mirë pse unë vendosa që nëpërmjet lobimit në SHBA të
përcaktoja gjithë qëndrimin botëror, ose të fuqive kryesore në favor të pavarësisë së Kosovës.

 21 nëntor 2005:

	 artti Ahtisaari viziton Kosovën për herë të parë që nga emërimi si përfaqësues
M
special për statusin e ardhshëm të Kosovës. Ai bën takime me kryeadministratorin e OKB-së, Soren Jessen-Petersen, presidentin Ibrahim Rugova, kryeministrin Bajram Kosumi, përfaqësues të opozitës dhe minoritetit sërb. Në të njëjtën
ditë, proteston lëvizja “Vetëvendosje” me parullat: “Jo negociata-Vetëvendosje”.

 22 mars 2006:

	
Këshilli
Kombëtar Sërb nënshkruan një kontratë me firmën amerikane “Venable”. Kjo kontratë u ndërmjetësua nga James Jatras, i cili është pjesëtar i këtij
këshilli nacionalist dhe antishqiptar. Qëllimi kryesor me këtë kontratë është demonizimi i shqiptarëve në prag të statusit. Vlera e kontratës sipas medieve ishte
600. 000 dollarë në muaj.

 19 maj 2006:

		
Ministrja
e jashtme e Zvicrës, Micheline Calmy-Rey, ka përsëritur thirrjet për
njohjen formale të pavarësisë së Kosovës.

 12 qershor 2006:

	
Petersen
lajmëron largimin e tij nga Kosova. Analistët thonë se po e lënë
Kosovën për shkak të deklaratave pro pavarësisë.

 24 korrik 2006: 	Takimi i zyrtarëve më të lartë të Kosovës dhe Sërbisë në pallatin Niederösterreich, Vjenë, Austri. Të pranishëm janë: Agim Çeku (kryeministër i Kosovës),
Fatmir Sejdiu (president i Kosovës), Vojislav Koštunica (kryeministër i Sërbisë),
Boris Tadic (president i Sërbisë) dhe anëtarë të tjerë. Siç është pritur, nuk arrihet
asnjë marrëveshje, por Ahtisaari e konsideron të suksesshëm për faktin se këta
liderë janë takuar ballë për ballë. Në Kosovë, ky takim u përshkrua si «takimi
i elefantëve». Lëvizja «Vetëvendosje» proteston në Prishtinë kundra këtyre
bisedimeve.
 27 korrik 2006:

	
Ultranacionalisti,
Tomislav Nikoliç, lider i Partisë Radikale të Sërbisë, kërcënoi
me luftë nëse Kosova merr pavarësinë.

 31 Korrik 2006:

	
Bëhet
e ditur se qeveria sërbe ka nënshkruar një kontratë me firmën lobiste
amerikane “Barbour, Griffith & Rogers” me vlerë 30 milionë dollarë. Edhe kësaj
here dëshira kryesore ishte demonizimi i shqiptarëve.

 7 gusht 2006:

		
Bisedimet
mes autoriteteve kosovare dhe sërbe në Vjenë. Në fokus është decentralizimi. Delegacioni shqiptar drejtohet nga Veton Surroi. Pas mbarimit të
këtyre takimeve thuhet se ka pasur progres minimal.

 14 gusht 2006:

KofiAnnan emëron gjermanin joachim Rüecker kryeadministrator të
Kosovës. Rüecker para këtij emërimi kishte punuar për disa vite në UNMiK.

 28, 29 tetor 2006: 	Referendum në Sërbi për kushtetutën e re që u hartua brenda disa muajve pa
debate publike. Në kushtetutë nënvizohet se Kosova është «pjesë e pandarë e
Sërbisë». ICG, Grupi Ndërkombëtar i Krizave në raportin me titullin «Sërbia’s
New Constitution: Democracy Going Backwards» (Kushtetuta e re e Sërbisë:
Demokracia po ecën me hapa mbrapa) kritikon përmbajtjen dhe mënyrën se si
është hartuar Kushtetuta.
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 28 korrik 2006: 	Grupi Ndërkombëtar i Krizave publikon raportin “Armë për Kosovën?”, ku
thuhet se Kosova duhet të ketë ushtrinë e vet pas zgjidhjes së statusit, që sipas
tyre duhet të jetë pavarësia.
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 Dhjetor 2006:

	
Bëhet
e ditur se publikimi i propozimit të Ahtisaarit për statusin përfundimtar të
Kosovës do të shtyhet deri në janar 2007 me mundësi për shtyrje të mëtejshme.

 21 janar 2007: 	Zgjedhjet parlamentare në Sërbi. Propaganda “Kosova është Sërbi” në qendër të
fushatës elektorale. Por politikani, Čedomir Jovanović, nga partia Liberal Demokrate tha se ai do të nënshkruante pavarësinë e Kosovës. Këto zgjedhje që
në të vërtetë ishin të paplanifikuara dhe u përcaktuan pas referendumit për Kushtetutën ishin shkaku që Ahtisaari shtyu publikimin e rekomandimit të tij në
lidhje me statusin. Pritej që Ahtisaari të rekomandonte pavarësi dhe bashkësia
ndërkombëtare kishte frikë se bërja publike e rekomandimit para zgjedhjeve do
të rriste përqindjen e partive radikale në Sërbi.
 24 janar 2007: 	
Asambleja e Këshillit të Evropës (Council of Evrope) miraton rezolutën 1533 në
lidhje me statusin përfundimtar të Kosovës. Disa nga nenet e projektrezolutës
që u paraqitën para përfaqësuesve nga e gjithë Evropa u hoqën për shkak se disa
përfaqësues të prirë nga Sërbia, Rusia dhe Greqia votuan kundra inkuadrimit
të tyre në rezolutën përfundimtare. Njëri nga nenet ishte dhe ai për pavarësinë
ku thuhej se Kosova duhet të merrte pavarësi për të siguruar paqe në Ballkan.
Rezoluta që u miratua nuk përmbante fjalën pavarësi, por nënvizonte se një
zgjidhje e negociuar preferohej nga ky Këshill, por nëse kjo zgjidhje nuk do
arrihej, atëherë do ishte nevojshme që zgjidhja përfundimtare të imponohej.
 26 janar 2007:

Ahtisaari zhvillon takim me të ashtuquajturin grupi i Kontaktit që përbëhet
nga SHBA, Britania e Madhe, franca, gjermania, italia dhe Rusia. Nuk kishte
deklarim për medie, sepse takimi ishte me dyer të mbyllura, por njoftohet se
Ahtisaari do të propozonte pavarësi të kushtëzuar. Në të gjitha shtetet e botës
njoftohet se Kosova do të marrë pavarësi të kushtëzuar. Mediet lajmërojnë se
Rusia është skeptike në lidhje me planin e Ahtisaarit. Sekretari i përgjithshëm i
NAto-s, holandezi jaap de Hoop Scheffer shprehet se NAto përkrah planin e
Ahtisaarit në lidhje me statusin e Kosovës.
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 02 shkurt 2007: 	
BIRN (Balkan Investigative Reporting Network) publikon nenet kryesore të
planit të Ahtissarit. Disa orë më vonë Martti Ahtisaari dorëzon propozimin e
tij në Beograd dhe Prishtinë. Edhe pse nuk përmendet fjala pavarësi, të gjithë,
madje edhe presidenti i Sërbisë, Boris Tadiç, janë të mendimit se ky propozim e
çon Kosovën drejt pavarësisë.
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 10 shkurt 2007: 	
Lëvizja «Vetëvendosje» organizon protestë në Prishtinë kundra paketës së
Ahtissarit që sipas tyre nuk ofronte pavarësi. Disa nga protestuest filluan të
përleshen me policinë (që përbëhej nga kosovarë dhe ndërkombëtarë).
 14 shkurt 2007:

	
Stephen
Curtis, shef i policisë ndërkombëtare në Kosovë, jep dorëheqje pas
kërkesës së kryeadministratorit Joachim Ruecker.

 21 shkurt 2007:

	
Negociata
të reja në Vjenë që kanë për qëllim gjetjen e një kompromisi. Pas
këtyre negociatave njoftohet se asgjë nuk është arritur dhe se qëndrimet e të dy
palëve janë të njëjta: shqiptarët duan pavarësi, kurse sërbët ofrojnë autonomi.
Edhe Ahtisaari, por edhe ndihmësit e tij kishin sinjalizuar se këto negociata nuk
do të sillnin asgjë. Albert Rohan, anëtar i ekipit të Ahtisaarit i tha BBC-së, se
këto negociata janë shansi i fundit për kompromis.

 10 mars 2007:

	 Vjenë të Austrisë përfundojnë bisedimet për statusin përfundimtar të
Në
Kosovës mes shqiptarëve dhe sërbëve, pa asnjë marrëveshje. Të pranishëm ishin
krerët e Kosovës (Fatmir Sejdiu, Agim Çeku, Kolë Berisha etj.) dhe Sërbisë (Boris Tadiç, Vojislav Kostunica etj.) si dhe i dërguari i OKB-së për statusin, Martti
Ahtisaari. Ahtisaari shprehu keqardhje që nuk është arritur asnjë marrëveshje.
Ai njoftoi se dokumenti përfundimtar për statusin e Kosovës do t’i dërgohej
Këshillit të Sigurimit të OKB-së në fund të atij muaji.

 26 mars 2007:

	
Martti
Ahtisaari i dërgon raportin përfundimtar Këshillit të Sigurimit të OKB-së,
ku ai thotë se Kosova duhet të bëhet e pavarur. Nicholas Burns, zëvendësministër
i jashtëm i SHBA-ve thotë se SHBA-të përkrahin planin e Ahtisaarit dhe mendojnë se Kosova duhet të bëhet e pavarur. Sërbët vazhdojnë ta kundërshtojnë
planin. Rusia bën deklarata që mund të interpretohen si kundra pavarësisë, por
nuk përmendet përdorimi i vetos.

 29 mars 2007:

	
Parlamenti
Evropian miraton një rezolutë ku shprehet përkrahja për pavarësi të
mbikëqyrur për Kosovën. 490 vota pro, 80 kundër dhe 87 abstenime.

 3 prill 2007:

		
Fillon
shqyrtimi i planit të Ahtisaarit në Këshillin e Sigurimit të OKB-së. Pas
dyerve të mbyllura është dëgjuar i dërguari special për Kosovën, Marti Ahtisari,
duke shpalosur planin që pritet t’i jepte Kosovës një pavarësi të mbikëqyrur.

 5 prill 2007:

		
Kuvendi
i Kosovës miraton një deklaratë për përcaktimin e statusit të Kosovës
ku mbështetet propozimi i kryenegociatorit Martti Ahtisaari.

 17 prill 2007:

zëvendësministri i jashtëm i SHBA-ve, Nicholas Burns, në një fjalim para
Këshillit për Marrëdhënie me jashtë në Uashington tha se Uashingtoni e konsideronte pavarësinë si opsionin më të përshtatshëm për Kosovën dhe se ai
priste që Këshilli i Sigurimit të aprovonte planin për pavarësi, të prezantuar nga
i ngarkuari i posaçëm i oKB-së, Martti Ahtisaari.

 25 prill 2007:

Misioni faktmbledhës që përbëhet nga 15 ambasadorët/zëvendësambasadorët
për në oKB të shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit arrin në Bruksel ku ka
takime mes të tjerash me Sekretarin e Përgjithshëm të NAto-s, Scheffer. Scheffer iu tregon ambasadorëve se NAto përkrah planin e Ahtisaarit për t’i dhënë
pavarësi Kosovës. Ambasadorët erdhën në Kosovë pas kërkesës së Rusisë që
ka të drejtë vetoje në KS të oKB-së, për tu njohur nga afër me gjendjen e minoriteteve. Pjesëmarrës ishin ambasadorët e këtyre shteteve: SHBA-ve,
francës, Britanisë së Madhe, Kinës, Kongos, ganës, Afrikës së jugut, Katarit,
indonezisë, Sllovakisë, Panamasë, Rusisë, Belgjikës, italisë dhe Perusë.

 27 prill 2007:

		 mbasadorët zhvillojnë takime me zyrtarët më të lartë të Kosovës: PresidenA
tin, Kryeparlamentarin dhe Kryeministrin. Autoritetet kosovare prezantojnë të
gjitha arritjet e tyre që kanë të bëjnë me minoritetet. Pas takimeve, ambasadori
amerikan, Zalmay Khalilzad, dhe ai francez, Jean Marc de La Sablier, shprehen
të kënaqur me përparimet në Kosovë, edhe kur bëhet fjalë për minoritetet.
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 15 mars 2007: 	
Albert Rohan, bashkëpunëtor i Martti Ahtisaarit, i dorëzon OKB-së propozimin
e Ahtisaarit për statusin e Kosovës. Sipas burimeve të agjencisë së lajmeve, Reuters, plani propozon pavarësi për Kosovën.
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 13 maj 2007:

Një rezolutë e hartuar nga SHBA-të iu shpërndahet shteteve anëtare të
Këshillit të Sigurimit të oKB-së. Kjo rezolutë e çonte Kosovën drejt
pavarësisë. SHBA-të vazhdojnë të deklarojnë se e përkrahin pavarësinë e
Kosovës dhe se kjo duhet të vijë brenda muajit maj. Rusia thotë se nuk
mundej t’i pranonte disa pjesë të rezolutës. gazeta “express” që gjeti një kopje
të rezolutës shkruante të dielën e 13 majit: “teksti i draft-rezolutës, të cilin
Shtetet e Bashkuara të Amerikës me partnerët evropianë ia kanë prezantuar
Këshillit të Sigurimit, nuk përmban fjalën pavarësi. Mirëpo, baza e këtij drafti
është plani i Ahtisaarit, i cili çon drejt pavarësisë.”

 15 maj 2007:

Sekretarja amerikane e shtetit, condoleezza Rice, thotë në Moskë: “Kosova
kurrë më nuk do të jetë pjesë e Sërbisë. Kjo është e pamundur”. Rusia vazhdon
të shprehet kundra pavarësisë. Statusi i Kosovës ishte ndër pikat më të
rëndësishme në takimet që Rice kishte në Moskë.

 7 qershor 2007:

Në takimin e g8-s në Heiligendamm, gjermani, Presidenti i porsazgjedhur
francez Nicolas Sarkozy propozon që zgjidhja përfundimtare e statusit të
Kosovës të shtyhet me gjashtë muaj, me kusht që Rusia të mos bllokojë rezolutën për pavarësinë e Kosovës, nëse një kompromis midis Prishtinës dhe Beogradit nuk gjendet brenda këtyre gjashtë muajve.

 8 qershor 2007:

Për fundon takimi i g8-s. Nuk është arritur marrëveshje për pavarësinë e
Kosovës, por kancelarja gjermane Angela Merkel thotë se diskutimet ishin
konstruktive. Rusia vazhdon të jetë pengesa e vetme për pavarësinë e Kosovës.
zyrtarët kryesorë kosovarë i bëjnë apel komunitetit ndërkombëtar që të
miratojnë sa më shpejt një projektrezolutë për pavarësinë. Propozimi për
shtyrje refuzohet. SHBA-të vazhdojnë të këmbëngulin se pavarësia është
zgjidhja e vetme dhe më e mirë.

 10 qershor 2007: 	
Presidenti amerikan, George W. Bush, viziton Tiranën, hera e parë që Shqipëria
vizitohet nga një president amerikan. Ai thotë se Kosova do ta marrë pavarësinë.
Bush u mirëprit në mënyrë madhështore nga populli shqiptar.
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 Korrik 2007:
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Pas dështimit të negociatave me Rusinë për një rezolutë në Këshillin e
Sigurimit që do t’i hapte rrugën pavarësisë së Kosovës, çështja e statusit iu
dërgua grupit të Kontaktit që do të ndërmjetësojë në negociatat shtesë prej
120 ditëve midis Prishtinës dhe Beogradit. Shqiptarët vazhdojnë që të jenë
kategorikë në kërkesën e tyre për pavarësi.

 17 SHKURT 2008: 	
Kosova shpallet e pavarur.
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Behgjet Isa Pacolli
Zëvendëskryeministër i parë i Republikës së Kosovës

Data, vendi i lindjes, familja:
30 gusht 1951, Marec, Prishtinë. I biri i Isës dhe Nazmijes, i dyti nga 10 fëmijët, i martuar me znj. Masha
Pacolli. Prind i gjashtë fëmijëve, tri vajzave dhe tre djemve (Arbreshës, Selenës, Hanës, Isës, Diarit dhe
Armanit).

edukimi:
Fillestar: edukimi fillor në Marec – Kosovë.
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I mesëm: edukimi i mesëm në Prishtinë.
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I lartë: 1970-1973 instituti i tregtisë së jashtme Hamburg, Gjermani.
Specializimi: 1982-1983 Master në Marketing dhe Menaxhment – instituti Mösinger zurich.

Profili profesional, eksperienca:
1974-1975 – Korrespondent për gjuhë të huaja dhe zëvendësdrejtor për zhvillim pranë Kombinatit të
Tekstilit, gjilan.
1976 – drejtor komercial për zhvillim rajonal i Kompanisë Peter Zimmer, Kufstein, Austri.
1977-1980 – drejtor komercial në kompaninë Interplastica Project Engineering në Morbio inf. zvicër.

1980-1990 – Drejtor Gjeneral Interplastica Project Engineering në Morbio Inf. Zvicër.
1990 – Themelues, President dhe titullar i Mabetex Project Engineering, Lugano Zvicër.
1992-2009 – President i CRS-Credito per lo sviluppo e ristrutturazione, Lugano Zvicër;
President i Mabco Construction, Lugano Zvicër
President i Swiss Diamond Hotel Management, Bermuda;
Pronar i Korporatës Interfin Finance Londër;
Pronar i Mabetex International (i shtrirë 18 vende të botës);
Pronar i kompanise së sigurimeve Siguria, Prishtinë;
Aksionar mazhoritar në Bankën Ekonomike, Prishtinë;
Pronar i Saranda Properties, Astana Kazakistan;
Pronar i Sine Tempore International;
Pronar i agjensionit Diamond Travel;
Pronar i Nuova Bernasconi – Lugano
Anëtar i bordeve drejtues në disa kompani nëpër botë

Veprimtaritë tjera humanitare:
Sponsor kryesor i fondacionit Aleksandër Moisiu;
Themelues i fondacionit dhe jetimoreve “Bambini Di Sakha”
1993 – Themelues dhe sponsor i spitalit për strehimin dhe përkujdesjen e fëmijëve të braktisur që lindin
me probleme fizike në Sakha);
1999 – Në bashkëpunim me fondacionin “Insieme per la pace” dhe zonjën fanfani, intervenon masivisht
në ofrimin e ndihmave në Kukës, ivangrad, për të dëbuarit nga Kosova;
Mbështetje spitaleve në Kosovë me barna dhe preparate medicinale;
Themelues i fondacionit Ibrahim Kodra, Lugano;
profesionale të saj;
2005 – Mbështetje për ngritjen e qendrës memoriale në Penuhë të Podujeves;
2004 – Ndërmjetësimi dhe lirimi i pengjeve në Afganistan (pas një qëndrimi trejavor me sukses arrin të
lirojë tri pengjet, punëtorë të oKB-së, Shqipe Hebibit, Annete Flaninghan dhe Angjilito Najan;
2006 – Ndërmjetësimi dhe lirimi i gazetarit të marrë peng në Afganistan, gabrielle torsello;
2006 – fondacioni Behgjet Pacolli, Prishtinë (bursa studimore, asistencë sociale për njerëzit në nevojë,
ndërtimi i shtëpive për skamnorët dhe kontribute tjera në jetën sociale dhe kulturore);
2007 – Kontribut në ndërmjetësimin dhe lirimin e 23 pengjeve koreanë në Afganistan;
2008-2011 – Lobim permanent për njohjen e Republikës së Kosovës si shtet të pavarur dhe sovran;
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2000-2004 – Mbështetje për ngritjen e infrastrukturës së tMK-së në Prishtinë dhe kontribut në pajisjet
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2007 – Projektues, sponsor dhe financues i gjithë infrastrukturës së Universitetit Amerikan në Kosovë
AUK;
2009 – Financon ndërtimin e zgjerimit të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës;
2008 – Financon projektin e rindërtimit dhe restaurimit të xhamisë së Llapit në Prishtinë (objekt në
kuadër të trashëgimisë kulturore të Kosovës); 1
Sponsorizues i sportit dhe kulturës në Kosovë;
Kontribut tërësor në ndërtimin e strehimoreve dhe shtëpive për familjet skamnore; (në vazhdim e sipër)
Asistencë në dërgimin për shërim jashtë vendit të dhjetëra pacientëve në vit; (në vazhdim e sipër)
Asistencë sociale invalidëve dhe personave në nevojë (pagë mujore); (në vazhdim e sipër).
Veprimi dhe angazhimi politik
Promovues dhe Themelues
1999 – FORK – Fondacioni për Rindërtimin e Kosovës, Prishtinë;
2000 – Themelues i UASH, Unioni i Afaristëve Shqiptarë, Lugano;
2004 – Themelues i SEED, Fondacioni për zhvillim ekonomik të Evropës Juglindore, Uashington (Fondacioni promovues dhe lobues i pavarësisë së Kosovës);
2005 – Themelues i organizatës New Kosova Alliance, Uashington (organizatë lobuese për pavarësinë e
Kosovës, 2005-2007);
2006 – Themelues dhe Kryetar i Partisë Politike Aleanca Kosova e Re, AKR (parti politike që në zgjedhjet
e para në vitin 2007, renditet si partia e tretë politike në vend);
Anëtar i Center for International and Strategic Studies CSIS (Qendra për Studime Strategjike
Ndërkombëtare), Uashington, Këshilltar permanent i Komitetit të udhëhequr nga Henry Kissinger;
2007-2010 – Deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës;
2011 – Deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës (mandati i dytë);
2011 – PRESIDENTI i Republikës së Kosovës; 2
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2011 – Inicues dhe nënshkrues i marrëveshjes së koncensusit politik për reformat kushtetuese dhe zgje
dhore;
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2011 – zëveNdëSKRYeMiNiStëR i PARë i qeverisë së Republikës së Kosovës dhe përgjegjës për
politikën e jashtme dhe investimet e huaja;
2012 – tHeMeLUeS i Lëvizjes për Unionin ekonomik Shqiptar, së bashku me ish Presidentët e
Shqipërisë, Rexhep Meidani dhe Alfred Moisiu, Rektorë Universitetesh, personalitete të shquara nga
gjithë hapsira shqiptare.

Vlerësime:
Dekoratat e TMK;
Vlerësime dhe tituj nderi nga Universiteti i Teknologjisë së Roçester (Rochester);

Dekorata nga AUK (Universiteti Amerikan në Kosovë);
Dekoratat e larta të Shtetit të Perusë, Presidentit të Perusë;
Dekorata më e lartë shtetërore e Federatës Ruse (vlerësimet në arkitekturë), qytetari i dytë i huaj pas
amerikanit Armand Hammer që e merr këtë dekoratë;
Qytetar nderi i Astanës, Republika e Kazakistanit;
Konsull nderi global i Liberisë (2002-2008);
Ambasador i Paqes (Universal Peace Federation);
Kalorës i Paqes Globale i Mijëvjeçarit; dhënë nga Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli (Qendra
Ndërkombëtare për paqen mes popujve) çmim i dhënë dhe Michail Gorbaciov, Perez De Cuellar, S.S.
Giovanni Paolo II, Luciano Pavarotti, Helmut Kohl, Nënë Tereza e Kalkutës, Kofi Annan, Bill Gates, etj;
Mirënjohja nga Fondacioni Nelson Mandela;
Mirënjohja nga Fondacioni Clinton Global Initiative;
Qytetar nderi i qytetit të Lezhës – Shqipëri;
Titulli Doctor Honoris Causa nga Universiteti Europian i Tiranës;
Nderohet me “Çelësin e Tiranës”;
2011 – Qytetar nderi i Korçës, Shqipëri;
2011 – Laureat i Gusi Peace Prize International’ – në Manila, Filipine;
2012 – Kryeqytetar dhe qytetar nderi i Baton Rouge, Shteti i Luizianes, SHBA;
2012 – Çelsi i Qytetit i New Orleans, Shteti i Luizianës, SHBA;
2012 – Medalje nderi e kancelarit të Comunity College në Baton Rouge, Luiziana.

gjuhëT:
gjuhë amtare: Shqip

Publikimet:
Publikime të ndryshme nga sfera socio-ekonomike, politike dhe kulturore;
Themelues dhe botues i revistës “Albanica”;
Themelues i gazetës ditore “Lajm”;
Autor i librit autobiografik “Nga sfida në sfidë, Jeta Behgjet Pacolli, 2010;
Autor “Bashkimi nis nga ekonomia”, përmbledhje referimesh dhe studimesh autorësh të ndryshëm mbi
Hapësirën Ekonomike shqiptare.
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gjuhë të huaja: Anglishte, frengjishte, gjermanishte, italishte, Rusishte, Spanjishte, Sërbo-Kroate, etj.
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si lindi AKR?
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Me Ana Oxa-në dhe ish kandidatin për President të SHBA-ve, Bob Dole.

Zëvëndës Presidenti amerikan Biden gjatë një vizite në Kosovë
33

kompania që loboi
për Kosovën
ç’është Jefferson Waterman International?

Prej më shumë se 15 vjetësh, jefferson waterman international ka përfaqësuar qeveri, interesa politike
dhe korporata ndërkombëtare nga më të mëdhatë, duke i ndihmuar në arritjen e objektivave të tyre në
SHBA dhe në të gjithë botën. Praktika e jwi është ekskluzivisht ndërkombëtare, me ekspertizë të veçantë
në çështje që lidhen me zhvillimin e kombeve. efektiviteti i jwi-së buron prej përvojës së pasur dhe
lidhjeve globale të njerëzve që e përbëjnë: internacionalistë të shquar nga komunitete të inteligjencës së
SHBA-së, si dhe nga biznesi, siguria, marrëdhëniet qeveritare dhe me medien. Këto individualitete
përdorin me mençuri njohuritë e tyre mbi çështjet, proceset, dhe vendimmarrësit në funksion të ekzekutimit të strategjive që përmbushin qëllimet e klientëve.
jefferson waterman international është firma kryesore në ofrimin e shërbimeve politike dhe të këshillimit mbi biznesin, me seli në Uashington, d.c., SHBA; me klientë kryesorë subjekte politike (qeveri
sovrane, parti dhe lëvizje politike, dhe organizata me qëllim të përcaktuar), si dhe korporata ndërkombëtare (kompani që hyjnë ose zhvillojnë tregje të reja, apo që kërkojnë mbështjetje me investime).
Njerëzit e jwi ofrojnë një mori kontaktesh dhe njohurish të zhvilluara përgjatë dekadave me shërbim
të rangut të lartë në inteligjencën amerikane, marrëdhënie qeveritare, agjenci sigurimi, etj. ekspertiza e
tyre, lidhjet e jashtëzakonshme dhe të kuptuarit e thellë të çështjeve dhe kulturave mbarëbotërisht, përkthehen në rezultate.

Disa nga profilet e njerëzve më të rëndësishëm të JWI:
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Çarls Uotërmen (Charles Waterman) është Shefi e kzekutiv dhe anëtar themelues i j wi. experienca
dhjetëravjeçare e z. waterman në arenën ndërkombëtare përkthehet në një aftësi të jashtëzakontë në
krijimin e mjediseve politike të favorshme për sipërmarrjet politike dhe tregtare të klientëve. Përpara
themelimit të jwi, ai ka mbajtur disa pozicione drejtuese në shërbimin inteligjent amerikan, ciA (U.S.
central intelligence Agency), si zëvendëskryetar i Këshillit informativ Kombëtar, etj. zotit waterman
i janë akorduar dy çmime: Ylli dhe Medalja e inteligjencës së ciA-s dhe zyrtar i Merituar i ciA-s. z.
waterman është diplomuar në Universitetin e Braunit (Brown University), në Rhode island dhe ka
kryer një specializim në Shkollën e Studimeve të Përparuara Ndërkombëtare në Uashington, d.c., për
Lindjen e Mesme. gjithashtu, ishte përfituesi i një burse për rezultate të shkëlqyera akademike. Ai flet
arabisht dhe frëngjisht.
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Samuel M. Hoskinson, është zëvendëspresident ekzekutiv i jwi. Ai drejton programe të përkrahjes
politike ndërkombëtare dhe të depërtimit në tregun e shitjes, duke mbartur mbi vete dekada përvojë në
të dy sektorët, publik e privat dhe rrjetin e lidhjeve me njerëz të rëndësishëm në komunitetin
ndërkombëtar. z. Hoskinson ka mbajtur detyrën e zëvendëskryetarit të Këshillit informativ Shtetëror,
atë të zëvendësnënsekretarit për Politikën ekonomike në departamentin e Shtetit, në administratën e
george H.w. Bush, etj. Ai ka shërbyer nën tre këshilltarë të sigurisë kombëtare- Henry Kissinger,
Brent Scowcroft, dhe zbigniew Brzezinski-kur ishte anëtar i lartë i Stafit të Këshillit të Sigurisë
Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë. Në sektorin privat, z. Hoskinson ka qenë manaxher për strategjinë
ndërkombëtare të korporatës pranë Bechtel group. Ai ka marrë disa nderime si Medalja Kombëtare
inteligjente e Arritjeve për shërbimin e tij në komunitetin e inteligjencës, etj. z. Hoskinson është
diplomuar në Universitetin e iowa-s. dhe ka kryer studimet master në Universitetin e georgetown-it,
në Uashington, d.c.

Ken Yates, Zëvendës President për Marrëdhëniet Publike
Si zv. President për jefferson waterman international, Ken Yates manaxhon shërbimet e marrëdhënieve
publike të jwi-së duke përfshirë zhvillimin dhe koordinimin e strategjive globale të marrëdhënieve
pub-like për qeveritë, medien, dhe vendimmarrësit ndërkombëtarë. Ai zhvillon materiale mbi
komunikimin, ekspozimin mediatik dhe evente mbi punët publike.
z. Yates ka më tepër se tri dekada përvojë ndërkombëtare në çështje të marrëdhënieve me medien dhe
punëve publike, veçanërisht në Azinë Lindore. Në tri dekada si zyrtar i Shërbimit të jashtëm në departamentin e Shtetit dhe në Agjencinë e informimit të SHBA-së, ka qenë arkitekti parësor i programimit
të komunimimit dhe të punëve publike. Ka shërbyer si përfaqësues diplomatik dhe negociator për departamentin e Shtetit. Ai është diplomuar në Universitetin e Pensilvanisë dhe në george Uashington
University in Uashington, dc. Ai flet disa gjuhë të huaja, ndër to edhe pak kinezishte.
Samuel Wyman, zëvendëskryetar dhe Shef i operacioneve
Ambasadori Jackson McDonald, President

Me kongresmenin Eliot Engel
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Joseph W. Augustyn, zëvendëspresident ekzekutiv për Sigurinë dhe informimin.
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Kurs i ri për Kosovën
nga richard holbrooke - i dërguari Presidencial Për bosnjën dhe kosovën në
adminisTraTën klinTon, shkrim i boTuar në gazeTën “The WashingTon PosT”

Richard Holbrooke dhe Gjenerali W. Clark
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20 prill 2005 - Dallime të mëdha mes mandatit të parë dhe të dytë të Bushit vazhdojnë të shfaqen. Pas
një heshtjeje të mirëmenduar në vitet e saj në Shtëpinë së Bardhë, Sekretarja e Shtetit Condoleezza Rice
ka filluar të zbulojë stilin dhe vlerat e saj, qartësisht me miratimin e Presidentit. Ngjason si një konservatore pragmatike, e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve, duke ndjekur thelbësisht politika joideologjike. Ajo është e kujdesshme (dhe politikisht e zgjuar) në mbajtjen e fjalës, në të gjitha deklaratat e
saj, me vlera neokonservatore, por ajo po gjen gjithashtu rrugë të një profili të lartë, me kosto të ulët, si
udhëtimet e shpeshta, për përmirësimin e imazhit dhe marrëdhënieve të lëkundura të Amerikës në të
gjithë botën.
……Një ndryshim i dukshëm i politikës ka shkuar pa u vënë re lidhur me çështjen e Kosovës, ku, pas
katër viteve të neglizhencës dhe gabimeve, Administrata ka bërë një ndryshim të madh. që pas
fushatës 78-ditore të bombardimeve të NAto-s, shqiptarët e Kosovës u çliruan nga kthetrat shtypëse
të Sllo-bodan Millosheviçit dhe prej vitit 1999, kontrolli politik i Kosovës ka qenë në duart gjysmëkompetente të Kombeve të Bashkuara, ndërkohë që NAto ka ruajtur paqen e brishtë në mes shumicës
shqiptare dhe minoritetit sërb. Sipas Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, e miratuar në vitin 1999,
statusi për-fundimtar i Kosovës, i cili supozohet të jetë përpunuar përmes negociatave, do të rezultojë
ose pavarësi, ose ndarje e Kosovës, si ish pjesë e një vendi të njohur dikur si jugosllavia, tani “Sërbia
dhe Mali i zi”. Uashingtoni dhe Bashkimi evropian prodhuan një politikë të quajtur “standardet para
statusit”, një frazë që ka maskuar mosveprimin burokratik diplomatik. Si rezultat, nuk ka pasur
diskutime serioze mbi të ardhmen e Kosovës për katër vitet e fundit. Së fundi, trazirat e përgjakshme të
marsit shkaktuan vdekjen e 11 shqiptarëve dhe 8 sërbëve, një mijë njerëz të plagosur dhe një rajon të
tensionuar.
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Richard Holbrooke dhe Hillary Clinton

Muajin e kaluar, pas paralajmërimeve nga Philip Goldberg, diplomat i lartë amerikan atje, Rice ka dërguar
Nënsekretarin e Shtetit, Nicholas Burns, për takime me Grupin e Kontaktit që gati po perëndon (Shtetet
e Bashkuara, Britania, Franca, Italia, Rusia dhe Gjermania). Burns bëri të ditur situatën në Kosovë, e
cila ishte e paqëndrueshme në mënyrë inherente dhe nëse zgjidhja e statusit final nuk do përshpejtohej,
dhuna do të rritej me gjasë, me forcat e NATO-s, duke përfshirë trupat amerikane, që do të rrinin me
duart lidhur përfundimisht.

edhe pse askush nuk është duke folur me zë të lartë në Uashington apo në evropë, unë e shoh të vështirë
ndonjë rezultat përfundimtar për Kosovën, përveç pavarësisë, ndoshta në mënyrë të shkallëzuar në pak
vitet që do të pasojnë. Por një rezultat i tillë do të kërkonte garanci të forta për mbrojtjen e pakicës
sërbe-midis 100 mijë dhe 200 mijë vetëve. Mbrojtja e sërbëve të Kosovës do të kërkojë një lloj pranie
ndërkombëtare të vazhdueshme. Përveç kësaj, shqiptarët e Kosovës, të ndarë thellësisht, kryeministri i të
cilëve po përballet me akuzën për krime lufte në Hagë duhet të arrijnë një nivel më të lartë të pjekurisë
politike.
Në fund të fundit, Beogradi do të duhet të pranojë diçka politikisht të vështirë: duhet të heqë dorë nga
pretendimet sërbe në Kosovë, të cilën sërbët e konsiderojnë si djep i tyre historik. Sërbët do përpiqen të
zgjedhin dy alternativa, të përpiqen për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian apo për të rifituar Kosovën.
Nëse ata kërkojnë krahinën e tyre të humbur, nuk do arrijnë asgjë, por në qoftë se do të zgjedhin të ardhmen mbi të kaluarën, Sërbia do të ketë një të ardhme të ndritshme si anëtare në BE, dhe ëndrra e lashtë
për Evropë Juglindore të qetë dhe me një ekonomi të integruar (duke përfshirë Greqinë dhe Bosnjën) do
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Nën presionin amerikan, gjithmonë përbërës i nevojshëm në trajtimin e proceseve të ngadalshme të
udhëhequra nga Be, grupi i Kontaktit ka filluar të shfaqë një politikë të re. Këtë verë, një përfaqësues
special i oKB, do të “përcaktojë” nëse Kosova ka standardet e nevojshme për vetëqeverisjen, refugjatët,
të kthyerit, lirinë e lëvizjes, etj., dhe për këtë arsye është e gatshme për bisedimet e statusit. (sigurisht
kjo do të ishte bërë më mirë disa vite më parë, por më mirë vonë se kurrë). Pastaj do të vijë pjesa më e
vështirë: cili duhet të jetë statusi përfundimtar i Kosovës? Shtet i veçantë, provincë sërbe, ndarje?
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të ishte plotësisht e realizueshme. Bashkimi Evropian duhet të bëjë një marrëveshje reale për Kosovën si
pjesë integrale e procesit të anëtarësimit të Sërbisë.
Ka shumë nënkapituj të komplikuar këtu, që përfshijnë Malin e zi, Bosnjën, Shqipërinë, oKB-në, Benë, dhe NAto-s. Por për tash, gjëja më e rëndësishme është se pasi kjo çështje është injoruar për 4
vjet, ad-ministrata është duke bërë diçka në Ballkan, ku asgjë nuk ndodh pa udhëheqësinë amerikane.
duke parë paqëndrueshmërinë në Ballkan- dhe Kosova është mjaft e paqëndrueshme tani- që
përhapet në pjesë të tjera të evropës dhe që rajoni gjendet në zemër të sferës në rritje të NAto-s, ky
është njëlloj problem që duhet të adresohet para se të rritet sërish në një krizë të madhe. 1

1
Siç më ka treguar miku im Presidenti Meidani, diplomati i madh Hollbruk i kishte thënë jopublikisht që në 2001 gjatë një takimi në Shkup
në një tubim të vendeve të Ballkanit, pas rënies së Milosheviqit se zgjidhja më e mirë për Kosovën do të ishte pavarësia. Por siç e pohon vetë
Hollbruku në këtë artikull, apo dhe vëzhgues të rëndësishëm në Kosovë, dinamika e ngjarjeve në botë dhe në Kosovë, apo gabimet e vetë politikanëve kosovarë, bënë që ky opsion të humbte dukshmëri, ose të arkivohej përkohësisht. Ndaj këtu kuptohet rëndësia e punës së kompanisë që ne angazhuam. Shikoni muajin në të cilin është shkruar ky artikull : Hollbruk nuk ishte më pjesë e administratës amerikane të republikanëve, por si pjesë e demokratëve ai insistonte për vizionin e presidentit Klinton, i cili do duhej të ishte pavarësia për Kosovën.
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Me geostrategjistin, më të madh
në botë, Zbignju Brzezinski
(Zbigniew Brzezinski)
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Ken Yates: “Universiteti
Amerikan i Kosovës, vatër
elitare e promovimit
të lidhjeve me SHBA”
Zv/presidenti i Waterman, Ken Yates, njofton në 27 shtator 2005 drejtuesit
e seksionit shqip të “Zërit të Amerikës” për hapjen e Universitetit Amerikan të
Prishtinës

Siç konfirmohet, që në vitin 2005, unë kisha ide të qarta për të arritur
nëpërmjet ndërtimit të Universitetit Amerikan të Prishtinës, tek krijimi
i një vatre elitare të arsimit të lartë. Kjo vatër do duhej të reflektonte tek
cilësia e gjithë universiteteve të tjerë - kjo ishte ideja ime. Nëpërmjet këtij
universiteti unë doja të promovoja lidhjet e mia dhe të Kosovës me politikanë me ndikim në SHBA.
Përfaqësuesi kryesor i Universitetit do të jetë Z. Robert F. Curis. Universiteti hapet në 10 tetor 2005. Në
ceremoni marrin pjesë Presidenti Rugova, Përfaqësuesi special i Kombeve të Bashkuara, Petersen, shefi i
Zyrës Amerikane, Goldberg dhe Ambasadori William Walker. Nga Amerika vijnë: kongresmeni Robert
Kerr, Gjeneral-Lejtnant, Robert Gard etj. Donacionet u dhanë nga Behgjet Pacolli, President i Mabetex, i
cili bëri të mundur realizimin e kompleksit modern të Universitetit, ku punuan më shumë se 70 punëtorë
të Mabetex.
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Nëse dëshironi, ne mund t’ju bëjmë të mundur realizimin e një interviste me z. Pacolli.

Me William Walker, ish-kryetarin e Prishtinës Ismet Beqirin në prerjen e shiritit të AUK-ut.
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Kompania e Pacollit
favorizon Kosovën
në Euronews
Mbulimi mediatik i Kosovës përhapet edhe në Evropë. Zëvendëspresidenti i kompanisë lobuese Waterman, Samuel Hoskinson, përcjell komunikimin e Zv.Presidentit të kompanisë, Z. Yates, për vendosjen e kontakteve me Euronews.

Kjo është një tjetër dëshmi e angazhimit të kompanisë sime në favor të
Kosovës për mbulimin mediatik të hapjes së Universitetit Amerikan, në
Euronews, në vitin 2005

Gjatë një inteviste ne VOA
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Ambasadori walker, jenksi dhe unë folëm sot dhe ramë dakord që të marrësh një kopje të mesazhit
drejtuar zërit të Amerikës (voA). Këtë mëngjes fola me z. vehbi Bajrami, i cili fillon këtë javë në pozicionin e shefit të Shërbimit Shqip. i sugjerova z. Bajrami që të flasë me ju mundësisht në kamera. Kam
qenë në kontakt me znj. isabela çoçoli, redaktore e Shërbimit Shqip në voA, e cila është duke punuar
për këtë ngjarje. Meqënëse ndodhesh në Uashington do jetë ndihmë e madhe të ofrosh disa imazhe
aktualiteti në studion e tyre me pamje nga Kosova dhe Shqipëria. greg Minjack do jetë në Kosovë dhe
do e mbulojë ngjarjen për euronews, sikurse edhe voA bashkë me mediet lokale. euronews është
pjesë e eU PBS/cSPAN që transmeton në shtatë gjuhë, në shumë shtete të evropës.
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Aleanca për Kosovën
e Re urë lidhëse me
nivelet e larta të
politikës ndërkombëtare
delegacioni i akr-së viziTon PrishTinën

Aleanca për Kosovën e re, si organizatë lobuese lëviz në nivele të larta.
Në ceremoni marrin pjesë Ambasadori William Walker, ish-Kongresmeni
Robert Kerr, Gjeneral-Lejtnant Robert Gard, etj. Donacionet vinin nga
kompania Mabetex. Sigurisht, edhe përdorimi i Universitetit Amerikan të
Kosovës në këtë funksion ishte një qasje origjinale dhe largpamëse.
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Ky delegacion formuloi një kërkesë për të nisur në mënyrë të menjëhershme dhe të pakushtëzuar pavarësinë e Kosovës, që populli kosovar të jetojë i lirë në një shtet sovran, në një shoqëri të hapur dhe
demokratike ku të sundojnë rregullat e tregut të lirë dhe një shoqëri civile aktive”. Drejtori i Përgjithshëm i Aleancës, Kempton Jenkins, u shpreh se Universiteti do të ketë një rol kritik në ndërtimin e
demokracisë, në një Kosovë sovrane dhe multietnike.

Me Presidentin legjendar, Ibrahim Rugova
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Ceremoni e paharrueshme
e hapjes së auk
Shefi i kompanisë lobuese të Waterman, Hoskinson i tregon z. Pacolli, më 13
tetor 2005 për ndikimin substancial të vizitës së Aleancës Kosova e Re në
Prishtinë dhe mbulimi mediatik i saj përmes “Zërit të Amerikës”

Siç kuptohet, raportohet për ndikimin e vizitës së Aleancës Kosova e Re
në Prishtinë, dhe mbulimin mediatik të saj. Përmendet “Zëri i
Amerikës” si medie që e mbuloi atë intensivisht. Projektohet një vizitë e
gazetarëve dhe opinionistëve të shquar në Kosovë për të njohur
realitetin pas konfliktit. Kuptohet qartë ndikimi substancial i vizitës së
Aleancës Kosova e Re në Prishtinë dhe mbulimi mediatik i saj përmes
“Zërit të Amerikës” si medie që e mbuloi intensivisht, dy vjet para se
qëndrimi i Presidentit Bush pro pa-varësisë të bëhej publik në Tiranë dhe
të bëhej qëndrim zyrtar i SHBA-ve.
Së pari, më lejoni t’ju falenderoj Ju dhe miqtë tuaj përsëri për mikpritjen në Prishtinë. Ushqimi ishte i
mrekullueshëm dhe ndihem i lumtur që e zgjerova rrethin e miqve. Kush mund ta harrojë ceremoninë
e hapjes së Universitetit.
Më i rëndësishëm mbetet suksesi i konferencës për shtyp të Aleancës për Kosovën e Re. Sipas të
gjithë treguesve, mbulimi mediatik pati një impakt substancial, veçanërisht në Kosovë dhe në rajon.
transmetimi në voA, për të cilën ne realizuam një lobim të fortë në Uashington, u realizua audio dhe
video. Konferenca për shtyp dhe momente të tjera të eventit u transmetuan në mbarë hapësirën
shqipta-re, sikurse edhe në mediet lokale të Kosovës.

Me studentët e parë të
AUK.
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Hapi ynë i radhës do të jetë një vizitë e gazetarëve dhe opinionistëve anglisht-folës në Kosovë. Ata
nuk kanë mundësi të paguajnë shpenzimet e udhëtimit, por ne mund t’i mbështesim që të takohen me
njerëz të rëndësishëm. Ne e kemi krijuar tashmë infrastrukturën në Prishtinë dhe nëse do jetë e
nevojshme do ju dërgojmë ndihmën tonë nga Uashingtoni.
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Intervistat potenciale
me personalitetet
politike të Kosovës
Angazhimi mediatik i aktorëve politikë me peshë në Kosovë, një mënyrë e duhur
për të hedhur themelet e përkrahjes së qëllimeve të Aleancës.

President Ibrahim Rugova
Kryeministër Bajram Kosumi
Shefi i Misionit të Administrimit të Përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Soren Jessen-Petersen
Kryetari i Kuvendit Nexhat Daci
Zv/Kryeministër Adem Salihaj
Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bujar Dugolli
Komandanti i KFOR Gjeneral Yves de Fermabon
Kryetari i PDK-së Hashim Thaçi
Sekretari i Përgjithshëm i PDK-së Jakup Krasniqi
Ish-Kryeministër Ramush Haradinaj
Ish-Kryeministër dhe Drejtues i Asambesë së Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Komitetit për Integrimin Evropian Bajram Rexhepi
Kryetari IORA Veton Surroi
Përfaqësuesi i listës sërbe Oliver Ivanoviç
Shefi i Misionit të Kombeve të Bashkuara Philip Goldberg
Përfaqësues i minoriteti josërb në parlament Xhezair Murati
Botuesi i gazetës “Zëri” Blerim Shala

Drejtor i Institutit Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime te Politikave Lulzim Peci
Këshilltar Politik i Çështjeve të Sigurisë të Kryeministrit Bajram Kosumi Ramadan Qehaja
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Kryetare e Qendrës Koordinuese për Kosovë-Metohinë, Sanda Raskovic-Ivic
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Lista e Bordit të Këshill
tarëve të Aleancës për
Kosovën e Re
Një grup kaq i shquar politikanësh, zyrtarësh të lartë amerikanë, në favor të
pavarësisë së Kosovës.

Sot, kur pavarësia e Kosovës është diçka e përkryer, ndoshta nuk kuptohet
sa domethënëse është të bësh bashkë një grup kaq të shquar politikanësh,
zyrtarësh të lartë amerikanë, në favor të kësaj pavarësie. Por siç do të shihet më vonë, kjo është një ndërmarrje e madhe dhe vlera e saj do kuptohet dhe shikohet se përse luftoi ky grup i mobilizuar prej meje nëpërmjet
kompanisë Waterman dhe kundrejt kujt luftoi.
Janusz Bugajski, Drejtor i Projektit CSIS për Evropën Juglindore
Hon.Frank Carlucci, ish-Sekretar i Mbrojtjes
Robert Carr, ish-Anëtar i Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së
Hon. Fred Fielding, Shqyrtar, ish-Këshilltar i Presidentit të SHBA-ve.
Gjernaral Lejtnant Robert Gard, (ushtarak në pension) ish-President i Universitetit Kombëtar të Mbrojtjes
Bobby Muller, Presidenti i Fondacionit Amerikan të Veteranëve të Vietnamit
Profesor Sami Repishti, Universiteti i Adelfit, New York, bashkautor i studimeve mbi Kosovën.
Ambasadori William Ryerson, ish-Ambasadori i SHBA-ve në Shqipëri
Ambasadori Walter Stadtler, ish-Këshilltar Evropian i Misionit të Kombeve të Bashkuara, dhe zv. President i Universitetit Kombëtar të Mbrojtjes.
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Ambasadori William Walker, ish-Përfaqësues Special i Kombeve të Bashkuara në Slloveninë Lindore,
Kroaci, dhe Drejtues i Misionit për Verifikim të Kosovës.
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Realitetet e Ballkanit
Nga Charles A. Kupchan, profesor i Çështjeve Ndëkombëtare në
Universitetin Georgetown

Një produkt superserioz i lobimit të Waterman, një artikull i një figure
autoritare akademike, Charles A. Kupchan, profesor i Çështjeve
Ndërkombëtare në Universitetin e Georgetown-it, i botuar në revistën
“Foreign Affairs”, një dokument që do të ishte si pasojë, në duart e
politikanëve më me ndikim në SHBA dhe në botë. Duke lexuar
artikullin, kupton një analizë, e cila u vërtetua në shumë aspekte, duke
qenë se ishte dhe mbetet edhe sot një dokument orientues për politikën
ndërkombëtare ndaj Kosovës, duke nisur që nga plani i Ahtisarit.
Midis shpërbërjes së Jugosllavisënë që nisi në fillim të viteve 1990, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj
evropianë e kanë mbrojtur me forcë shoqërinë multietnike në Ballkan. Ndërhyrjet ushtarake në Bosnje
dhe Kosovë, misionet paqeruajtëse në vazhdim, qindra miliona dollarë të investuara në ndihmë ekonomike, janë sintezë e sakrificave për të mbrojtur shtetet që dikur ishin pjesë e ish-Jugosllavisë federale dhe
për të ndalur gjakderdhjen midis grupeve etnike që i popullojnë ato. Tani ka ardhur koha për të triumfuar pragmatizmi mbi parimin, duke lëvizur me vendosmëri drejt pavarësisë së Kosovës.
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Pjesa më e rëndësishme dhe ende e papërfunduar në Ballkan është statusi përfundimtar i Kosovës, krahinës jugore të Sërbisë, e cila ka qenë nën administrimin ndërkombëtar që nga ndërhyrja e NATO-s në
vitin 1999. Duke pritur me ankth që të zvogëlojë detyrimet e saj në rajon, bashkësia ndërkombëtare më
në fund u përgatit për bisedime mbi të ardhmen politike të Kosovës, ku si bazë për të është Rezoluta 1244
e Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

Me ish-shefin e zyres amerikane Lawrence G. Rossin, Nexhat Dacin dhe William Walker
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Sërbët e konsiderojnë Kosovën atdheun e tyre stërgjyshor dhe vendin e shumë kishave të rëndësishme
dhe manastireve ortodokse, prandaj këmbëngulin ta mbajnë zonën nën sovranitetin e tyre. Problemi më
serioz qëndron te precedenti i mundshëm që do vendosej duke ndryshuar kufijtë sipas atyre etnikë dhe
ky veprim mund të ndikojë në integritetin e kufijve të Maqedonisë, Malit të Zi dhe Bosnjës.
Megjithatë, realitetet e ashpra në terren e bëjnë pavarësinë e Kosovës të vetmen alternativë të besueshme.
Marrëdhëniet mes shumicës shqiptare, e cila është kryesisht myslimane dhe pakicës sërbe, e cila është
kryesisht e krishterë ortodokse kanë arritur pikën e vlimit. Udhëheqja shqiptare në Prishtinë, e cila
drejton në partneritet jo të lehtë me autoritetet e oKB-së, nuk pranon asnjë kompromis me Beogradin.
Kosova ka lënë tashmë orbitën e Sërbisë. dhe përgjatë hapësirës, muret e armiqësisë ndajnë shqiptarët
dhe sërbët e zakonshëm. Në këtë frymë, shoqëria multietnike nuk gjendet askund.
duke pretenduar të kundërtën, dhe mohimi apo vonimi i pavarësisë rrezikon kthim në çrregullim e
gjakderdhje, bash për këtë arsye është një e keqe e madhe mes dy të këqijave. Ndarja formale e Kosovës
nga Sërbia është një shpresë më e mirë për rindërtimin e tolerancës midis shqiptarëve etnikë, sërbëve
dhe grupet e tjera të pakicave në mesin e tyre.

Një shtëpi e përçarë
Duke udhëtuar nga Sërbia qëndrore në Kosovë, tashmë ndihet sikur ke kaluar një kufi kombëtar dhe
të militarizuar: roje kufitare sërbe, më pas një tokë e askujt, më pas një pikë kontrolli kufitar me policë
kosovarë, si dhe personel të OKB-së e NATO-s. Në tokën e askujt, drejtuesit e automjeteve ndryshojnë
targën e makinës për të shmangur rrezikun e sulmeve te dyanshme.
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Në Kosovë ka zona të helmuara nga dhuna mes bashkësive. Trupat e NATO-s, rojet e armatosura të
OKB-së dhe anëtarë të Shërbimit Policor të Kosovës janë kudo, duke mbajtur tensionet etnike nën kontroll. Sërbët jetojnë në territore të fortifikuara, rrugët e tyre ruhen shpesh nga NATO. Para luftës, dy prej
qyteteve më të mëdha të Kosovës, Prishtina dhe Prizreni ishin shtëpi për qindra mijëra sërbë. Aty tani
pothuajse nuk ndodhet asnjë sërb. Disa qytete të vogla, të tilla si Rahoveci kanë ruajtur karakterin e tyre
shumetnik, por sërbët jetojnë aty në geto të izoluara. Sërbët rrallë qarkullojnë në pjesën shqiptare të
qytetit, duken të trembur nga abuzimet.

Forcat e NATO-s gjatë hyrjes në Kosovë
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Rreth 90 për qind e popullsisë së dy milionë banorëve të Kosovës është shqiptare dhe shumica e pjesës
tjetër të popullsisë është sërbe. Kjo mungesë e ekuilibrit etnik vjen nga epoka osmane, sikurse kohët e
fundit ka pasur përqindje më të larta të lindjeve në mesin e shqiptarëve. Në Jugosllavinë e Titos, shqiptarët e Kosovës gëzonin një shkallë të konsiderueshme të autonomisë. Duke filluar nga fundi i viteve
‘80, lideri nacionalist i Sërbisë, Sllobodan Millosheviç, ndoqi politika shtrënguese dhe shqiptarët etnikë
pësuan shtypje dhe shfrytëzim politik e ekonomik. Millosheviç ndërmori një fushatë spastrimi etnik në
vitin 1998, duke vrarë të paktën 10.000 shqiptarë dhe duke djegur shtëpitë e tyre.
Pas ndërhyrjes së NAto-s dhe tërheqjes eventuale të forcave sërbe, shqiptarët etnikë kërkuan
hakmarrjen e tyre. të paktën një mijë sërbë u vranë, ndërsa mijëra ikën; shtëpitë e tyre u plaçkitën,
dyqanet dhe kishat u dëmtuan. Në shumë territore sërbe, askush nuk ka një punë të qëndrueshme;
komunitetet mbështeten tek dhuratat e organizatave ndihmëse dhe tek Beogradi. Një banor sërb i
Rahovecit më tha në korrik, “Ne nuk e quajmë këtë jetë, ne e quajmë imitim të jetës.” Në mars 2004,
shqiptarët u rebeluan në të gjithë Kosovën, duke detyruar mijëra sërbë të iknin, duke pasur kështu pak
progres në riparimin e lidhjeve ndëretnike. Në gusht, dy sërbë u vranë në një makinë.
Komunitetet janë polarizuar, dialogu është i vështirë për t’u gjetur. Në një bisedë me banorët sërbë në
Lipjan, një nga qytetet e pakta multietnike pranë Prishtinës, një pjesëmarrës ftoi shqiptarët për t’u bashkuar në diskutim. “Shumica e shqiptarëve nuk janë më të gatshëm që të kenë kontakt me ne,” - komentoi një sërb. Në Prizren, rreth 35 kilometra në jugperëndim të Lipjanit, një prej sërbëve të mbetur atje
shpjegoi se takohet me miqtë shqiptarë prapa dyerve të mbyllura. “Në publik, ata pretendojnë se nuk më
njohin mua,” u ankua ai, “pasi nuk është mirë që shqiptarët të shoqërohen me sërbët.”
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Sërbët nuk gëzojnë lirinë e lëvizjes, një pjesë e vogël e tyre është kthyer. Procesi i decentralizimit do të
thotë fuqizim të komuniteteve lokale, por kjo ka rezultuar e dështuar. Institucionet politike dhe ligjore
janë penguar nga grindjet midis partive politike, prej krimit dhe korrupsionit, si dhe sistemi i patronazhit
i ngulitur thellë në strukturën klanore të shoqërisë shqiptare. Varfëria është e përhapur, 50 për qind e
shqiptarëve janë të papunë. Statusi i paqartë politik i Kosovës nuk tërheq dot kapitalin e huaj që i duhet
për të investuar në infrastrukturën bazë.

Një hartë ndërkombëtare e gjenocidit në Kosovë
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Rasti për pavarësi, megjithatë, nuk mbështetet në gatishmërinë e Kosovës, por në mungesën e alternativave realiste. Shqiptarët etnikë janë tani nën komandë. Si kryeministër i Kosovës, Bajram Kosumi e bëri
të qartë në zyrën e tij në Prishtinë “Populli i Kosovës do ta vendosë të ardhmen e tij... Nëse Kosova nuk
bëhet e pavarur do të ketë pasoja të rënda”. Shqiptarët e Kosovës kanë arritur limitet e tyre; mizoritë dhe
padrejtësitë e së kaluarës, të kombinuara me fuqizimin e të tashmes, e bëjnë të pamundur vazhdimin e
sovranitetit sërb.

Rrugë pa krye
“Më pak se pavarësi, më shumë se autonomi”, ofroi presidenti i Sërbisë, Boris Tadiç, në një takim në
Beograd. Nën formulën e tij, Kosova do të manaxhojë kryesisht punët e veta, por formalisht do jetë pjesë
e Sërbisë, nuk do ketë përfaqësim diplomatik jashtë vendit. “Pavarësia e Kosovës është e papranueshme
për mua dhe për të gjithë Sërbinë”, insistoi ai. Sipas Tadiç, “Kosova e pavarur do të rrezikojë jo vetëm
sërbët që jetojnë atje, por edhe kursin e demokracisë në Sërbi. Ne nuk do lejojmë edhe një herë që Sërbia
të bëhet një vrimë e zezë e Ballkanit”.
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Pavarësia e Kosovës, megjithatë, nuk duhet të mbahet peng i paaftësisë së Sërbisë. Bashkësia ndërkombëtare nuk do të bëjë të njëjtin gabim sot. instinktet e errëta të Sërbisë duhet të shuhen. është e
vërtetë se nacionalistët ekstremistë mund të vijnë në pushtet në Sërbi, në prag të pavarësisë së Kosovës.
Por nëse Beogradi bëhet më agresiv dhe i kthen shpinën gjykatës së krimeve të luftës që vepron në
Hagë, do priret larg nga integrimi në evropë dhe sërbët do e shohin vendin e tyre më të izoluar dhe të
varfër.
Liderët e Sërbisë nuk duhet të predikojnë se nëse Kosova bëhet e pavarur, ky do jetë fundi i botës,
duhet bërë vetëm e kundërta: ata duhet të flasin për jetën pas ndarjes, duke përgatitur kështu
opinionin. Megjithatë, deri më sot, vetëm një politikan i lartë sërb, ish-ministri i jashtëm goran
Svilanoviç ka miratuar publikisht Kosovën e pavarur. Kryeministri vojislav Koshtunica dhe Presidenti
tadiç kanë kredencialet e nevojshme për të arritur kompromisin. qeveria sërbe ka inkurajuar sërbët e
Kosovës që të bojkotojnë zgjedhjet në krahinë dhe të distancohen nga Prishtina, duke intensifikuar
izolimin politik të pakicës sërbe. Beogradi duhet të shqetësohet për mënyrën se si sërbët e Kosovës do
sillen pas pavarësisë sërbe, një tokë e askujt, një kontroll kufitar me personel nga policia e Kosovës, si
dhe personeli i oKB-së dhe NAto-s
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Tolerimi i pashmangshëm
Bashkësia ndërkombëtare po vë tri kushte për pavarësinë. Së pari, Prishtina duhet të bëjë përparim
të konsiderueshëm në vendosjen e bazave të një shteti funksional. Për të arritur këtë qëllim, qeveria e
Kosovës duhet të forcojë institucionet demokratike dhe sundimin e ligjit, duhet të marrë masa të ashpra
ndaj korrupsionit dhe krimit, e të ulë varfërinë dhe papunësinë.
Së dyti, Prishtina duhet të bëjë shumë më shumë për të siguruar mirëqenien e atyre sërbëve që zgjedhin për të qëndruar aty. Shumë sërbë kanë ndërmend të lenë Kosovën nëse ajo bëhet e pavarur. Për
t’i nxitur ata të qëndrojnë, udhëheqësit shqiptarë do të duhet të promovojnë tolerancën dhe të
mbrojnë të drejtat e pakicave. Ringjallja e multietnicitetit do të bëhet më e lehtë nëse Kosova lëviz
formalisht përtej mundësive të Beogradit, duke bërë të mundur neutralizimin e zërave militantë.
Ruzhdi Sara Mati, një ish-komandant brigade në Ushtrinë çlirimtare të Kosovës, më tha në
Prizren: “Pavarësia do t’iu japë fund elementëve ekstremistë brenda komunitetit shqiptar.”
Prandaj, si pjesë e përpjekjeve të saj për të mbrojtur të drejtat e pakicave, Prishtina duhe të bjerë dakord
që objektet e kultit sërb të jenë nën mbikëqyrje ndërkombëtare. Mbi njëqind kisha dhe manastire janë
shkatërruar ose dëmtuar që nga viti 1999, shumë prej tyre gjatë trazirave të vitit 2004. Zonat e shumta
fetare tani janë kampe të armatosura, që ruhen nga trupat e NATO-s me tela me gjemba.
E treta - dhe më e diskutueshmja - komuniteti ndërkombëtar duhet të marrë pëlqimin e të dyja palëve
për çështjen e ndarjes. Në veri të kufirit me Sërbinë, Kosova është e populluar pothuajse ekskluzivisht
nga sërbët. Zona është rreth 15 për qind e territorit të Kosovës dhe përmban rreth një të tretën e sërbëve.
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Në Mitrovicë, qytetin kryesor të zonës, komunitetet shqiptare dhe sërbe tashmë banojnë në anët e kundërta të lumit Ibër, duke e bërë atë një vend tërheqës për sërbët që zhvendosen nga pjesët e tjera të Kosovës.
Tadiç tha: “Nëse ne jemi duke kërkuar një zgjidhje kompromisi, ndarja duket të jetë mënyra më e lehtë.”

Mitrovica
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Shumë zëra në komunitetin ndërkombëtar këmbëngulin se ndarja e Kosovës përgjatë kufijve etnikë do
të dërgonte një sinjal të rrezikshëm, ndarja etnike do të nxiste fragmentimin diku tjetër në Ballkan. do
të kishte qenë mirë nëse popujt e ish-jugosllavisë të ishin në gjendje të jetonin së bashku në mënyrë
miqësore në një shtet unitar. Shpërbërja e jugosllavisë ka shkelur vlerat qytetare. Rezultati më i mirë
është i pamundur për t’u arritur, imperativi i stabilitetit kompromenton parimin e multietnicitetit.
Kështu që, edhe mund të jetë e nevojshme që Kosova të jetë e ndarë në vetvete për të sjellë paqen në
rajon.
Për më tepër, situata e Kosovës është unike: pavarësia e saj, madje edhe ndarja e saj, nuk ka gjasa për të
shkaktuar probleme të mëtejshme në Ballkan. Me ose pa territorin në veri të ibrit, pavarësia e Kosovës
premton stabilizim edhe në Maqedoni, duke parandaluar një radikalizëm të shqiptarëve etnikë dhe
eks-tremistëve shqiptarë në të gjithë rajonin. dhe pse tensionet etnike vazhdojnë, Bosnja dhe Mali i zi
do të ndikohen pak nga statusi përfundimtar politik i Kosovës.
Bashkësia ndërkombëtare duhet t’i ofrojë Sërbisë më shumë asistencë ekonomike, lehtësim nga borxhi
i saj i jashtëm prej $13 miliardë, dhe një rrugë të qartë për anëtarësimin në NAto dhe Bashkimin
evropian. Sigurimi i pavarësisë së Kosovës do të kërkojë në fund të fundit miratimin e Këshillit të
Sigurimit të oKB-së. Rusia dhe Kina nuk ka të ngjarë të pranojnë rezultatin. Prirja e Rusisë për
vëllezërit e saj sllavë në Sërbi është me pasoja minimale politike, por Moska dhe Pekini kanë qëllim
ruajtjen e marrëdhënieve të mira me Shtetet e Bashkuara dhe evropën. është e vështirë të imagjinohet
që Rusia apo Kina do ta çonin të ardhmen e tyre dëm, në një vend ku nuk ka naftë, nuk ka armë
bërthamore dhe një gdP prej më pak se tre miliardë dollarë.
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Ndarja paqësore e Kosovës nga Sërbia do të kërkojë diplomaci të qëndrueshme dhe të aftë nga bashkësia ndërkombëtare, guxim nga Beogradi dhe tolerancë nga shqiptarët e Kosovës. Megjithatë, pavarësia
e Kosovës është shpresa më e mirë për t’i dhënë fund grindjeve në Ballkan, duke mundur mbeturinat
e nacionalizmit ekstrem në Sërbi dhe duke vendosur themelet e një politike të re në Ballkan, i cili do
përqëndrohet nga e ardhmja dhe jo nga gabimet e së kaluarës.

Me Sekretarin e përgjithshëm të OKB-së, Ban Ki Moon
65

66

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Kosova: Rruga e së
ardhmes?
Deklarata e Richard Lugar, Senator i Indianës

Kush di rëndësinë e Komitetit të Jashtëm të Senatit, arrin të kuptojë se
në ç’rrathë lëviz një ide e rëndësishme si ajo e pavarësisë promovuar nga
AKR-ja për t’u bërë realitet në aksionin diplomatik të një fuqie kaq të madhe
si SHBA. Komiteti për politikë të jashtme është një rreth i rëndësishëm ku
duhet të kalosh patjetër për një vendimmarrje kaq të rëndësishme. Kreu i
këtij komiteti, Richard Lugar, mbetet akoma një politikan legjendar. Por
dhe Bërns, apo Bajden kanë qenë dhe janë emra të mëdhenj.
Gjatë vitit 1998 dhe 1999, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë të NATO-s janë përpjekur për të ndaluar
dhunën e përshkallëzuar ndëretnike. Këto përpjekje kulmuan në vitin 1999 gjatë bombardimit 78-ditor
të NATO-s kundër Sërbisë. Në qershor të atij viti, ish-udhëheqësi jugosllav, Sllobodan Millosheviç, ra
dakord t’i tërhiqte forcat e tij nga krahina dhe qysh atëherë Kosova është administruar nga një kombinim
i Kombeve të Bashkuara me strukturat lokale qeveritare të Kosovës.
Misioni i oKB-së në Kosovë, i njohur si UNMiK, është pushteti më i lartë politik në krahinë dhe
mbështetet nga një forcë paqeruajtëse e NAto-s, e ngarkuar me garantimin e një mjedisi të sigurt. Prej
krijimit të tij, menjëherë pas fushatës së bombardimeve, UNMiK mori përgjegjësitë kryesore në
përkrahjen e pavarësinë thelbësore dhe vetëqeverisjen në Kosovë dhe për të lehtësuar një proces politik
në përcaktimin e statusit të saj të ardhshëm. Në vitin 2004, UNMiK prezantoi “standardet para
Statusit’’, politikë e cila përcaktoi standardet ekonomike, politike dhe sociale që duhej të
përmbusheshin në Kosovë përpara marrjes së një vendimi përfundimtar mbi statusin e saj.

Një e ardhme paqësore dhe e sigurt për Kosovën qëndron në ndërtimin e demokracisë, në respektimin e
të drejtave të njeriut dhe në nxitjen e pajtimit etnik. Një përfundim i suksesshëm për statusin e Kosovës
është vendimtar për riintegrimin e Ballkanit në Evropë. Shumë punë është lënë për t’u bërë, gjithsesi.
Raporti i Kombeve të Bashkuara për Kosovën reflekton arritje të reja politike dhe ekonomike për institucionet në zhvillimin e tyre brenda një kornize legjislative. Por, gjithashtu, cakton sfidat që mbeten, duke
përfshirë përhapjen e gjerë të varfërisë, respektimin e kufizuar të shtetit të së drejtës, një sistem gjyqësor
të dobët dhe konflikte etnike të vazhdueshme.
Ndërsa shumë liderë shqiptarë kosovarë luftojnë që Kosovës t’i jepet pavarësia e menjëhershme dhe e
pakushtëzuar, shumë liderë sërbë kanë shprehur pikëpamjen e tyre se pavarësia absolute e Kosovës është
e dështuar. Tejkalimi i kësaj distance diplomatike do të kërkojë një kompromis mes palëve dhe angazhim
të qëndrueshëm nga bashkësia ndërkombëtare dhe sidomos Shtetet e Bashkuara. SHBA vazhdon të
kontribuojë me thuajse 2.000 trupa paqeruajtëse të drejtuar nga NATO në Kosovë. Ne duhet të punojmë
ngushtë me aleatët tanë evropianë për të përmirësuar klimën e paqes.
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Shtetet e Bashkuara kanë luajtur një rol kryesor në ndihmë të përmbushjes së standardeve të vendosura nga Kombet e Bashkuara. Muajin e kaluar, në bazë të vlerësimit të parashikuar në një raport nga i
dërguari i posaçëm i Këshillit të Sigurimit për Kosovën, u ra dakord për të kaluar në fazën tjetër të këtij
procesi. Përgëzoj emërimin e ish-Presidentit finlandez, Martti Ahtisaari për të kryesuar bisedimet për
statusin e ardhshëm të Kosovës dhe i uroj atij që t’i udhëzojë palët në një kompromis që të sigurohet
paqja afatgjatë në Evropën Juglindore.
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Pavarësia e Kosovës do
të vijë nëse shqiptarët do
kërkojnë kompromis.
Deklarata e Joseph Biden, Senator i Delaware

Megjithëse ka ende shumë probleme pa zgjidhur në Kosovë, do doja të theksoja se ndërhyrja jonë aty,
dhe para saj ajo në Bosnjë, ka shpëtuar qindra mijëra jetë njerëzish, në pikëpamjen time, me kosto minimale, ndonëse është e vështirë për t’u pranuar qoftë edhe humbja e një jete të vetme amerikane, por në
terma relativë, me një kosto të ulët.
Doja gjithashtu të mirëprisja dëshmitarët tanë, Nënsekretarin e Shtetit Nikolas Bërns dhe ish-Ambasadorin Dik Holbruk, të cilët kanë luajtur një rol tepër të rëndësishëm në çuarjen drejt fundit të kësaj masakre në Bosnjë. Por SHBA-të dhe njerëzit e Evropës Juglindore, sikurse ne të gjithë do të binim dakord,
mendoj, janë më mirë si rezultat i përpjekjeve të Ambasadorit Holbruk dhe të Sekretarit tonë, si dhe të
drejtuesve aktualë dhe të shkuar të administratës amerikane.
Në 1999, Shtetet e Bashkuara udhëhoqën forcat e NATO-s në një fushatë ushtarake për të mbrojtur popullin e Kosovës nga egërsia e sëmurë e Sllobodan Millosheviçit. Gjashtë vitet e konfliktit i kanë kushtuar
miliarda dollarë SHBA-ve dhe vendeve të tjera në arritjen e progresit në Kosovë. Në planin personal, po
ju tregoj se djali im gjatë kohës që punonte në Departamentin e Drejtësisë, u vendos vullnetarisht në Kosovë për të ndihmuar në rindërtimin e sistemit të shkatërruar ligjor dhe kjo ishte një përvojë e vlefshme
për të. Investimi i jashtëzakonshëm i komunitetit ndërkombëtar ka disa paralele historike. Për fat të mirë,
ka prodhuar rezultat shumë të rëndësishëm. Në kontrast të theksuar me kaosin e vitit 1999, institucionet
e Kosovës sot janë më të besueshme dhe më të afta. Qytetarët e krahinës kanë marrë pjesë në disa zgjedhje të lira dhe të ndershme, me përjashtim të trazirave tragjike të marsit të vitit të kaluar, Kosova nuk ka
patur dhunë ndëretnike. Këto arritje duhet të njihen, por Kosova ka ende probleme.

Procesi politik i krijuar për të zgjidhur statusin e Kosovës është në zbatim, siç e dimë, por në një
përpjekje për të mos paragjykuar rezultatin e bisedimeve, zyrtarë nga SHBA dhe nga shumë vende të
tjera të interesuara kanë anashkaluar çështje kyçe. z. Kryetar, shqetësohem së duke bërë këtë do të
ushqejmë paqëndrusjmërinë që ne po përpiqemi ta shmangim. trazirat në Ballkan janë thuajse
gjithmonë produkt i pritshmërive false.
Pak raste e kanë treguar këtë fenomen më qartësisht se supozimi i gabuar i Sllobodan Milosheviçit se
NATO nuk do të vepronte vendosmërisht në mbrojtje të njerëzve të Kosovës ndaj sulmit të tij. Kosovarët
kanë kaluar shumë vite të mbërthyer në një bllokim politik si rezultat i llogaritjeve të gabuara dhe është
koha që politikanët dhe diplomatët të nisin të njësohen me qytetarët e këtij rajoni.
Gjetja e një zgjidhjeje në Kosovë do të kërkojë kompromise të vështira nga të gjitha anët, dhe, për fat të
keq, pak drejtues po provojnë të jenë mjaftueshëm kurajozë për të përgatitur njerëzit e tyre me atë çka
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Ekonomia e Kosovës mbetet peng i statusit të papërcaktuar juridik. Derisa të zgjidhet çështja e statusit,
kosovarët nuk mund të marrin ligjërisht ndihmë nga organet financiare ndërkombëtare: të tilla si Banka
Botërore dhe nuk do të marrin investime të huaja të nevojshme. Shqiptarët etnikë kanë shpenzuar shumë
kohë duke luftuar për të ndërtuar një shoqëri të sigurt dhe unë mendoj se ata e meritojnë një vendim.
Nënsekretari Burns tha se status quo-ja në Kosovë nuk është as e qëndrueshme as dëshirueshme, një
deklaratë me të cilën unë bie dakord. Personalisht, unë mendoj se situata politike dhe ekonomike ka nevojë për një ndryshim rrënjësor. Unë besoj se një formë pavarësie për Kosovën është e vetmja zgjidhje që
do të lejojë qytetarët e Kosovës dhe Sërbisë të realizojnë një të ardhme drejt stabilitetit dhe modernizmit.
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vjen pas. Në masën që ne dështojmë të themi faktet e vështira, ne rrezikojmë të bëhemi bashkëpunëtorë
në këtë neglizhim të detyrës.
Njerëzit e Sërbisë dhe Malit të Zi duhet të dinë se kapja pas Kosovës do të qe një akt i qëllimshëm sabotues kundrejt të ardhmes së vendit të tyre. Breza të tërë sërbësh do të ketë përfitime të mëdha prej lidhjeve
më të ngushta me NATO-n dhe Bashkimin Evropian, sapo të përmbyllen krimet e luftës sërbe në Hagë
dhe nëse Kosova nuk do të shërbejë si një rrjetë parashute për të ardhmen e Sërbisë.
Në kontrast të plotë me këtë, Sërbia do të gjejë një të ardhme të frustruar dhe izolimi nëse vazhdon të
kapet pas artifakteve territoriale të së shkuarës së përgjakshme. Sërbia nuk ka pozitë politike apo aftësi
praktike për të qeverisur Kosovën. Është koha që liderët sërbë të pranojnë realitetin dhe të lejojnë progresin në Kosovë. Pasi të ketë ndodhur kjo, unë besoj se do të jetë e lehtë për të mbrojtur interesat legjitime
të Beogradit, të tilla si: mbrojtja e objekteve të trashëgimisë sërbe dhe pakicat. Në të njëjtën kohë, liderët
e Kosovës duhet të tregojnë fleksibilitet, pjekuri dhe vetëpërmbajtje deri në përfundimin e suksesshëm të
procesit të negociatave. Për fat të keq, shumë shqiptarë të Kosovës besojnë se termi “negociata” është një
fjalë e ndyrë. Ata gabohen. Pavarësia e Kosovës do të vijë nëse shqiptarët do kërkojnë kompromis. Kosovarët duhet të jenë dyfish të hapur për shqetësimet e pakicave, duke qenë vetë një minoritet i shtypur për
një kohë të gjatë. Lidhjet kulturore sërbe në këtë zonë dhe shqetësimet mbi sigurinë e popullatës sërbe të
Kosovës nuk mund të jenë bazë për qeverisjen e Kosovës nga Beogradi, por duhen njohur shqetësimet
e tyre. Shqetësimet e Beogradit duhet të jenë shqetësimet për gjithë Kosovën.
Së fundi, komuniteti i madh ndërkombëtar i Kosovës duhet të bëjë punë të jashtëzakonshme për të
siguruar që bisedimet për statusin përfundimtar të arrijnë formën më të mirë të mundshme. Kjo do
të kërkojë shumë përpjekje. Ekonomia është në stanjacion, krimi i organizuar dhe korrupsioni janë të
shfrenuar. Këto çështje nuk do të zgjidhen para statusit të Kosovës. Suksesi i çdo marrëveshjeje për statusin do të varet nga përpjekjet e tyre.
Zoti Kryetar, e kuptoj që kam përdorur disa fjalë të forta sot, por rreziqet janë shumë të larta në Kosovë.
Pavarësisht nga sfidat e ardhshme, unë jam optimist për të ardhmen e Evropës Juglindore dhe pres me
padurim kohën kur të vetmet fjalë që do mbahen në këtë komitet për çështje të Ballkanit të kenë të bëjnë
me mënyrën si ne bashkëpunojmë me demokracitë në lulëzim të rajonit, për të adresuar problemet diku
tjetër në botë dhe besoj që do ia arrijmë…

Kosova: Rruga përpara?

...Presidenti Bush dhe Sekretarja Rice kanë ringjallur përpjekjet energjike për të sjellë paqen dhe sigurinë
në rajon. Pas një dekade konfliktesh, të cilat patën një ndikim shkatërrues në çdo pjesë të ish-Jugosllavisë,
ku mijëra njerëz u vranë dhe shumë të tjerë mbetën pa strehë, ne jemi, më në fund, duke parë progres
të vërtetë në zhbërjen e ligësive të 1990-s. Politikat e Shteteve të Bashkuara janë projektuar në vendet e
Evropës Juglindore që këto shtete të shkojnë drejt një të ardhmeje demokratike, si pjesë e NATO-s dhe
Bashkimit Evropian. Që nga fundi i luftës së ftohtë, tre Presidentët amerikanë kanë pasur ambicie kryesore strategjike në Evropë për të arritur demokracinë dhe paqen, duke e unifikuar kontinentin në liri.
Ballkani është copëza përmbyllëse e këtij procesi. Kjo është arsyeja pse ne duam që në 2006 të arrihet
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një status përfundimtar për popullin e vuajtur të Kosovës dhe për të ndihmuar Bosnje-Hercegovinën në
modernizimin e Marrëveshjes së dejtonit, duke ndërtuar një shtet të integruar me një qeveri qëndrore
të fortë. Kjo është arsyeja pse ne duhet të dërgojmë kriminelët e neveritshëm, Radovan Karaxhiç, Ratko
Mlladiç dhe Ante gotovina në Hagë, sepse ata janë përgjegjës për shkeljet e të drejtave të njeriut, më të
egrit që pas nazizmit. Kjo është arsyeja pse ne duhet të përdorim fuqinë tonë diplomatike me zgjuarsi
për të ndihmuar njerëzit e rajonit të hartojnë një të ardhme të re. Me mijëra diplomatë dhe ushtarë kanë
kaluar vite duke u përpjekur për të ndërtuar një të ardhme të qetë atje. Amerika dhe evropa kanë punuar
mirë së bashku, deri në fund të luftërave në Bosnje dhe në Kosovë dhe trupat tona kanë mbajtur paqen në
të dy vendet. Në vitin 2004, NAto-ja përfundoi me sukses misionin e saj historik paqeruajtës në Bosnje.
Ne kemi punuar intensivisht në të gjitha vendet e ish-jugosllavisë për përgatitjen e tyre për
anëtarësimin në Be dhe në NAto. Pa stabilitet në Ballkan, ne kurrë nuk do të shohim një evropë të
bashkuar e paqësore që mund të jetë një partner i vërtetë për Shtetet e Bashkuara.
tani është koha për të përfunduar punën. Rajoni i Ballkanit nuk do të jetë i qëndrueshëm, për aq kohë sa
Kosova mbetet në një gjendje të pezulluar politike. Historia na tregon se për Shtetet e Bashkuara është i
domosdoshëm stabiliteti në Ballkan. Ne duhet të vazhdojmë të luajmë këtë rol kyç për të mbështetur
statusin e ardhshëm të Kosovës. Prandaj, ne shikojmë përpara për koordinim të vazhdueshëm me
anëtarët e Kongresit, duke vënë re mbështetjen e shumë përfaqësuesve.
viti 2006 do të jetë vendimtar për Kosovën dhe Ballkanin. Bisedimet e sponsorizuara nga oKB për statusin përfundimtar do të fillojnë brenda disa javëve dhe pas më shumë se gjashtë vjetësh është koha për
popullin e Kosovës - shqiptarë dhe sërbë - që t’u jepet një shans për të përcaktuar të ardhmen e tyre.
Partnerët tanë në grupin e Kontaktit, franca, gjermania, italia, Rusia dhe Mbretëria e Bashkuar
pajtohen me ne se status quo-ja nuk është as e qëndrueshme e as e dëshirueshme.
Më parë gjatë këtij viti, Shtetet e Bashkuara i hapën rrugën bindjes së Kombeve të Bashkuara për të
nisur një rishikim të standardeve këtë verë. Raporti i ambasadorit të Norvegjisë në NAto, Kai eide,
arriti në përfundimin se progresi i mëtejshëm është i pagjasishëm nëse nuk do ketë asgjë të qartë deri
në statusin e ardhshëm të Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Kofi Anan
rekomandoi fillimin e negociatave për statusin e ardhshëm të Kosovës, një rekomandim të cilin
Këshilli i Sigurimit e miratoi në 24 tetor. Sekretari i Përgjithshëm Anan ka propozuar ish-presidentin
finlandez Martti Ahtisaari si të dërguar të posaçëm të oKB-së për të udhëhequr procesin.
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Ai është, sipas mendimit tonë, një zgjedhje e shkëlqyer, një diplomat me përvojë dhe i shkathët, që gëzon
respekt të gjerë në bashkësinë ndërkombëtare. Ne presim Presidentin Ahtisaari që të fillojë punën e tij
sa më shpejt këtë javë. Ne e kuptojmë që do të jetë vazhdimësi e vështirë. Palët në bisedime - shqiptarët
e Kosovës, sërbët e Kosovës dhe qeveritë e Sërbisë dhe Malit të Zi do të shohin interesat e tyre jetike. Ne
presim që ata të marrin pjesë në mënyrë konstruktive dhe të frenojnë grupet më ekstreme nga përdorimi
i dhunës. Edhe pse ne do të punojmë për një zgjidhje paqësore, trupat e NATO-s do të duhet të jenë të
gatshme për të shpërndarë situatat potencialisht të dhunshme.
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Memorandum nga
bordi i Universitetit
Amerikan të Kosovës
Universiteti Amerikan në Kosovë deri tani është mbështetur bujarisht nga
populli kosovar. A nuk është ky fakt, deklaruar numrit dy të Departamentit të Shtetit, nga Aleanca për Kosovë te Re, një fakt i rëndësishëm?

Drejtuar Nënsekretarit të shtetit, Nicholas Burns
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...Universiteti është një prezencë e suksesshme dhe mbështetëse e Amerikës në procesin e edukimit të
të rinjve që do ndërtojnë Kosovën dhe stabilitetin e rajonit, në një shoqëri demokratike dhe tolerante.
Universiteti është institucion multietnik dhe në përbërjen e tij përfshihen studentë nga të gjitha grupet
etnike. falë partneritetit me institutin e teknologjisë së Rochesterit, Universiteti përdor kurrikula
amerikane. Mbështetja e Universitetit bëhet tërësisht nga kosovarët...

Me kryeministrin e kohës Bajram Kosumi në mjediset e AUK-ut.
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Pacolli është ku Sërbia
ka ndikim të kufizuar
Beteja e Kosovës në Uashington

Beteja e Kosovës u vendos në “korridoret e Uashingtonit”, ku “Aleanca për Kosovën e Re” 2ka nisur një
fushatë për pavarësinë e krahinës, shkruan “Financial Times”. Me ndihmën e një sasie të madhe parash,
shqiptarët e Kosovës fituan një numër të ish-zyrtarëve të SHBA-së dhe një institut të shquar dhe ata paguan kompaninë e famshme për lobim ndërkombëtar. Kryesor në Aleancën për Kosovën e Re është një
ish-nënkryetar i Këshillit të Inteligjencës Kombëtare të SHBA-ve, Samuel Hoskinson dhe ish-ministri i
Mbrojtjes, Frank Carlucci, presidenti i nderit i kompanisë “Carlisle”, në afërsi të administratës së presidentit Xhorxh W. Bush.

Me William Walker
2
Botimi i një artikulli që reflekton aktivitetin e Aleancës për Kosovën e re në gazetën “Financial Times”, ndoshta gazeta më prestigjoze evropiane,
është një arritje e jashtëzakonshme. Por kur ky artikull reflektohet me shqetësim në gazetën sërbe “Blic”, atëherë ndihet efekti i shumëfishuar aty
ku duhet. Gazeta “Blic” shtron gjithashtu nevojën që edhe Sërbia të kundërlobojë për ta rikthyer Kosovën në kontrollin e vet. “Blic” e thekson
faktin që z.Pacolli, shqiptari më i pasur në botë, i cili financon tërësisht aktivitetin lobues të këtij grupi në Kongres, aty ku Sërbia ka ndikim të
kufizuar. Betejat e z. Pacolli me Sërbinë në lobim janë, siç duket në artikull, shumë të hershme.

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Uashingtoni do të mund të imponojë një zgjidhje në qoftë se Sërbia nuk heq dorë nga formula e vet “më
shumë se autonomi, më pak se pavarësi”. Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, një institut prestigjioz, i cili drejtohet nga analisti Janusz Bugajski është e angazhuar me kompaninë lobuese Waterman. Njeriu në hije, që ka financuar gjithçka është Behgjet Pacolli, ndoshta shqiptari më i pasur në botë,
pasuria e tij synon të përkthehet në ndikim politik në Kosovën e tij të lindjes, me ndihmën e miqve të tij Bill
Klinton dhe Boris Jelcin, - shkruan ‘Financial Times’. Gazeta thekson se, në dallim nga shqiptarët, sërbët
ende nuk e kanë gjetur të drejtën e lobimit në një kompani që do të përfaqësojë interesat e tyre. Presidenti
sërb Boris Tadiç, megjithatë, si udhëheqës i Partisë Demokratike, punësoi një firmë konsultuese RSLB,
nga një grup biznesmenësh izraelitë dhe ish-politikanë. Beteja është në Kongres, ku sërbët kanë hyrë me
të meta për shkak të çështjes së krimeve të luftës.
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Hoskinson i shkruan
Pacollit për takimet e
shumta që e presin në
SHBA
Axhenda ime e nivelit të lartë përfshin takime me ndihmësin e Presidentit
Amerikan dhe njëkohësisht drejtorin e Evropës Juglindore në Këshillin e
Sigurisë Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë si dhe me këshilltarin e senatorit
Bajden që rezulton për dy mandate Zëvendëspresident i SHBA. Nëse shikohet kjo axhendë, atëherë kuptohet efektiviteti i kompanisë së lobimit në
favor të Kosovës.
I dashur Behgjet,
...Bashkangjitur është orari i vizitës suaj në Uashington. E vetmja mungesë ende pë t’u plotësuar është
Departamenti i Shtetit që nga Nick Burns, Nënsekretari për Çështje Politike dhe vendimmarrësi më i
lartë politik për Kosovën mbi “bisedimet për statusin final”, i cili do jetë në Bosnje. Ne jemi duke punuar
në heshtje me zyrën e tij për një zëvendësim të përshtatshëm të kohës së takimit. Përndryshe, do të kemi
takim me njerëzit e duhur Bertram Baun ( Shtëpia e Bardhë) dhe Frank Carlucci, me shumë ndikim,
ish-Sekretar i Mbrojtjes dhe Këshilltar i Sigurisë Kombëtare.
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Kur të mbërrini, do ju ofrojmë një libërth me informacion për çdo takim dhe diskutim. Po ju dërgoj edhe
referatin që kemi shkruar në lidhje me “Integrimin ekonomik të rajonit dhe vendosjen e stabilitetit në
Kosovë. Ky është një dimension i ri për bisedimet mbi statusin final, për të cilin ne po japim një kontribut
personal. Bill Walker dëshiron të bisedojë me ju në Rochester të enjten në mbrëmje, ndërsa të premten
në mëngjes mund të takohesh me zyrtarët e Institutit Teknologjik të Rochesterit. Mbrëmjen e së premtes,
ai dëshiron të udhëtojë me Ju për në New York për t’u takuar me Harry Bajraktari dhe shoqërinë e tij
Shqiptaro-Amerikane...
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Mbështetje edhe për
gazetarët kosovarë
PrioriTeT edhe PasqYrimi i evenTeve lobuese në mediEN kosovare

I dashur Behgjet,
Ilir Brahimi njofton se gazetari Adriatik Kelmendi kërkon t’i mbulohen shpenzimet për udhëtimin e tij
në Uashington D.C.

Paskal,
Sikurse folëm sot, gazetari që intervistoi z. Pacolli në Zvicër Kohavizion Tv është Z. Adriatik Kelmendi.
Ai do të vijë edhe për mbulimin mediatik të konferencës për të zhvilluar intervista me dy pjestarë teknikë
të ekipit të vet. Ai ka kërkuar ndihmë për mbulimin e shpenzimeve. Të lutem, bisedo me z.Pacolli dhe më
lajmëro sa më shpejt të jetë e mundur.
Unë jam duke parë për fonde të tjera, sepse besoj se do na duhet një mbulim mediatik në mediet kosovare.
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Shihemi në Uashington,
Iliri
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ftesë drejtuar
Presidentit të Kosovës,
Fatmir Sejdiu
Në diskutime me Hoskinson, unë dhe AKR unë vendosa t’i
përkushtohem nëpërmjet një Fondacioni edhe temës së zhvillimit
ekonomik për Ballkanin, gjegjësisht idesë së hapësirës ekonomike si do
ta shihni më tej. Për pjesëmarrje i jam drejtuar me ftesë për në
konferencë dhe presidentit të kohës, Fatmir Sejdiu.
…Qëllimi kryesor i kësaj konference është pavarësia e plotë e Kosovës dhe integrimi i plotë ekonomik në
ekonominë e re rajonale, me kufij të hapur, me lëvizje të lira të njerëzve, të tregut etj. dinamika e
fqinjësisë në rajon do fokusohet në projektet e transportit, elektrifikim, investimet e huaja dhe
standardet e zhvillimit industrial. Në këtë konferencë marrin pjesë kryeministra dhe ministra të rajonit
si dhe zyrtarë amerikanë, evropianë dhe zviceranë.
Vijojnë emrat e personaliteteve të larta rajonale që pritet të marrin pjesë...
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Bëhet e njohur se do të ketë dhe takime të nivelit të lartë të pjesëmarrësve nga SHBA, Be, dhe qeveria
zvicerane, si dhe me zyrtarë të lartë të institucioneve ndërkombëtare si Banka Botërore dhe BeRzH...

Me ish Presidentin, Fatmir Sejdiu
83

84

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Beogradi ka paranojë për
rolin e Pacollit në
konferencën mbi
bashkëpunimin rajonal
në SHBA
dy emaile shumë interesante.

....Në emailin e parë të 10 marsit 2006, Hoskinson më shkruan mua dhe
Najadit duke më informuar për përpjekjet e Bugajskit që të
mundësojë së bashku me Jovanin pjesëmarrje të zyrtarëve serbë të
nivelit të lartë në konferencë. Ftesa në konferencën rajonale ekonomike
nuk është pritur mirë nga pala sërbe, siç lihet të kuptohet në gjithë këto
emaile. Bugajski lë të kuptohet se “është paranojë në Sërbi” përfshirja
ime si mbështetës dhe bashkëfinancues në një konferencë si kjo.

email i Janusz Bugajskit, drejtuar një zyrtari në Beograd në lidhje me organizimin e konferencës për bashkëpunimin rajonal në Uashington.
Jovan,
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Unë nuk e kam marrë ende emailin tuaj. E kuptoj paranojën në Beograd, por konferenca nuk është për
çështje të statusit, por për bashkëpunimin eknomik rajonal, për investimet e bizneseve të huaja dhe për
integrimin në BE. Nëse Beogradi e përjashton vetën e vet nga tubime të tilla, atëherë kjo do të ishte në
dëm të Sërbisë. Qëllimi ynë nuk është të shtyjmë ndonjë opsion politik për rajonin, ose madje për të
diskutuar statusin (ka shumë konferenca që bëjnë saktësisht këtë), por të gjejmë mënyra dhe mjete
për të sjellë së bashku gjithsecilin në rajon brenda ekonomisë globale. Sa i takon konferencës, zoti Pacolli
është duke bashkëfinancuar dhe bashkëmbështetur ngjarjen, së bashku me organizata të tjera (ka
gjithmonë një element të vërtetë në të gjitha teoritë konspirative) por në të gjithë aktivitetet tona ne kemi
liri absolute në axhendë dhe në përzgjedhjen e folësve.
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Letër e Hoskinson
drejtuar Pacollit mbi
mbulimin e shpenzimeve
Shpenzimet e mëdha për lobimin në Amerikë të çështjes së Kosovës i
fa-turohen “Aleancës për Kosovën e Re”, pasi fondacionet e tjera të
huaja mbulojnë vetëm shpenzime afatshkurtra dhe formale. Duket
qartë se angazhimi im financiar është i gjithëgjendur.
...Mabetex America mbulon vetëm shpenzimet nga xhepi për të bërë regjistrimin në Delaware, kompani
me zyra të bashkëvendosura me JWI...
-Fondacioni SEED, mbulon vetëm shpenzimet jashtë xhepi për regjistrim në Distriktin e Kolumbisë dhe
përdorimin e një konsulenti. Është rënë dakord për mbulimin e buxhetit me 6 muaj.

Me Edi Ramën dhe Afrim Pacollin, në mjediset e Teatrit të Astanasë së bashku me punëtorët e MABETEX
që prodhon mrekulli, mirëqenie për të gjithë dhe mbështetje për veprimtaritë e mia sociale dhe politike
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-Aleanca për Kosovën e Re mbulon shërbimet tremujore plus shpenzime të mëdha nga xhepi nga e kaluara, të faturuara tashmë përsëri tek ju...

87

88

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Memorandum
drejtuar Pacollit mbi planin e konferencës së tetorit 2006

Në këtë memorandum parashtrohet plani i konferencës së muajit tetor
2006. Duket qartë se tentohet pjesëmarrje e zyrtarëve ndërkombëtarë,
duke zhvilluar paraprakisht takime me ta në Shtëpinë e Bardhë, në Departamentin e Shtetit, ndjekur më pas me aktivitetetin e udhëtimit rajonal
në Evropën Juglindore si dhe hapjen e një zyre koordinuese për veprimtari
të tjera të natyrës lobuese.

1)	Tri ditë vizitë në Uashington në mes të Qershorit
•
Takim me Janush Bugajskin për katër panelet e konferencës
•
Intervista me medien (VOA, medie e shkruar)
•
Takime në Shtëpinë e Bardhë dhe Departamentin e Shtetit
•
Draft për “vizionin ekonomik për të ardhmen e SEE
2)	Turi promovues në fillim të Shtatorit
•
Takime me liderët e qeverive (në Kosovë, Sërbi-Mal i Zi, Shqipëri dhe Maqedoni
•
Konferencë shtypi me medien
•
Ardhja e përfaqësuesve të medies nga Amerika dhe Evropa
•
Ekspozim në VOA dhe televizionet kosovare
3)
•
•

Aktivitetet e AKR-së në Prishtinë
Caktimi i Martin Vulaj si Zv/president i AFNK në zyrën e Prishtinës
Konferenca dhe biseda me klasën politike.

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Hoskinson më raporton se po bëhen të gjitha përpjekjet që konferenca e
tetorit të jetë sa më frytdhënëse, duke treguar pikat strategjike, siç janë:
diskutimi i vizionit të integrimit ekonomik, intervista me “Zërin e
Amerikës” dhe medien e shkruar, takime me Shtëpinë e Bardhë,
Departamentin e Shtetit. Bert Braun i Shtëpisë së Bardhë ka ofruar një
mbështetje të rëndësishme për të mundësuar pjesëmarrjen e qeverisë së
SHBA-ve në çështjen e Kosovës. Pika tjetër e strategjisë, sikundër është
thënë edhe më parë, është turi ballkanik me një axhendë të pasur
veprimtarish, si takimet me liderët e qeverive në Kosovë, Sërbi, Mal i Zi,
Shqipëri dhe Maqedoni, konferenca për shtyp, etj. Pika e tretë
përmbushet me krijimin e zyrës specifike të AKR-së në Prishtinë, ku
caktohet edhe përfaqësuesi Martin Vulaj, në funksionin e zëvendëspresidentit. Pika e fundit e planit është trajtimi i formatit të konferencës
së tetorit.
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Në këtë dërgesë, Hoskinson më sqaron se është duke u punuar për katër pikat kyçe të vizionit të Kosovës në Evropën Juglindore, në të ardhmen. Këto
çështje do jenë edhe lajtmotivi i konferencës së tetorit, të cilat do përdoren
edhe në kontekstin e ardhshëm politik të Kosovës
Hoskinson njofton se ka përfunduar plani strategjik, pas një pune agresive. Që në qershor, gjatë vizitës
sime në Uashington, plani ka nisur të implementohet. Ndërkohë që një punë e mirë është bërë edhe me
faqen e internetit, e cila ka tërhequr në pak ditë mbi 10 mijë vizitorë.
Një e përmuajshme me shënime dhe komente do vihet në qarkullim nga njerëz të shquar të gazetarisë
dhe botës akademike. Fokusi kryesor do të jetë influenca tek administrata e Bush-it në Shtëpinë e Bardhë
si dhe në Departamentin e Shtetit për Mbrojtjen dhe Sigurinë.
Gjithashtu është krijuar edhe grupi lobues i quajtur “Çështja shqiptare”.
gjithashtu është bllokuar me sukses rezoluta e kauzës pro Sërbisë. gjithashtu një punë e madhe po
bëhet me medien, për të rritur edhe më shumë ndikimin në vend dhe në rajon. janë planifikuar
intervistat e Pa- collit me zërin e Amerikës, me televizione në Sërbi dhe në Shqipëri, si dhe artikuj në
medien e shkruar.
Kohët e fundit në skenën amerikane është shfaqur edhe grupi lobues prosërb, i quajtur Këshilli Amerikan
për Kosovën, që merr një financim prej 100 mijë dollarësh në muaj. Strategjia e Aleancës për Kosovën e
Re do të jetë të dëshmojnë se ky grup është anti-islamik, nga të cilët duhet pasur frikë.
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Kjo është koha që duhen intensifikuar përpjekjet, sepse pavarësia po shfaqet në horizont, ndërsa në 6
muajt e ardhshëm do vendoset për negociatat. Semi tregon se e gjithë kjo përpjekje kërkon kohë dhe
financa. Menjëherë pas kësaj letre reagon Pacolli, i cili kërkon të mos shtyhen ose reduktohen aktivitetet,
por të intensifikohen sa më shumë përpjekjet.
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Letra falenderuese
për shpenzimet
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Ndërsa duken qartë shifrat që ofrohen nga unë për shpenzimet e aktiviteteve lobuese, lexohet edhe përpjekja e lobit sërb, i cili ka investuar
325 mijë euro në fushatën prosërbe ndaj çështjes së Kosovës. Karshi
kësaj fushate agresive, nevojat për fonde ishin emergjente.

PresidenTi sërb bën PërPjekje me lobin e Tij Për Të ndikuar në zYraT e larTa Të
shba-ve Për Të ndalur Procesin e Pavarësisë

...Hoskinson: Presidenti sërb, Koshtunica, i mbështetur edhe nga lobi prosërb në Uashington, do shkojë
në Amerikë për të zhvilluar takime kundër pavarësisë së Kosovës. Ai do të zhvillojë takime me
kongresmenë amerikanë dhe natyrisht do ndjekë një fushatë agresive në medie. Ne mund ta
dobësojmë këtë lobim nëpërmjet medies. Alternativa është që Sërbia të dominojë debatin gjatë verës
dhe ajo që pritet është që Kosova të marrë autonomi më të madhe. Do të ishte e turpshme të humbnim
luf tën pas gjithë kësaj kohe dhe gjithë këtyre parave të investuara...
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KOSHTUNICA NË SHBA
KUNDËR PAVARËSISË
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SËRBIA INVESTON 600
MIJË DOLLARË PËR LOBIMIN
KUNDËR KOSOVËS
Përplasje E Lobeve Gjegjëse Në Uashington

Me Kombet e Bashkuara afër një vendimi për statusin e Kosovës, grupet pro dhe kundër pavarësisë
janë duke u bërë agresvivë në rritje në Uashington...
…Në mars, pak pasi filluan negociatat në vjenë midis udhëheqësve shqiptarë dhe sërbë Këshilli Kombëtar i sërbëve të Kosovës, i mbështetur nga Kisha Ortodokse e Sërbisë, firmosi një kontratë 600 mijë
dollarë për lobim me kompaninë Venable.
....Kisha dhe enklavat sërbe në Kosovë janë nën protektoratin e Kombeve të Bashkuara, ndërkohë që
Këshilli Kombëtar i sërbëve të Kosovës ka organizuar protesta dhe ka bojkotuar zgjedhjet...
venable ka krijuar një mjet mediatik për PR për Këshillin Kombëtar Sërb të quajtur Këshilli Amerikan
për Kosovën, i cili pagoi një faqe të plotë publiciteti në Roll call muajn e fundit. Pretendimi i publicitetit
se një shtet i pavarur i Kosovës do të rezultonte në një shtet të çuditshëm, armiqësor me SHBA,
shkaktoi zemërimin e Republikanit eliot engel i cili i kërkoi këtij Këshilli ta tërheqë publicitetin. Ai e
kundërshtoi këtë pretendim duke thënë se “shqiptarët na shohin ne si shpëtimtarët që i çliruam prej
Milosheviçit”.
..deri kohët e fundit përpjekjet e lobit sërb e kishin shmangur reklamën e profilit të lartë. firma Rabin,
Sheves, Lipkin-Shahak&Birger ka mbledhur 660 mijë dollarë që prej prej vitit 2003 janë nga disa investitorë izraelitë (çifutë) për t’i realizuar 60 takime me kongresmenë amerikanë në emër të Presidentit tadiç.
…”Kohët e fundit ne do të bëjmë ndryshimin duke parë gjithnjë e më shumë anëtarë të Kongresit që
do ta rikonsiderojnë çështjen e Kosovës”, thotë lobisti james jatras, i cili e vlerëson si faktor kryesor
nxitës lobimin shqiptar në Kongres.
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vitin e kaluar, jefferson Waterman international ka krijuar Aleanca për Kosovën e Re, një inisiativë
Marrëdhëniesh publike në të cilën është investuar 250 mijë dollarë prej Behgjet Pacollit…
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2 NGJARJE TË MËDHA
NË VJESHTË
SI TË KOORDINOHEMI PËR asamblenë e okb-së dhe konferencën e seed

HOSKINSON: Bashkangjitur është plani për rinisjen e përpjekjeve tona lobuese në stil të gjerë. ju kishit
kërkuar që të rinisin të gjitha aktivitetet në tetor… Nëse do jetë e mundur, ne do të donim të nisnim
punë një muaj para, pra në shtator, me zhvillimin e disa veprimtarive.
…12 – 19 shtator, mblidhet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, me pjesëmarrjen e
kryetarëve të shumë shteteve dhe ministra të jashtëm, ku do zhvillohet një sesion i veçantë plenar
për Kosovën dhe është një mundësi për ne për të lançuar çështjen tonë.
gjatë kësaj kohe, Martti Ahtisaari do raportojë në Këshillin e Sigurisë të Kombeve të Bashkuara pë rpjekjet e tij…
...në 4-5 tetor do zhvillohet në Uashington konferenca e cSiS-Seed e cila është një mundësi ideale për
të nxitur integrimin ekonomik të rajonit si pjesë e zgjidhjes së problemit. Kjo do të kërkonte punë të
madhe politike thelbësore në terren për t'u siguruar që do të kishim reagimin e duhur nga administrata
e Bushit dhe komuniteti i biznesit në Uashington...

Ideja e një publikimi të fokusuar për zhvillimin ekonomik të rajonit është
një ide e dobishme për të ndikuar në rajon, në katet e larta të politikës, por
dhe tek vendimmarrësit amerikanë të nivelit të lartë.
Në këtë komunikim ka dy momente:

Konferenca ekonomike për të cilën flitet prej disa komunikimesh është dëshmi e vizionit të qartë për të
shëruar plagët e Ballkanit nëpërmjet jo thjesht ndërhyrjeve politike nga jashtë, apo atyre me bomba korrigjuese të padrejtësive historike, siç ishte ndërhyrja e NAto-s në 1999. është një përpjekje për të nxitur
nga njëra anë ato forca, ato segmente në shoqëritë e rajonit që ishin të interesuar për bashkëpunim
ekonomik, dhe nga ana tjetër, investitorë amerikanë apo perëndimorë, të cilëve mund t’u interesonte
Ballkani si një i tërë, për investimet e tyre. Brenda këtij vizioni, natyrisht, shqiptarët do ishin më të
privilegjuar për shkak të gjuhës së tyre, vijimësisë territoriale, trendit rritës dhe përmirësues të statusit të
tyre kombëtar që zuri fill me luftën e Kosovës. Në këtë konferencë po kristalizohej projekti im i
mëvonshëm i Unionit ekonomik Kombëtar. e vërteta ishte se që në vitin 2000 unë kisha themeluar
Unionin e Ndërmarrësve Shqiptarë në botë, si një përpjekje qartazi e orientuar kah zhvillimit ekonomik
të viseve shqiptare.
është krejt e qartë se midis vendeve të një rajoni ka konkurencë historike dhe aktuale për primat politik dhe
ekonomik. Një prirje e re kishte zënë fill dukshëm me bombardimin e NAto-s në Kosovë, aksion i madh i
cili favorizonte kombin shqiptar. Ne s’mund ta dinim asokohe nëse kishte një plan të fuqive të vendosjes për
të shkuar kah pavarësia apo bashkimi kombëtar, por ne duhet të ishim gati për këtë. Unë e shihja zhvillimin
ekonomik, si fuqizues të kombit, por dhe si ilaç dhe relaksues të marrëdhënieve rajonale.
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Momenti i parë është mbledhja e Asamblesë ku do të ketë një sesion për Kosovën. Shtatori është muaj i rëndësishëm në jetën e OKB-së, sepse aty vijnë liderët e shteteve nga gjithë bota, ndaj kompania e lobimit shënjoi këtë
aktivitet si arenën e veprimtarisë së vet. Ky është një tregues i cilësisë së lartë të punës që bëri kjo kompani-nivele
të larta shtetërore të përzgjedhura për të ndikuar në favor të objektivit- shpallja e pavarësisë së Kosovës.
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ONFERENCË
BASHKË ME NE KANË GARANTUAR PJESËMARRJEN E TYRE GJITHË TË FTUARIT e rëndësishëm

Në këtë shkëmbim emailesh midis zotit Bugajski dhe stafit tim, fiksohet pjesëmarrja ime. Unë do të
preferoja që pas prezantimit tim prej zotit Bugajski, të flisja 6 minuta në një adresim për pjesëmarrësit...

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Emrat e njohur të politikës dhe administratës qeverisëse amerikane tregojnë interes për të bërë marrëveshje bashkëpunimi në inisiativën time. Nga
ana tjetër, për të pasur një spektër sa më të gjerë pjesëmarrje nga dy partitë
më të mëdha, republikanët dhe demokratët, realizimi i një kontrate me një
firmë lobuese me influencë që do bashkonte të gjithë zërat, do ishte rruga e
përshtatshme për të ndikuar fuqishëm në Uashington. Një lobizëm i mirëfilltë nga një firmë e tillë, do ishte në interes të lartë për Kosovën, në kohën
kur Sërbia kishte organizuar tri firma të ndryshme lobuese në Uashington.

Me ish-Ambasadoren, Tina Kaidanow
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AmeriKA: shqetësime
prej LdKsë. AKr, version
rezervë për qeverisje...
Hoskinson i shkruan Pacollit për shqetësimin e SHBA-ve në lidhje me
sit-uatën politike në Kosovë...

I DASHUR BEHGJET,
…Përfaqësuesit e AKR-së në Uashington janë takuar me zyrtarë të lartë të qeverisë amerikane për të
marrë perspektivën e tyre në lidhje me rezultatet e Konventës së kohëve të fundit të LdK-së. Në të
gjitha rastet, ka shqetësime serioze në lidhje me potencialin për paqëndrueshmëri në një parti të ndarë
dhe kjo gjë krijon probleme për të siguruar stabilitetin e nevojshëm pasi Kosova hyn në një periudhë
kritike në historinë e saj.
Në fokus të shqetësimit të SHBA-ve nuk është rezultati i zgjedhjeve, por procesi arbitrar në vazhdim i
zgjedhjes së udhëheqësisë së partisë. SHBA e ka bërë të qartë se është përgatitur për të punuar me Sejdiun. SHBA mendojnë se mund të punojnë edhe me dacin, por ata nuk dinë ende nëse ai ka
mbështetje të madhe. Ata mendojnë se tani ai është i mirëpozicionuar për të marrë koncesione nga
Sejdiu. Një burim i nivelit të lartë po spekulonte se nëse grupi i dacit do shkëputej nga LdK, një
partneritet politik midis grupit të dacit dhe partisë së Behgjet Pacollit mund t'ia dilte mbanë për të
arritur stabilitetin e nevojshëm politik për të mbështetur pavarësinë e Kosovës.
Në të ardhmen, kur të jetë më afër vendimi për statusin përfundimtar, shqyrtimi ndërkombëtar i të
gjithë faktorëve që lidhen me aftësinë e Kosovës për të qeverisur vetë do të bëhet më i fortë…
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Çështja kryesore. Stabiliteti i brendshëm politik është shqetësimi kryesor amerikan në këtë moment.
Për SHBA pyetja është nëse një LDK pas konventës do të shërbente si kontributore për stabilitetin e
nevojshëm në një moment kritik, apo si burim paqëndrueshmërie. Dhe nëse LDK ndahet, atëherë nuk
do të kishte asnjë kundërshtim prej SHBA-ve, nëse ju bashkoheni me grupin e Dacit për të udhëhequr
Kosovën.3

3

Më duket se në këtë mesazh serioz jepet qartë mesazhi se SHBA-të mbështesnin AKR-në.
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LISTË SHPENZIMESH ME
VLERËN 70 MIJË DOLLARË
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SHPENZIMET KANË SHKUAR PËR REGJISTRIMIN E KËSHILLTARËVE TË RINJ, KOMISIONIN E
EKSPERTËVE, FAQEN E INTERNETIT DHE UDHËTIME.

Kam vendosur dhe këtë pjesë të komunikimit që të kuptohet prej studiuesve
të diplomacisë, kosovarë ose jo, mënyrën se si funksiononte marrëdhënia
jonë me kompaninë lobuese, angazhimet e tyre, financimet periodike, etj.
Nuk ka kurrfarë gjëje për të fshehur, as në kohët tona.

AKR TAKOHET ME WISNER
TAKIMI ME FRANK WISNER, NDIHMËS I AHTISARIT, PËR FORMIMIN E KËSHILLIT TË TË URTËVE

Behgjet,
Ne patëm një takim të shkëlqyer këtë mëngjes me Frank Wisner, i cili është emëruar kohët e fundit nga
Shtëpia e Bardhë për të punuar me Ahtisarin dhe anëtarët e tjerë të Grupit të Kontaktit mbi negociatat e
statusit përfundimtar. Ai është një mik i vjetër. Kjo do të jetë një pozitë me kohë të pjesshme... Ndër të tjera,
Frank ka pranuar në parim idenë tonë të formimit të “Këshillit të të urtëve”, i cili do përbëhet nga një grup
me ish-diplomatë të lartë dhe ekspertë që do ndihmojnë që negociatat të vazhdojnë. Dhe ne kemi rënë dakord për ta ndihmuar atë në Kongresin Amerikan, ku lëkunden shumë rryma dhe ka fusha të minuara për
këtë temë. Frank do të realizojë udhëtimin e tij të parë në Vjenë dhe më pas për në Prishtinë, Beograd dhe
përsëri në Prishtinë. Ai mund të vijë ndoshta në Lugano për të realizuar një bisedë private me ju.

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Wizner u bë personazh i rëndësishëm për Kosovën dhe kombin shqiptar
me rolin e tij aktiv në zhvillimet e mëpasme që çuan në Planin Ahtisaari.
Anëtarët e AKR-së, grupit lobues janë me profil të lartë publik në SHBA,
por dhe zoti Vizner, diplomat i vjetër, familje me ndikim në SHBA ,
ashtu siç e treguan zhvillimet pati rol përcaktues në formën që mori
shteti i ardhshëm i Kosovës.

Biseda jonë me Wisner do mbetet sekrete.
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KOSOVA E RE - KUSHTETUTA MENDIME STRATEGJIKE
NE U ANGAZHUAM DHE NË REFORMËN KUSHTETUESE QË ATËHERË

I dashur Paskal,
Ju faleminderit për të dhënat e projektit tuaj të ri dhe interesant për të ardhmen e Kosovës. Kontributi ynë
vihet re si më poshtë:
a ) Hulumtim ligjor i direktivave të BE-së në përmbajtjen kushtetuese (Kushtetuta e re në çdo rast të jetë
në përputhje me BE-në), të realizohet hulumtim mbi modelet e reja kushtetuese në Evropën Lindore dhe një
krahasim i shkurtër me Kushtetutën zvicerane në mënyrë që ne të kemi një kornizë të plotë.
b ) Ne presim një angazhim kohor prej të paktën dy ditë, punë që vlen 7.000 franga (plus taksave) për fazën
e parë.
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c ) Kontrolloni listat ose memon tuaj të datës 4 janar 2006 për “çështje të tjera të rëndësishme”. Presim 350
franga/ora për punonjësit dhe 480 të tjera për partnerët.

Duke nënshkruar kushtetutën e parë të Kosovës
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Në www.newkosovo.org, ju mund të lexoni aktivitetet lobuese që janë realizuar deri sot.
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E rëndësishme për Z. Pacolli dhe mua është se ne kemi një ide për:
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a) Inpute të mundshme të një Kushtetute të re sipas modelit zviceran.
b) Buxheti i parashikueshëm (pagesa juaj) për fazën e parë.
c) Pikat e tjera të rëndësishme (përfshirja e profesorëve të njohur, etj.)

Sugjerime të kompanisë për një takim me mua
Kempton Jenkins ka folur me Frank Wisner natën e kaluar kur ai u largua në vizitën e tij të parë në
Vjenë për t’u takuar me Ahtisaarin dhe pastaj për në Prishtinë - Beograd – Prishtinë, para se të kthehej
në Uashington. Ne i kemi rekomanduar me forcë Wisner-it që t’ju takojë në Lugano. Diplomatët thonë
se ai e ka marrë këtë ide “në shqyrtim”. Wisner është ndoshta pak i kujdesshëm në këtë udhëtim fillestar
për të mos krijuar tensione të panevojshme me udhëheqësit politikë të Kosovës. Ai do të jetë duke folur
me Phil Goldberg dhe zyrtarë të tjerë amerikanë në lidhje me këtë çështje. Ne i kemi dhënë Wisner-it të
dhënat tuaja biografike dhe një raport për vizitën tuaj në Uashington. Do të jetë shumë e dobishme, në
qoftë se dikush i nivelit të lartë në Kosovë, ndoshta Ramush Haradinaj - këshilloi kështu Wisner-duhet të
takohet me ju. Kjo do t’i japë atij besim e kështu nuk do të krijohej asnjë problem.
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Vizita e Wisner në Kosovë
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KUJDES ME SIGURINË
PERSONALE. GJËRA TË
KËQIJA IU NDODHIN
NJERËZVE TË MIRË
Një email që paralajmëron rreziqe për mua pas fushatës së lobimit

Ky moment është kuptimplotë besoj për të kuptuar rëndësinë strategjike
të punës së Grupit tonë, punës së Aleancës Kosova e Re, punë që dëmtonte seriozisht interesat e Sërbisë. Pikërisht kjo konfirmohet nga ky email
i cili ekspozon rreziqet personale për jetën time që vinin nga ideimi
dhe mbështetja të cilën unë i dhashë kësaj lloj diplomacie lobuese në
favor të pavarësisë së Kosovës. Ne morëm hapa konkretë për forcimin
e sigurisë sime, por si gjithnjë, pra ashtu si dhe sot, unë nuk i druhem
askujt dhe nuk mbaj masa sigurie të jashtëzakonshme.

Gjatë një vizite ndërkombëtare
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..Si një ish-oficer i lartë i inteligjencës, unë rekomandoj që ju të merrni seriozisht në konsideratë situatën
tuaj të sigurisë personale. Gjëra të këqija iu ndodhin njerëzve të mirë. Nga ajo që kam vënë re në stilin
tuaj të jetës, mund të sulmoheni fizikisht ose të jeni në shënjestër si një peng. Jam veçanërisht i shqetësuar
tani që roli juaj pas Aleancës për Kosovën e Re është duke u bërë më mirë, por elementë ekstremistë sërbë
mund t’ju synojnë ju. Dhe më besoni se nuk do të jetë e vështirë për ta që t’ju gjejnë edhe në Lugano.
Unë kam marrë guximin për të kontaktuar me një firmë sigurie në Uashington. Ne kemi rekomanduar
shërbimet e tyre edhe për klientë të tjerë, gjithmonë me rezultate të mira.
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nevoja për të lobuar
është rritur
Ne kemi përvojën, ne kemi argumentet

ekipi Negociator i Kosovës do të mund të bindet për të shkuar vetëm me Aleancën për Kosovën e Re. Ne
jemi tashmë në drejtimin e vështirë për më shumë se katër muaj, ata kanë krijuar kredibilitetin në
nivelet e larta në Uashington, si dhe kontaktet me administratën e Bushit dhe Kongresin Amerikan, si
dhe me medien dhe grupet e ekspertëve. faqja jonë e internetit është përdorur gjerësisht nga
amerikanët dhe evropianët dhe e-mailat tona janë shpërndarë gjerësisht. Ata kanë ndikuar direkt edhe
në evropë, duke filluar me Solanën dhe kanë plane për të marrë për britanikët, francezët dhe
gjermanët.
Kosova është në një pozitë më të mirë
Monitorimi BBC Worldwide i një raporti të KTV - 4 janar 2006
ekipi Negociues ka rënë dakord për të krijuar një ekip të posaçëm, që do të quhet grupi i Lobimit dhe
Marrëdhënieve Ndërkombëtare . Sipas zëdhënësit të presidentit të Kosovës, Muhamet Hamiti, grupi
do të sjellë ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë të cilët do të lobojnë me qendra kyçe vendimmarrëse
në botë për të kërkuar njohjen e pavarësisë së Kosovës. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës po shqyrton
mundësinë e hapjes së një zyrë ndërlidhëse në vjenë.
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Në një kohë kur bisedimet për statusin e Kosovës pritet të intensifikohet, nevoja për të lobuar është rritur.
Udhëheqësit institucionalë të Kosovës thonë se në vitin 2006 do të vihet re lobimi i qendrave kryesore
evro-piane dhe botërore. zëdhënësi i presidentit të Kosovës ka thënë se institucionet e Kosovës dhe ekipi
Negociator gjithnjë e shohin nevojën për të lobuar për një Kosovë të pavarur. do të ketë një grup të
veçantë të ekspertëve i cili do të quhet grupi i Lobimit dhe i Marrëdhënieve Publike. Procesi për
themelimin e grupit ka filluar dhe do të kryesohetnga ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë me përvojë
në këtë fushë.
Kosova është në një pozitë më të mirë, në krahasim me ata (anën sërbe) për dy arsye: Ne kemi
përvojën e viteve ‘90-të, e cila është konsideruar nga shumë si fitorja jonë në luftën e fjalëve me
Sërbinë; së dyti, ne kemi argumentet. deri më tani, në shumicën e rasteve, Kosova ka qenë e
përfaqësuar nga UNMiK-u (Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në
Kosovë). zyrtarët e Kosovës thonë se kohët e fundit ka pasur një nevojë për të paraqitur çështjet e
Kosovës në takimet e shumta ndërkombëtare.
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Disa çështje me interes
Samuel Hoskinson, drejtuar Behxhet Pacollit

Mort Abramowitz informon se ai ndoshta do të jetë në Prishtinë në 23-26 janar dhe për këtë arsye do të
kalojë të paktën një ditë në Vjenë duke folur me ekipin negociator. Instituti “Open George Soros” po
paguan faturën dhe ngritjen e takimeve me zyrtarë të qeverisë dhe kështu që ai nuk ka nevojë për ndonjë
ndihmë nga ne. Ai do të takohet me ju, por për orarin e saktë do ju njoftoj më vonë.

Koment: Do të ishte mirë nëse ju mund të takoheni përsëri me Mort. Ai
është duke përgatitur artikuj në gazeta me ndikim si “Washington Post”
dhe “The New York Times” dhe ndoshta në një nga gazetat kryesore të
politikës së jashtme. Mort është i lidhur ngushtë me George Soros dhe kjo
është një arsye që ne nuk kemi rekrutuar Mort. Bordi i Këshilltarëve të
Soros është i urryer nga Administrata e Bushit, pasi ai ka shpenzuar
miliona duke u përpjekur për të mundur Presidentin me kritika të ashpra.
• Frank Wisner u takua në Vjenë të hënën me Ahtisaarin4, të tjerë Përfaqësues të Grupit të Kontaktit dhe
me Soren Jessen-Petersen . Ata janë duke u përgatitur për raundin e parë të bisedimeve serioze me palët, që
është planifikuar të fillojë më 25 Janar.

Koment: Koha e takimit tuaj propozuar me Wisner është e pasigurt dhe
ndoshta mbetet pa u realizuar.Por Frank është shumë i vetëdijshëm për ju
dhe në një moment do të gjendet mundësia për ta përmbushur këtë takim.
• Ne do të takohemi me Janusz Bugajskin të premten për të përfunduar propozimin për konferencën, ndërsa
unë do të ta dërgoj për shqyrtimin përfundimtar dhe për miratim.

Kemi punuar ngushtësisht me hartuesit për t’u siguruar se objektivat tona përmbushen plotësisht.
Fonda-cioni SEED është përfshirë tashmë zyrtarisht në Distriktin e Kolumbias.
• Hashim Thaçi ka shkuar e është kthyer nga Uashingtoni. Ai pati një paraqitje të mirë me prezantimin që
mbajti në Institutin Amerikan për Paqe në krahasim me sërbo-amerikanin, i cili ishte i ftuar gjithashtu
për të mbajtur një fjalim. Të shtunën në mëngjes Thaçi pati një takim të shkurtër me Nënsekretarin e Shtetit, Nic Burns.

4
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• Është në plan zhvillimi i faqes së internetit për Fondacionin e ri për Zhvillim Ekonomik të Evropës Juglindore.

Shtypi serb spekuloi asokohe se unë e kisha paguar dhe Presidentin Ahtisaari që ai të zgjidhte variantin e pavarësisë...
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propozimi i csis për
Konferencën mBi integrimin rAjonAL
eKonomiK
NË TRYEZË, AKTORË TË RËNDËSISHËM PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK TË KOSOVËS DHE RAJONIT

…Ideja themelore që ne përpunuam së bashku me Janusz Bugajskin është për një konferencë dyditore me grupet e ekspertëve për zhvillimin dhe rekomandimet specifike për zbatim nga qeveritë, institucione të ndryshme
shumëpalëshe dhe sektori privat. Pjesëmarrësit do të jenë nga Banka Botërore, eBRd, Be, qeveria
amerikane, bota e biznesit, grupet e ekspertëve dhe qeveritë e evropës juglindore. formati është projektuar
për të nxitur veprime konkrete dhe do të përfshijë ndjekjen me palët e interesuara dhe promovimin e
medies.
… CSIS do të trajtojë të gjithë aspektet administrative…Instituti i Teknologjisë së Roçesterit (RIT) dëshiron
të jetë partner “zyrtar”, siç do të jetë SEED...
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Unë kam diskutuar buxhetin për këtë ngjarje me Janusz Bugajskin dhe e konsiderojmë atë të drejtë. CSIS do
t’ju dërgojë një faturë nëpërmjet JWI 50% të pagueshëm para deri dhe pjesa tjetër pas përfundimit të
detyrave të përcaktuara në propozimin e tyre. Puna do të fillojë menjëherë me miratimin tuaj.
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KUNDËRSHTARËT E KOSOVËS
SË RE DUHET TË NDALEN
arTikull i senaToriT biden, krYeTari i ri i komiTeTiT Të marrëdhënieve me jashTë
në senaTin e shba-ve, boTuar në Të PërdiTshmen “financial Times”.

Ky artikull i zëvendëspresidentit të SHBA-ve, këtij miku të madh të kombit
shqiptar dhe Kosovës në veçanti është tregues i qartë i bashkëpunimit tonë
me personalitete të fuqishme të politikës amerikane që kishin treguar që
më herët një qasje realiste dhe mbështetëse për kauzat e kombit shqiptar.
Unë jam shumë krenar për këtë artikull, që nëse do ta lexoni me vëmendje,
tregon qartësi dhe vizion për shumë prej ngjarjeve që do të vërtetoheshin
më vonë.
FT.com 2 Janar 2007, Joseph Biden
vitet e fërkimit të duarve dhe rrahjes së gjoksit mbi statusin e ardhshëm të Kosovës, më në fund po
shkojnë drejt përmbylljes. Në muajt e ardhshëm, një diplomaci e mençur në sigurimin e pavarësisë së
Kosovës mund të prodhojë fitore për demokracinë myslimane, një të ardhme më të mirë për evropën
juglindore dhe miratim për përdorimin me maturi të fuqisë amerikane. Njëkohësisht me mundësinë për
triumf në Kosovë, ekziston rreziku i madh që Sërbia dhe Rusia të komplotojnë për të mbërthyer disfatën
nga nofullat e fitores. ekstremistët në Beograd dhe Moskë, për arsye të ndryshme janë duke shpresuar
të përdorin veton e Rusisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të shtypur kërkesën e
Kosovës për pavarësi. Nëse ata do të kishin sukses, Ballkani do të shfaqej si një tjetër burim i lajmeve të
këqija në një botë tashmë të mbushur me kriza.

Politikanët nacionalistë në Beograd kanë përqafuar luftën kundër pavarësisë së Kosovës, për të sfumuar
dështimet e tyre. Veprimet e Vojislav Koshtunicës, Kryeministri i Sërbisë, kanë qenë zhgënjyese. Duke
refuzuar kërkesën ndërkombëtare për arrestimin e kriminelëve të luftës, Ratko Mlladiç dhe Radovan
Karaxhiç, zoti Koshtunica ka hedhur poshtë çdo përpjekje kompromisi për Kosovën. Autoriteti moral i
Sërbisë u godit kur iu mohua e drejta për të votuar në një referendum kushtetues me shumë të meta 1.5
milionë banorëve etnikë shqiptarë të krahinës.
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Gjatë shtatë viteve që kur NATO i dha fund mbretërimit të terrorit të Slobodan Millosheviçit në Kosovë,
një administratë e mbështetur nga OKB ka pasur sukses kryesisht në sjelljen e stabilitetit në krahinë. Megjithatë, njerëzit e Kosovës janë me të drejtë të lodhur nga një status-quo e karakterizuar nga pasiguria
dhe pengesat ekonomike. Këto dy probleme të ndërthurura do të vazhdojnë për sa kohë që debati mbi
të ardhmen e krahinës mbetet i pazgjidhur. Statusi i paqartë është duke çuar kështu në stanjacion edhe
Sërbinë.
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Sondazhet e opinionit tregojnë se shumë sërbë e kanë parashikuar që provinca do të fitojë pavarësinë.
Shqiptarët etnikë në Kosovë, ndërkohë, me shumicë dërrmuese, presin që të shkëpusin lidhjet me
Sërbinë. Historikisht, problemet në Ballkan janë pothuajse gjithmonë rezultat i rremë. Në tërësi,
qytetarët e evropës juglindore janë mendërisht të përgatitur për Kosovën e pavarur.
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Nëse Beogradi e shtyn në kohë një zgjidhje të mundshme, kjo gjë do të rihapë çështjen për shumë
sërbë të dorëzuar më parë përballë pavarësisë së Kosovës e do të ndezë më tej frustrimet midis
shqiptarëve etnikë të rajonit. Rezultati mund të jetë kthimi i dhunës së turmave që rrëqethi Kosovën në
mars 2004. Një përpjekje e Rusisë për të vonuar një marrëveshje për Kosovën do të ishte në përputhje
me politikën e Kremlinit në nxitjen e qeverive të dobëta e të nënshtruara në ish-shtetet komuniste.
Moska, siç duket, ka mbërritur në përfundimin se regjimet e rrënuara e të paqëndrueshme janë
objektiva të lehtë për manipulim krahasuar me vendet e zhvilluara e të pavarura. Ajo ka kryer
përdorim të gjerë publik të diplomacisë së naftës e të gazit, për të shkatërruar demokracitë që nisën të
lulëzonin në evropën lindore. Kjo u vu re në përpjekjet e qeta të Kremlinit për të acaruar konfliktet
territoriale në gjeorgji, Moldavi dhe Azerbajxhan. Sërbia mund të bëhet viktima e fundit e kësaj
strategjie.
Kosova nuk është gati për sovranitet të plotë. edhe pas pavarësisë, NAto dhe komuniteti
ndërkombëtar do të duhet të sigurojë garanci të sigurisë për Kosovën. Por është koha për t’i dhënë
pavarësinë provincës. Sa më gjatë vazhdon debati për statusin, Kosova dhe Sërbia do të ecin prapa,
ndryshe nga republikat e tjera si: Kroacia dhe Sllovenia. Populli i Kosovës tashmë më proamerikan në
botën islame do sigurojë një shembull për një partneritet të suksesshëm SHBA- botë myslimane.
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Artikull i Bugajskit, në
“Wall Street Journal”
Bugajski është pa dyshim personazhi më kyç në betejën mediatike
të Aleancës Kosova e Re për të forcuar opinionin e vendimmarrësve
apo qendrave të rëndësishme të vendosjes botërore. Kjo pse artikujt e tij
botohen në mediet kryesore autoritare të SHBA-ve siç shihet. E veçanta
e këtij artikulli është ndërlidhja e Rusisë me vështirësitë që do mund të
krijoheshin në planin ndërkombëtar kur Kosova të shpallte pavarësinë.

Rusia jashtë vendit
Nga Janusz Bugajski
22 mars 2007 - zhvillimet e fundit që rrotullohen rreth furnizimit me energji dhe të ardhmes së Kosovës
tregojnë se si një Rusi e inkurajuar ka ndërmend të dominojë axhendën evropiane. Strategjia e Moskës
ndaj Bashkimit evropian përbëhet nga tri elemente kryesore: prishja e konsesusit të Be-së; fitimi i
ndikimit mbi shtetet kyçe; parandalimi i ndonjë zgjerimi të mëtejshëm të NAto-s dhe Be-së.
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Në fjalimin e tij historik në konferencën e sigurisë në Mynih në muajin shkurt, Presidenti Vladimir Putin
shprehu prioritetet e tij: të zvogëlojë efektshmërinë e organizatave ndërkombëtare që pengojnë ambiciet
ekspansioniste të Moskës, dhe për të rivendosur reputacionin e Rusisë si një fuqi globale. Kontrolli i
centralizuar mbi të ardhurat në rritje të energjisë i ka mundësuar Kremlinit përshpejtimin e realizimit të
objektivave të tezës.

Me nënsekretarin e përgjithshëm të OKB-së, Shabaan M. Shabaan
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Për Parisin, Berlinin dhe Romën, pragmatizmi tregtar mbizotëron mbi llogaritjet gjeostrategjike, duke
reduktuar kështu efektivitetin e çdo qasjeje të përbashkët të Be-së. Moska dëshiron të zhvillojë infrastrukturën strategjike, duke zgjeruar ndikimin e vet politik në kryeqytetet kryesore evropiane përmes
furnizimit me energji. Në anën tjetër, varësia në rritje e evropës nga Rusia do të dëmtojë ndonjë përgjigje të unifikuar ndaj politikave të Moskës.
Ka disa shembuj se si Rusia shfrytëzon ndarjet e Be-së për tubacionin e saj nga deti i veriut në detin
Balltik, kontraktuar mes Rusisë dhe gjermanisë, pa konsensusin e Be-së. vihen re katër objektiva: kufizimi i varësisë së Rusisë për kalimin tranzit në evropën qëndrore; për të thelluar varësinë e evropës
Perëndimore nga Rusia; për të gjeneruar konflikte mes gjermanisë dhe Polonisë dhe për të
margjinalizuar polakët brenda Be-së, duke i përshkruar ata si rusofobë të pakorrigjueshëm.
Kremlini nuk manipulon vetëm ndarje në mes anëtarëve të vjetër dhe të rinj. qëllimet për të parandaluar ndonjë politikë të përbashkët mes të ardhurve në Be, Hungarisë dhe Bullgarisë janë bërë
caku parësor midis ish-satelitëve sovjetikë. Kremlini po përfiton nga lidhjet afatgjata personale me
zyrtarët socialistë për të ndërtuar tubacionet dhe pikat e shpërndarjes të energjisë në evropë. qeveria
socialiste e Hungarisë thuhet se ka vendosur të mbështesë zgjerimin e gazsjellësit gazprom Stream
Blue nëpërmjet turqisë për furnizimin me gazin kaspik nën kontrollin e Rusisë në Be.
Projekti i planifikuar nga BE, shihet si thelbësor në shmangien nga kontrolli i gazit rus. Fati financiar ka joshur
Budapestin, Moska ka premtuar transformimin e Hungarisë në një qendër evropiane për gazin Kaspik.
Në Ballkan, Kremlini është duke zgjeruar kontrollin mbi infrastrukturat energjitike bullgare dhe greke
dhe në këtë mënyrë ka hapur një faqe tjetër ngatërresash në BE. Në mes të marsit, kryeministri bullgar
dhe grek nënshkruan një marrëveshje me Presidentin Putin për të nisur projektin e tubacionit të naftës
Burgas-Aleksandropolis. Një konsorcium rus, duke përfshirë Gazpromin, i cili do të mbajë 51% të
aksioneve, ndërsa Bullgaria dhe Greqia do të ndajnë pjesën e mbetur, 49 %.
Rusia intensifikon në këtë mënyrë kontrollin e saj mbi nevojat energjetike të Evropës. Bosfori është i
mbushur plot me cisterna, propozime të ndryshme janë parashtruar mbi furnizimin me naftë në të
gjithë Ballkanin dhe në BE. Kremlini mbështet rrugën bullgaro-greke, Sofja dhe Athina do të provojnë
më shumë politikisht të jenë të besueshme sesa kryeqytetet e tjera të Ballkanit. Vendimi i pashmangshëm për statusin përfundimtar të Kosovës është mundësi shtesë për Moskën që të vendosë theksin
mbi përçarjet brenda BE-së dhe përtej Atlantikut. Ndërsa Washingtoni dhe disa kryeqytete të BE-së
janë të etur për të zgjidhur gjendjen e tanishme në Kosovë, zyrtarët rusë janë përpjekur për të sabotuar
zgjidhjen më racionale.

Taktikat e vonesës së Rusisë mbi Kosovën shërbejnë për dy qëllime. Së pari, i mundëson Kremlinit për
t’u ndërkallur si një lojtar i madh në vendet e trazuara të Evropës, edhe pse ai ka kontribuar shumë pak
për sigurinë rajonale, reformën politike apo rritjen ekonomike. Së dyti, Moska përfiton nga kontekstet
ndërkombëtare në Kosovë pasi kjo pengon shfaqjen e ndonjë konsensusi të mëtejshëm perëndimor në
ambiciet e Rusisë në Detin e Zi, Kaukaz dhe rajonet e Kaspikut.
Pas nxjerrjes së avantazhit maksimal prej pozicionit të saj në Këshillin e Sigurimit të OKB-së duke
shtyrë votimin mbi statusin e Kosovës, njohja eventuale e pavarësisë së Kosovës nga Rusia do të shërbejë si një gol strategjik. Kjo do të forcojë dorën e Moskës në Moldavi, Gjeorgji dhe Ukrainë. Rusia nuk ka
gjasa që të njohë pavarësinë e plotë të rajoneve separatiste në Moldavi dhe Abkhazi si dhe Osetisë Jugore në Gjeorgji. Në vend të kësaj, ajo do të shfrytëzojë problemet për të mbajtur Moldavinë dhe Gjeorgjinë jashtë bilancit të BE-së dhe NATO-s. Prandaj do ta sjellë Ukrainën në një orbitë më të ngushtë ruse.
Në përpjekjet për lindjen e një Evrope më të gjerë dhe një komuniteti më të gjerë tejatlantik, Moska po
ndjek një alternativë “Euroazie” për sundimin demokratik dhe sigurinë transatlantike.
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Ata inkurajojnë Sërbinë për të rezistuar, duke vënë në dyshim kompetencën e OKB-së. Moska iu bën
thirrje vendeve të tilla si Spanja dhe Sllovakia me popullsi të konsiderueshme të minoriteteve, duke
ngritur spektrin e precedentëve separatistë.
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I nderuar Z. Klinton,
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do të jetë kënaqësi e madhe dhe nder që të jeni mysafiri ynë dhe partner diskutimi në këtë ditë shumë
të rëndësishme. ju keni qenë dhe do të jeni gjithmonë një mbrojtës shumë i rëndësishëm i demokracisë,
qytetërimit dhe të drejtave të njeriut, veçanërisht për rajonin e Kosovës; për shkak të këtij fakti prania
juaj në këtë konferencë është vlerësuar shumë nga populli i Kosovës. Konferenca do të organizohet nga
qendra cSiS për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në bashkëpunim me Seed “South east
euro-pe economic development foundation (www.newkosovo.org). Ne, pa dyshim do të kujdesemi
për të gjitha shpenzimet dhe kostot e vizitës tuaj. Nëse përgjigjja juaj do të jetë pozitive, ne jemi
absolutisht të gatshëm për të përshtatur datën e takimit. Për detaje të mëtejshme, do kontaktoheni nga
zyrat tona.
Populli i Kosovës ju pret për t’ju takuar,
Me respekt,
Behgjet Pacolli
Anëtar i CSIS & Fondacioni SEED
Bashkangjitur: Programi i Konferencës

Korrespondenca
me klinton për ta
ftuar në Kosovë

I NDERUAR Z. PACOLLI,
..Në emër të presidentit Klinton, ne do të donim t’ju falënderonim për interesimin tuaj në Fondacionin
Klinton. Ne e kemi marrë kërkesën tuaj për Presidentin Klinton për të marrë pjesë në konferencën me
temë: “Qeverisje efikase në funksionimin e shtetit: Çelësi për Zhvillimin Ekonomik” që zhvillohet më
7 tetor, 2007. Ju falenderojmë për ftesën, por fatkeqësisht z. Klinton nuk mund të jetë i pranishëm për
shkak të një angazhimi tjetër. Duke shpresuar për mirëkuptimin tuaj, ju urojmë më të mirat dhe fat...
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KOSOVË

125

126

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Kosova si pjesë
e projektimit të Rusisë
3 GUSHT 2007 – WASHINGTON TIMES

JANUSZ BUGAJSKI
Për administratën ruse, rrëmuja e Kosovës është kthyer në një armë të rëndësishme strategjike. Për shkak
të pavendosmërisë së ekspozuar nga fuqitë perëndimore në statusin përfundimtar të Kosovës, Moska e
sheh Kosovën si një shtytje të vlefshme për ambiciet e saj rajonale dhe globale.
duke i dhënë efektivisht veton pavarësisë së mbikëqyrur të Kosovës sipas planit të sponsorizuar
perëndimor të Ahtisaarit dhe duke mbajtur një status-quo të pacaktuar në rajon, Rusia ngre
pretendimet e saj në disa mënyra.
Së pari, duke mohuar shtetësinë për Kosovën, Kremlini tregon se Rusia është një mbrojtëse e madhe e
ligjshmërisë ndërkombëtare nga insistimi i saj për të punuar nëpërmjet Këshillit të Sigurimit të Kombeve
të Bashkuara.
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Natyrisht, Rusia nuk do të lejojë që KS e OKB-së të ndërhyjë në lagjen e vet; për shembull, duke miratuar
një mision në territoret që lakmon Moska, në Moldavi dhe Gjeorgji. Rusia shfrytëzon hezitimin e administratës Bush për të anashkaluar OKB-në, ashtu siç bëri para fillimit të luftës së Irakut. SHBA kërkon të
rindërtojë aleancat e saj dhe nuk do të dënohet përsëri si hegjemoniste e njëanshme.

Me Gjeneralin Xhejms Xhons (James Jones), ish-këshilltar i presidentit Obama për siguri kombëtare
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Ndërkohë, qeveritë e Bashkimit Evropian nuk duan të veprojnë jashtë Kombeve të Bashkuara.
Së dyti, Rusia është paraqitur si një promovues i multilateralizmit. Procesi mund të shërbejë për interesat
e saj dhe mund të jetë një mbulesë për mosveprim si institucione multilaterale.
Së treti, Moska po shfaqet si një mbrojtës i vendosur i sovranitetit shtetëror dhe integritetit kombëtar,
duke kundërshtuar shpërbërjen e imponuar të shtetit unitar.
Së katërti, Kosova është pjesë e një agjende strategjike, duke i mundësuar Rusisë rritjen e pozitës së saj
ndërkombëtare, ndërmjetësimin në zhvillimet e Ballkanit, duke nxitur përçarjet brenda Be-së, përkeqësimin e dobësisë në vendimmarrjet perëndimore dhe ndërtimin e një euroazie, si një kundërpeshë
ndaj Shteteve të Bashkuara.
Për administratën Putin, lindja e shteteve të reja proamerikane dhe zgjerimi i demokracive në ish-territoret komuniste paraqet një kërcënim afatgjatë për planet strategjike të Rusisë. Rusia ndihet më e sigurt
në realizimin e aspiratave të saj, ku fqinjët e saj janë ose shtetet autoritare të parashikueshme, vendet e
izoluara dhe margjinalizuara me qeveritë populiste, shtetet e dobëta të ndara nga brenda nuk mund të
kualifikohen për NATO-n ose anëtarësimin në BE, ose vende të sunduara nga qeveritë antiamerikane.
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gjithashtu, frika e Kremlinit për një Kosovë të pavarur shkakton probleme potenciale për kombet në
veri të Kaukazit që janë gjithnjë e më të centralizuar nga Moska. Perceptimi i Kosovës si subjekt
“mysliman” ushqen shqetësimet e Rusisë për popullatat e veta myslimane. Për këtë arsye, propaganda
e Kremlinit i përshkruan kosovarët si fundamentalistë dhe terroristë.
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ENCË

Anëtarët e Këshilltarëve të Grupit Ndërkombëtar nga komunitetet e korporatave financiare kontribuojnë $ 50.000 ose më shumë në vit për CSIS.
I NDERUAR Z. PACOLLI,

Me drejtues të CSIS
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Në emër të Henry Kissinger, kemi kënaqësinë t’ju mirëpresim si anëtar i Këshillit Ndërkombëtar të CSIS.
Siç e dini, ky grup, i kryesuar nga Henry për më shumë se njëzet vjet, është përbërë nga krerë të biznesit
nga e gjithë bota. Këshilltarët janë të zgjedhur për shkak të prejardhjes së tyre unike. Këshilltarët takohen
dy herë në vit në një takim informal për çështjet më aktuale dhe të ngutshme me interes global. Takimi
ynë i ardhshëm do të mbahet në Tokio më 25-26 shkurt. Unë shpresoj se ju do të jeni në gjendje të bashkoheni dhe ju mirëpresim si anëtarin më të ri. Bashkangjitur ju lutem gjeni një listë të anëtarësimit,
një letër interesi, një përmbledhje të përfitimeve dhe fatura e anëtarësimit për referencën tuaj. Nëse keni
nevojë për ndonjë informacion shtesë në lidhje me anëtarësimet, ju lutem mos ngurroni të më shkruani
mua ose zëvendëspresidentit, Karen Wong.
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Qendra për Studime
Strategjike dhe
Ndërkombëtare
Cilësitë dhe detyrat e Këshilltarëve Ndërkombëtarë të CSIS
Këshilltarët Ndërkombëtarë të CSIS
Këshilltarët Ndërkombëtarë është grupi më prestigjioz i qendrës. Ky grup i vogël i kryesuar nga Henry
Kissinger që nga viti 1979 është i përbërë nga biznesmenë të përzgjedhur nga çdo cep i botës.
Këshilltarët takohen dy herë në vit për një dialog jozyrtar, off - the-record, për çështjet më aktuale dhe
të ngutshme të interest global. Shumë Këshilltarë ndërkombëtarë përfshihen në punën materiale të
qendrës; qoftë përmes pjesëmarrjes në studime të vazhdueshme, ose ofertën e ideve të reja për studime
në të ardhmen. Në këtë drejtim, përfshirja e Këshilltarëve ndërkombëtare ka çuar në disa prej punëve
tona më të frytshme.
Anëtarët marrin:
• Takime me studiues dhe ekspertë të tjerë
• Informime mbi tema me interes të veçantë
• Ftesat vjetore për dy takimet e Këshilltarëve Ndërkombëtare
• Ftesat për ngjarje të tjera të mëdha të sponsorizuar nga CSIS
• Raportin Vjetor të CSIS
• Buletinin mujor
• Fjalime të rëndësishme
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Anëtarët e Këshilltarëve të Grupit Ndërkombëtar nga komunitetet e koorporatave financiare kontribuojnë me $50.000 në vit ose më shumë në favor të CSIS.

CSIS ishte vend ku takoje burrështetas... Me Presidentin Shimun Peres.
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I NDERUAR Z. PACOLLI,
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Henry Kissinger dhe unë ju ftojmë përzemërsisht të bashkoheni në një tjetër konferencë ndërkombëtare
të Këshilltarëve në Uashington d.c., në datat 3-4 dhjetor. Siç do ta vini re nga draft agjenda e
bashkangjitur, ne jemi duke planifikuar tema globale dhe strategjike. Programi ynë do të përfundojë me
intervistën e Henry Kissinger nga Bob Schieffer, moderatori i cBS News. Henry përsëri do të presë në
mëngjes Këshilltarët vetëm në 4 dhjetor. Për lehtësinë tuaj, ju lutem gjeni bashkangjitur një rend dite dhe
një fletë të logjistikës.5

Prej lobimit për Kosovën në SHBA, unë fitova shumë miq dhe mundësinë që të anëtarësohesha në cSiS, një organizatë e
cila ka ndikim të madh në SHBA dhe në botë. Ky anëtarësim do të ishte trampling i mirë për lobimin e ardhshëm në favor
të njohjes së shtetësisë të Kosovës. Në të ftoheshin krerë shtetesh, zyrtarë të lartë nga gjithë bota, dhe kjo më mundësonte
takime me ta drejtpërdrejt siç e kam shpjeguar në librin “nga Sfida në Sfidë”.
5

Diskutim mbi doktrinën ushtarake për operacionet e stabilitetit dhe implikimet në politikën e jashtme.
Marrin pjesë ambasadorë, gjeneralë, ekspertë ndërkombëtarë etj., (emrat e tyre jan cituar në brendësi).
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Ftesë nga CSIS drejtuar Pacollit për pjesëmarrje në konferencën “Rruga nga
konflikti në paqe”:
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Rregullat e Ballkanit
Nga Janusz Bugajski - Wall Street Journal

Bugajski është me siguri një ndër njohësit më të mirë të botës ish-sovjetike,
gjegjësisht të Rusisë. Ndërtimi i ekuacioneve që përcaktojnë lidhjen midis
rolit të Rusisë dhe zhvillimeve në Kosovë, janë kështu një burim orientimi
apo leximi i mirë për vendimmarrësit amerikanë apo globalë. Të shkruash, të mbështetësh artikuj të tillë është një angazhim i madh dhe cilësor
në një gazetë që është vitrinë kaq e rëndësishme e mendimit strategjik. S’po
komentoj më tepër për t’iu përgjigjur një kategorie shpifësish që bëjnë llojlloj aluzionesh.

Nëse një strategji e shëndoshë është hartuar në negociatat me greqinë, trazira politike inkurajuan
udhëheqësit e pakicës shqiptare për të nxitur një autonomi territoriale në kufi me Kosovën dhe Shqipërinë. Kjo do të përmbysë marrëveshjen e ohrit, hartuar me shumë kujdes për të siguruar bashkëjetesën ndëretnike në një shtet unitar. Nëse Shkupi nuk njeh menjëherë shtetësinë e Kosovës dhe nuk do
të përfundojë një kufi marrëveshja me Prishtinën, kjo mund inkurajojë disa militantë shqiptarë brenda
Maqedonisë për rregullime territoriale. Rusia do të kërkojë të përfitojë nga paqartësia maqedonase, duke
pretenduar të jetë një mbrojtës i fuqishëm kundër “terrorizmit islamik.” objektivi do të jetë për të
shtuar një tjetër pronë në bord për të zgjeruar monopolin e Moskës dhe të ndërtojë një zinxhir të
Ballkanit. Moska do të vazhdojë të kapitalizojë mbi njohjen e kufizuar ndërkombëtare të Kosovës, duke
krijuar dhimbje koke për NAto-n dhe duke parandaluar një zgjerim të mëtejshëm të ndikimit
perëndimor. Nëse naciona mes Beogradit dhe Moskës që mund të provokojë trazira në Kosovë. Moska
po ndjek një strategji të dyfishtë: udhë drejt Perëndimit: zgjerimin brenda evropës me qëllim për të
zgjeruar ndikimin e saj, ndërkohë që prania amerikane pengon shkëputjen e përhershme të evropës
Lindore nga orbita ruse. Samiti i Bukureshtit ka regjistruar disa suksese në Ballkan, por angazhimet
mbresëlënëse janë të nevojshme në një rajon ende të paqëndrueshëm.
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10 Prill 2008 - Samiti i NAto-s në Bukuresht javën e kaluar parashtroi problematikat e Ballkanit.
edhe pse Shqipëria dhe Kroacia ishin ftuar në aleancë, Maqedonia qëndroi në dhomën e pritjes, Sërbia
mbeti mënjanë, dhe Rusia vazhdoi kërcënimet për konfliktin rajonal mbi Kosovën. çdo sukses i
NAto-s në Ballkan duket të nxjerrë në dritë një gjykim të ri. Anëtarësimi i Shqipërisë dhe Kroacisë si
dy vende që kanë arritur standardet e nevojshme për anëtarësim dhe në lëvizje të tjera të volitshme
është Mali i zi. Liderët e Aleancës treguan gatishmëri për të zhvilluar marrëdhënie më të ngushta me
Sërbinë pas zgjedhjeve parlamentare në mes të majit. Por me forcat properëndimore të ndara, Partia
Radikale ka të ngjarë që do të përfshihet në qeverinë e ardhshme të Sërbisë. Beogradi ka më shumë
gjasa të rritet edhe më afër Rusisë sesa drejt NAto-s, pas zgjedhjeve kombëtare. Samiti e shtyu
vendimin për anëtarësimin e Maqedonisë në NAto. Hyrja e vendit ishte bllokuar nga greqia pas
viteve të negociatave të zvarritura mbi emrin e vendit dhe përdorimin formal të emrit. emërtimi i
Maqedonisë pa një përcaktim gjeografik ose politik është parë në Athinë si një sfidë e drejtpërdrejtë në
identitet, duke e bërë të pamundur që Parlamenti grek të ratifikojë hyrjen në NATO të Maqedonisë.
ftesa e vendit në NAto varet vetëm nga marrëveshja me greqinë.
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Memorandumi “Pranverë/
Verë e trazuar në Lindjen
e Mesme”
Analizë për disa nga krizat politike botërore. Burime të shërbimeve sekrete
të SHBA-së janë të shqetësuar se Sërbia mund të lëvizë për të siguruar rajonet veriore të Kosovës ku sërbët janë shumicë. Pasiguria e vazhdueshme
në Kosovë mund të provokojë një raund të ri të konfrontimit dhe dhunës
dhe NATO do të duhet të përgjigjet me përkushtim për të ruajtur integritetin territorial ndaj Kosovës.
Mbi sipërfaqe kanë dalë këto valë tensioni:
Turqia: Turqia është në mes të një krize politike. Më 3 mars Gjykata Kushtetuese votoi unanimisht të
ndalojë partitë politike islamike. Partia aktuale në pushtet, e cila e ka origjinën në lëvizjen islamike të
Turqisë, ka rrëshqitur në buzë të greminës. Kryeministri Erdogan është një politikan i talentuar dhe ka
reaguar mjaft mirë ndaj krizës. Por kjo është një punë e madhe dhe nuk është e qartë se si do të zgjidhet
kjo krizë. Tensionet mes kurdëve të Irakut dhe Turqisë janë shumë afër dhe mund të shpërthejnë përsëri.

Kosova: Kosova mund të shkojë drejt një përballje të rrezikshme në javët e ardhshme. Sërbia
shpërtheu kur ish-provinca e saj e njohur nga Amerika dhe shumica e evropës si shtet i pavarur.
Banditët sërbë sulmuan ambasadën e SHBA-së. Burime të shërbimeve sekrete të SHBA janë të
shqetësuar se Sërbia mund të lëvizë për të siguruar rajonet veriore të Kosovës ku sërbët janë shumicë.
Pasiguria e vazhdueshme në Kosovë mund të provokojë një raund të ri të konfrontimit e dhunës, dhe
NAto do të duhet të përgjigjet me përkushtim për të ruajtur integritetin territorial ndaj Kosovës.
Shumë gjëra do të varen nga rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të Sërbisë në 11 Maj dhe nëse
koalicioni antiperëndimor formon qeverinë e ardhshme do të vijojë konfuzioni lidhur me rolin
mbikëqyrës të Be-së dhe oKB-së.
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Izraeli: disa ekspertë të politikës dhe inteligjencës parashikojnë që izraeli dëshiron veprim ushtarak
kundër Rripit të gazës në Hamas në fillim të kësaj vere. Ka raporte të hyrjeve të raketave. Politika izraelite është ndërthurur me situatën në gaza dhe qeveria është nën presion të madh për të lëvizur kundër
Hamasit. Pakistan tani ka një qeveri të re civile dhe është duke bërë zhurmë. talebanët janë bërë më të
fortë. Kjo mund të komplikojë seriozisht përpjekjet për të rimarrë vrullin kundër përkeqësimit të situatës
së sigurisë në Afganistan. Situata politike në Pakistan është e pazgjidhur dhe popullariteti i Shteteve të
Bashkuara është mjaft i ulët.
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Bashkëbisedime me CSIS
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Libri “Fituesi i merr të gjitha. Konkurenca i jep formë fatit të kombeve”. Ky është
botim i këshilltarit Richard Elkus

ju lutem pranoni librin “fituesi i merr të gjitha. Konkurenca i jep formë fatit të kombeve”. Ky është
botim i këshilltarit Richard elkus. ju falenderoj për mbështetjen tuaj të vazhdueshme të qendrës. java
e Biznesit kohët e fundit e quajti librin “një bindës mendjehollë”, dhe unë shpresoj që t’ju dhurojë
kënaqësi leximi i këtij libri. Ne jemi krenarë që ju jeni anëtar i familjes cSiS.

Në mes të disa folësve tanë të shquar do të jenë: gjenerali James Jones,
ambasadori Chas Freeman, Z. Palin Volcker, Ambasadori Bill Burns, etj.
....Henry Kissinger dhe unë ju presim javën e ardhshme në konferencën e Këshilltarëve Ndërkombëtarë
të CSIS. Bashkangjitur ju lutem gjeni një kopje të rendit të ditës së fundit për referencën tuaj. Do të ketë
shumë diskutime mbi një gamë të rëndësishme të çështjeve të politikës së jashtme me të cilat përballet
administrata e ardhshme amerikane me botën tjetër. Në mes të disa folësve tanë të shquar do të jenë:
gjenerali James Jones, ambasadori Chas Freeman, Z. Palin Volcker, Ambasadori Bill Burns, etj.
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Programi i konferencës dhe caktimi i ditës dhe orës së referencës së Pacollit
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Falenderimi për pjesëmarrjen e z. Pacolli në konferencë
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Henry Kissinger i kënaqur për pjesëmarrjen e B.Pacollit në konferencën e
Këshilltarëve ndërkombëtarë në Uashington.
Letra
I nderuar Z. Pacolli,
Henry Kissinger dhe unë jemi të kënaqur për pjesëmarrjen tuaj në konferencën e Këshilltarëve Ndërkombëtarë në Uashington javën e kaluar. Programi i këtij viti ishte me diskutime interesante. Ne
shpresojmë t’ju ketë gëzuar ky takim dhe të jeni përsëri herën tjetër.
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Emrat e Këshilltarëve Ndërkombëtarë të CSIS ku përfshihet edhe z.Pacolli (emrat citohen përbri)
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Letër e Z. Pacolli drejtuar z. John J. Hamre, President dhe CEO i Këshillit
Ndërkombëtar i CSIS
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I nderuar Z. Hamre,
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është kënaqësi e madhe të jem i mirëpritur për t’u bërë anëtar i grupit të cSiS. Prej disa kohësh, unë
kam marrë pjesë në takime dhe çështjet që janë diskutuar kanë qenë jashtëzakonisht impresionuese,
të përcjella nga anëtarët e saj dhe njohuritë e tyre mbi çështjet globale.
edhe si biznesmen dhe politikan kosovar kam shpresë të madhe se secili prej nesh mund të ndihmojë
në krijimin e një të ardhmeje më të mirë për qytetarët e botës, duke u edukuar rreth çështjeve që
prekin secilin prej nesh.
Unë pres që të jem në angazhime të ardhshme. jam i kënaqur të jem një nga anëtarët më të rinj të këtij
grupi të shquar dhe me mirësi falenderoj secilin prej jush.

i nderuar Behgjet, Ndihem shumë krenar për cSiS dhe miqtë tanë të ngushtë që na mbështesin në aq shumë mënyra. Unë e kategorizoj ofertën tuaj shumë bujare për të mikpritur
një takim të ic në Lugano. Unë dhe janushi kemi pasur kontakt me Henry Kissinger në
lidhje me planifikimin për ngjarjet e ardhshme dhe për të ndërtuar një program rreth tyre.
Kalendari i tij është vendosur më parë dhe siç e dini ai kishte kërkuar për të mbajtur
mbledhjen e ardhshme në Uashington d.c., pra e ka të pamundur të jetë në Lugano. Unë
do të vlerësoj mendimet tuaja. Përsëri, Behgjet, ju falenderoj aq shumë për këtë ofertë
bujare. Unë shpresoj se do të shihemi së shpejti këtu në Uashington.
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Letër e John Hamre drejtuar Pacollit, falenderimi i tij për ftesën që i bën
Kissinger në Lugano
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Rinovimi i marrëveshjes së Pacollit me Këshilltarët Ndërkombëtarë dhe kontributi i tij 50 mijë dollarësh

I nderuar Behgjet:
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Më lejoni t’ju shpreh mirënjohjen time për mbështetjen tuaj ndaj qendrës për Kërkime e Studime Ndërkombëtare (cSiS) dhe me respekt ne po rinovojmë anëtarësimin tuaj në grupin e
Këshilltarëve Ndërkombëtare me një kontribut prej 50,000 dollarë për qendrën për tonë
vitin fiskal 2009. Henry Kissinger dhe unë jemi të lumtur që ju jeni anëtar i grupit tonë.
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CSIS njeh sfidat me të cilat përballen Shtetet e Bashkuara në botë, por ne po zgjedhim të
përdorim besimin në vend të frikës si mjet për sukses. Tani është koha që të gjithë të mobilizojnë talentet e tyre për të përfituar nga mundësitë. Me mbështetjen tuaj, CSIS do të vazhdojë
të sigurojë politika të qëndrueshme mbi një gamë të gjerë ndërkombëtare dhe mbi çështjet e
sigurisë ndaj udhëheqësve botërorë. Ne do të vazhdojmë të ndërtojmë reputacionin tonë të
fortë të orientuar drejt mendimit. Ne kemi një axhendë e intelektuale gjatë këtij viti. Prioritetet dhe arritjet me ju:
Azi: CSIS vazhdon të zhvillojë një theks të fortë të politikës në Azi për të bërë të mundur
njohjen e programeve tona në Japoni dhe në Kinë.
Evropë: Sa i përket konsolidimit të demokracisë dhe sigurisë në të gjithë evropën, Projekti
i ri i demokracisë evropiane, i kryesuar nga janusz Bugajski-së (NedP) do të vazhdojë të
përqëndrohet në rajonin e gjerë nga Balltiku në Adriatik dhe në detin e zi. Projekti do të
vazhdojë të presë konferenca dhe takime për të vlerësuar situatën gjeopolitike të rajonit dhe
klimën e sigurisë. Mbështetja juaj është kritike për qendrën. Henry dhe unë ju mirëpresim
në konferencën e radhës së Këshilltarëve ndërkombëtarë më 15-16 shtator në Uashington
d.c.

I nderuar Behgjet:
Bordi Këshillimor i cSiS , bashkëkryesuar nga zbignievit Brzezinski dhe carla Hills është një nga grupet
e anëtarësimit të qendrës dhe që përbëhet nga publiku dhe politikëbërësit e sektorit privat dhe liderët
e biznesit, të cilët i plotësojnë dy herë në vit për të diskutuar çështje të politikës. takimi ynë do të fillojë
me një pritje dhe darkë në 6:00, në 1 dhjetor, në willard intercontinental, 1401 Pennsylvania Ave, në
Uashington d.c. Ne planifikojmë të kemi një diskutim lidhur me rolin e Amerikës në ekonominë
globale.
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Letër e CSIS për disa nga detajet e konferencës
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NJOFTIM I CSIS PËR
KONFERENCËN E ALEANCËS
PËR KOSOVËN E RE
PËRMASA EKONOMIKE E PAVARËSISË
Një zonë e Përbashkët ekonomik Rajonale e cila çon kah integrimi i tregut në Ballkan duhet të
jetë një pjesë përbërëse e vendimit për statusin final të Kosovës faktor kritik në krijimin e një
shteti të qëndrueshëm, të pavarur të Kosovës, ruajtës i stabilitetit politik afatgjatë në tërë
ish-jugosllavinë do të ishte krijimi i Hapësirës së Përbashkët ekonomike. Rritja ekonomike dhe
rimëkëmbja në kontekstin e një ekonomie të orientuar kah tregu janë themelet jetike për
demokracinë dhe parandalimin e përmbysjeve të dhunshme sikurse ka ndodhur në të kaluarën.
Kjo mund të arrihet vetëm nëse ka një qarkullim të lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe
njerëzve.
OKB-ja ka raportuar se “përparimi thelbësor është arritur në ngritjen e themeleve të
ekonomisë së tregut në Kosovë”.
• Disiplina fiskale po zbatohet përmes përdorimit të euros dhe ndalimit të deficiteve buxhetore.
• Mbikëqyrja e fortë bankare dhe e sigurimeve në vend është realizuar ashtu si dhe  legjislacioni
ekonomik bazë.
•Sistemi tatimor është transparent dhe miqësor me biznesin; eksportet janë pa barrë
fiskale dhe tarifa mesatare e importit është 10 për qind.
Sfidat kryesore janë ndërtimi i kapaciteteve të planifikimit ekonomik dhe masa për të tërhequr
investimet e huaja. Por rritja e mëtejshme e investime të konsiderueshme të huaja direkte do
të jetë e kufizuar nga madhësia e vogël e tregut të Kosovës, resurset e pakta dhe tregu i ndarë
në nivel rajonal.
• Organizata OECD që mbledh dhe analizon të dhënat ekonomike rajonale dhe propozon
rregulloret, traktatet dhe konventat që do të nxisë zhvillimin ekonomik;
• Autoritetet rajonale të planifikimit të infrastrukturës për të mbikëqyrur rindërtimin e
telekomunikacionit hekurudhor, rrugor dhe ajror në lehtësimin dhe mbështetjen e zgjeruar
tregtare dhe flukset kapitale rajonale.

• Tregu i punës dhe politikat e udhëtimit brenda rajonit e mbështesin integrimin ekonomik rajonal.
• Plane  veprimi të koordinuara për kërkimin e asistencës teknike dhe  ndërtimin e kapaciteteve
të tregtisë nga komuniteti ndërkombëtar i donatorëve.
• Planifikimi rregullisht i takimeve me kryetarët e shteteve të Ballkanit për të punuar me
dallimet e pashmangshme në politika dhe perspektivë dhe për të formuluar deklarata të
përbashkëta që përforcojnë procesin e bashkëpunimit rajonal.
Arritja e paqes dhe stabilitetit në Ballkan fillon me Kosovën e pavarur. Ai forcohet me
krijimin e një zone të përbashkët ekonomike që përmirëson jetën e të gjithë popujve në
rajon pavarësisht nëse janë kosovarë, sërbë, malazezë, maqedonas, shqiptarë, kroatë apo
boshnjakë.
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• Rregullimet ligjore në mes vendeve lehtësojnë trajtimin e aktorëve privatë apo publikë
kundrejt palëve në vendet e tjera.
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E ARDHMJA E BALLKANIT
DHE STABILITETI I KOSOVËS
Morton Abramowitz... ka qenë President i fondacionit carnegie mbështetës për Paqen
ndërkombëtare dhe ushtrues detyre i Presidentit të grupit Ndërkombvtar të Krizave. gjatë
karrierës së tij të ndritshme në departamentin e Shtetit, ai shërbeu si ambasador në turqi,
Ndihmëssekretar i Shtetit për inteligjencën dhe Kërkimin në Shtetet e Bashkuara. Ambasador për negociatat për reduktimin e balancuar dhe reciprok në vjenë, Ambasador në
tajlan-dë, zëvendësndihmës Sekretari i Mbrojtjes së SHBA-së për çështjet Ndëramerikane,
të Paqësorit dhe të Azisë Lindore dhe asistent special i Sekretarit të Mbrojtjes dhe asistent
special i zëvendëssekretarit të Shtetit. Ai ka shërbyer në Hauai si këshilltar politik i
komandantit suprem.

Dr. Hans Binnendijk… Ka shërbyer në Këshillin e Sigurimit Kombëtar, Asistent special i
presidentit dhe drejtor i lartë për Politikën e Mbrojtjes dhe Kontrollin e Armëve
(1999-2001). Nga viti 1994 deri 1999, dr Binnendijk ka qenë drejtori i institutit për
Studime Strategjike Kombëtare në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare, zëvendësdrejtor i
Politikave të departamentit të Shtetit. dr. Binnendijk ka pranuar çmime të shumta
shërbimi për qeverinë, përfshirë edhe dy vlerësime të Shquara në Shërbimet Publike.
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Janusz Bugajski, drejtor i Projektit qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare.
dikur një analist i lartë kërkimor për Radion evropa e Lirë në Mynih, z Bugajski ka punuar
si konsulent për çështjet e evropës Lindore për Agjencinë Amerikane për zhvillim
Ndërkombëtar (USAid), departamenti i Mbrojtjes, instituti Ndërkombëtar Republikan
(iRi), Ai është autor i disa librave mbi politikën e evropës Lindore, ka botuar artikuj të
shumtë në revista, duke përfshirë edhe interesin kombëtar. Në vitin 1998, zoti Bugajski
fitoi çmimin “i dalluar për Shërbimet Publike” nga qeveria e SHBA.
-së
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Hon Frank Carlucci, ish-Sekretari amerikan i Mbrojtjes shërbeu si Sekretar i Mbrojtjes në
SHBA nga 1987 deri në vitin 1989. Para kësaj, z carlucci ka mbajtur pozicionet e këshilltarit
të Sigurisë Kombëtare (1986-1987), zëvendëssekretar i Mbrojtjes (1981-1986),
zëvendësdrejtor i ciA-s (1978-81), ambasador i SHBA në Portugali (1974-1977),
Nënsekretar i Shëndetësisë, Arsimit dhe Mirëqenies (1972-1974) dhe drejtori i parë i
asociuar dhe zëvendësdrejtor i zyrës së Menaxhimit dhe Buxhetit (1971-1972). Pas
diplomimit në Universitetin “Princeton” në vitin 1952 dhe studimeve në Shkollën e
Harvardit shërbeu dy vite si oficer i marinës, më pas iu bashkua shërbimit të jashtëm në
vitin 1956, departamentit të Shtetit (1956-1969). detyrat e tij përfshinin Afrikën e jugut,
Kongon, zanzibarin dhe Brazilin.
Jonathan Davidson, Këshilltar i lartë për çështjet politike dhe akademike, ka shërbyer në
shërbimin diplomatik britanik në vitet 1963-1981 në Londër, Indi, Tajlandë, Senegal dhe
Shtetet e Bashkuara. Në Ambasadën Britanike në Uashington ishte përgjegjës ndërlidhjeje i
Kongresit. Ai është një profesor zëvendësues në Universitetin Johns Hopkins dhe Universitetin Amerikan. Zoti Davidson mban një M. A. në histori në Universitetin e Kembrixhit.
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Edward C. Dickens, Udhëheqës i ekipit të Shteteve të Bashkuara për zhvillimin
Ndërkombëtar në Ballkan. z. dickens është deleguar aktualisht si udhëheqësi i ekipit për
pesë misione të USAid-it në vendet e ish-jugosllavisë.
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John Norris, Shefi i Shtabit të grupit Ndërkombëtar të Krizave në Uashington. Përpara se të
bashkohet me grupin Ndërkombëtar të Krizave, z Norris shërbeu si drejtor i
Komunikacionit për zëvendëssekretarin e Shtetit. z.Norris ka punuar në Kapitol Hill dhe
ka një diplomë pasuniversitare në administrim publik.

Profesor Sami Repishti, Universiteti Adelphi, New York; bashkautor i Studimeve për
Kosovën, dr Sami Repishti u lind dhe u rrit në Shkodër (Shqipëri). dr. Repishti u kthye nga
studimet e hershme të universitetit në itali (1942-1943) për të marrë pjesë në lëvizjen
antifashiste. Pas luftës, dr Repishti u dënua me 15 vjet burg për kundërshtimin e regjimit të
sapothemeluar në Shqipëri. Në vitin 1962 ai emigroi në SHBA dhe u bë qytetar amerikan në
vitin 1968. dr. Repishti është autor i dy vëllime dhe bashkautor, redaktor dhe
bashkëredaktor i dhjetë vëllime që kanë të bëjnë me studimet shqiptare dhe të drejtat e
njeriut. dr Repishti ishte bashkëthemelues dhe drejtor ekzekutiv (1986-1992) i Ligës
qytetare Shqiptaro-Amerikane, dhe është edhe presidenti i parë (1996-98) i Këshillit
Kombëtar Shqiptaro-Amerikan.
Louis Sell, ndihmësprofesor i historisë dhe shkencave politike, Universiteti i Maine Louis.
flet rrjedhshëm sërbo-kroatisht, rusisht dhe frëngjisht. gjatë njëzetë e tetë viteve të tij në
departamentin Amerikan të Shtetit, ai shërbeu si drejtor i zyrës së Rusisë dhe euroazisë. Në
vitin 2000 drejtoi grupin Ndërkombëtar të Krizave.
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Ambasadori William Walker, ish-Përfaqësuesi Special i OKB-së në Kroaci dhe udhëheqës i
Misionit Verifikues në Kosovë, William G. Walker është një veteran i Shërbimit të Jashtëm. Prej
tetorit 1998 deri në qershor të vitit 1999, Ambasadori Ualker ishte Shef i Misionit të Verifikimit
në Kosovë, një përpjekje paqeruajtëse e montuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim
në Evropë (OSBE-së) sipas kushteve të Marrëveshjes Hollbruk-Milosheviç në tetor 1999.

Profesor Sami Repishti
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hApjA e një zYre të
AKrsë në prishtinë
shënon një hAp të ri në
përpjeKjet tonA për të
promovUAr pAvArësinë
Mesazh nga Hoskinson për hapjen e Zyrës së re të AKR-së në Prishtinë

…ndërsa bisedimet për statusin përfundimtar të Kosovës vazhdojnë, ne shpresojmë që të
punojnë në harmoni dhe bashkëpunim të ngushtë me Kosovën, që Kosova të bashkohet me
komunitetin botëror të kombeve demokratike.
Ne kemi qenë duke punuar me kujdes për të promovuar çështjen e Kosovës në
administratën Bush, në Uashington, Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe medien e
shkruar dhe elektronike. Në hapësirën e disa muajve ne kemi bërë progres të madh për të
bindur politikanët dhe krijuesit e politikave për pavarësinë. Ky është i vetmi rezultat i
pranueshëm për bisedimet e oKB-së mbi statusin përfundimtar.
Ne jemi duke përdorur çdo mjet në dispozicion të avokimit tonë duke filluar nga mjetet tradicionale: të tilla si lobimi, seminaret dhe konferencat dhe deri të faqet e internetit. Ne jemi
duke u mbështetur në ndihmën dhe këshillat e një Bordi Këshillues i përbërë nga nivelet më
të larta të vendosjes së sigurisë kombëtare amerikane. Mbetet shumë për të bërë dhe ne
synojmë që të vazhdojmë deri në fund. Me vullnetin e zotit, një ditë Kosova do të jetë e lirë
dhe e pavarur, duke shijuar frytet e vetëqeverisjes demokratike. Lufta juaj për liri ka qenë e
gjatë dhe të vështirë, shpërblimi juaj do të jenë bekimet e lirisë.

Në ceremoninë e themelimit të AKR-së në
Prishtinë
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Unë jam krenar që i jam përngjitur një kauze kaq fisnike!
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Ne tani e kemi arritur
pikën ku pavarësia është
e pranuar gjerësisht
brenda Amerikës
Nga Samuel Hoskinson

Është kënaqësi e madhe sot për të përuruar zyrën e Aleancës për Kosovën e Re në Prishtinë.
Të gjithë ne që dëshirojmë që të kemi një vend të lirë dhe të pavarur, e dimë se kjo është e
drejta jonë e bazuar në historinë tonë dhe luftën tonë të gjatë. Por ky mesazh është i nevojshëm për t’u dëgjuar në kryeqytetet e fuqive të mëdha dhe sidomos në Shtetet e Bashkuara që
do të vendosin fatin tonë.
Në shtator, me fondet e mia personale unë nënshkruajta formimin e një grupi të ri përkushtuar
pavarësisë së Kosovës. Aleanca për Kosovën e Re e ka bërë çështjen të dëgjohet dhe të kuptohet
në Uashington. zyrtarët e Aleancës dhe Bordi Këshillimor përfshin një ish-Sekretar amerikan të Mbrojtjes, disa ish-ambasadorë amerikanë; një ish- Këshilltar të Sekretarit të Shtetit, ish-zëvendës Kryetarin e Këshillit Kombëtar të zbulimit, një anëtar veteran të Kongresit
dhe një dijetar i shquar në pension, si dhe ekspertë rajonalë. Aleanca për Kosovën e Re ka
bërë shumë progres në ndërtimin e marrëdhënieve me qeverinë e Shteteve të Bashkuara
për dhënien e pavarësisë sonë. Kemi filluar dialog intensiv me politikëbërësit në Shtëpinë e
Bardhë dhe departamentet e Shtetit dhe të Mbrojtjes. Unë kam takuar vetë disa prej tyre
personalisht. Ne tani e kemi arritur pikën ku pavarësia është e pranuar gjerësisht brenda
Amerikës, duke e bërë pavarësinë si i vetmi rezultat i arsyeshëm për bisedimet e statusit
final. Dhe kjo do të ndodhë këtë vit.
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Aleanca ka qenë veçanërisht e suksesshme në demonstrimin e idesë se integrimi ekonomik
rajonal në Ballkanin Perëndimor është mënyra më e mirë për stimulimin e zhvillimit ekonomik
jo vetëm në Kosovë, por tek të gjithë fqinjët. Paqja dhe stabiliteti rajonal pas pavarësisë mund
të sigurohen në mënyrë të përhershme me lëvizjen e lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe
fuqisë punëtore në të gjithë rajonin dhe infrastrukturës për ta mbështetur atë.
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Në Kongresin e Shteteve
të Bashkuara ka disa
grupe të përfaqësuara
votuesish me lidhje të
forta me ish-Jugosllavinë
Aleanca për Kosovën e Re ka punuar me të gjithë ata për t’u informuar për situatat dhe për
të kuptuar se çfarë është në rrezik. Anëtarë të rëndësishëm të Kongresit mund të kenë
shumë ndikim në çështjet si kjo. Aleanca ka qenë duke punuar ngushtë me medien.
ekspertët e zgjedhur kanë ndihmuar me artikuj dhe opinione për botim.
Ndoshta pjesa më e rëndësishme e programit të medies ka qenë faqja e internetit
www.newkosovo.org, e vizituar nga mijëra persona të interesuar. Buletini mujor ka 600
persona të abonuar nga qeveritë, mediet, institucionet kërkimore akademike dhe palëve të
tjera të interesuara. Faqja e internetit dhe Buletini janë mjete të fuqishme të komunikimit
në moshën e internetit.
Përpjekjet e Aleancës nisën me një konferencë, duke sjellë së bashku mediet, ekspertë
akademike dhe kërkimorë, ish-politikëbërës dhe palë të interesuara për t’u përqëndruar në
çështjen e pavarësisë. Siç raportoi “Financial Times”, ky ishte një takim shumë i
suksesshëm dhe ka dërguar një sinjal të fortë në vëmendjen e politikëbërësve në
Uashington dhe kryeqytetet evropiane.
qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (cSiS) është shquar si organizatë e politikës së jashtme në Uashington. Me ndihmën tonë është organizuar një konferencë dyditore
në 24-25 prill për të sjellë vendet e rajonit më afër së bashku ekonomikisht dhe, më në fund,
pranë Bashkimit evropian.
Liderët nga rajoni, ndërmarrës me ndikim dhe përfaqësues të institucioneve shumëpalëshe
financiare dhe atyre të zhvillimit, do të mblidhen dhe do të zhvillojnë së bashku rekomandime
specifike për zbatim. Ne e planifikojmë ta bëjmë këtë në shumë vende të rajonit në baza vjetore për të vënë theksin në përfitimet që vijnë prej bashkëpunimit ekonomik.
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zyra në Prishtinë e Aleancës për Kosovën e Re do të jetë pjesë përbërëse e të gjitha përpjekjeve. Shpresa ime është që kjo zyrë do t’i japë mundësi Aleancës për të punuar ngushtë me
autoritetet e Kosovës dhe për të arritur objektivat e përbashkët për një vend të lirë dhe të pavarur, duke marrë vendin që i takon në komunitetin botëror të kombeve demokratike.
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Dimensioni ekonomik
i pavarësisë
një zonë rajonale e PërbashkëT ekonomike Që çon në inTegrimin e TreguT
në ballkan duheT Të jeTë Pjesë Përbërëse e vendimiT Për sTaTusin final Të
kosovës.
faktor kritik në krijimin e një shteti të qëndrueshëm, të pavarur të Kosovës dhe që ruan stabilitetin politik afatgjatë në ish-jugosllavi do të jetë krijimi i një Hapësire të Përbashkët
ekonomike. Rritja ekonomike dhe rimëkëmbja në kontekstin e një ekonomie të orientuar kah
tregu janë themelet jetike për ndërtimin e demokracisë dhe parandalimin e përmbysjeve të
dhunshme siç ka ndodhur në të kaluarën. Kjo mund të arrihet vetëm nëse ka një qarkullim të
lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe njerëzve midis të gjitha vendeve. Alternativa tjetër do
të jetë paqëndrueshmëria politike e rrënjosur në varfëri të thellë dhe në mungesë të drejtash.

Sfidat kryesore përpara janë ndërtimi i kapaciteteve në fusha të tilla si planifikimi ekonomik
dhe masa për të tërhequr investimet e huaja. Por rritja e mëtejshme në investime të konsiderueshme të huaja direkte do të jetë e kufizuar nga madhësia e vogël e tregut të Kosovës,
resurset e pakta dhe tregu i ndarë.6
• Autoritetet rajonale të planifikimit të infrastrukturës do të mbikëqyrin rindërtimin e Telekomunikacioneve, sistemit hekurudhor, rrugor dhe ajror në lehtësimin dhe mbështetjen e
tregëtisë së zgjeruar dhe flukset kapitale rajonale;… marrëveshje ligjore mes shteteve që lehtësojnë zgjidhjet e ankesave publike ose privae kundër palëve në shtetet e tjera;
• tregu i punës dhe politikat e udhëtimit brenda rajonit që mbështesin integrimin rajonal
ekonomik;
• Plane veprimi të koordinuara për kërkimin e asistencës teknike dhe kapaciteteve të tregtisë
prej komunitetit ndërkombëtar të donatorëve.
• Takimet ballkanike të nivelit të lartë me rotacion për kryetarët e shteteve për të punuar me
dallimet e pashmangshme në politika dhe në perspektivë …
Arritja e paqes dhe stabilitetit në Ballkan fillon me Kosovën e pavarur. Ajo vazhdon me krijimin e një zone të përbashkët ekonomike që përmirëson jetën e të gjithë popujve në rajon
nëse ata janë kosovarët, sërbët, malazezët, maqedonasit, shqiptarët, kroatët apo boshnjakët.7

6
Siç kuptohet nga ky material që shumë herët ne e kishim kuptuar përmasën ekonomike të pavarësisë që kalon nga krijimi i
Hapësirës ekonomike të përbashkët!

Ky është konfirmim i qartë i asaj që po themi dhe sot në fushatën e 2014, por dhe më parë! Nëse ka diçka që më karakterizon në propozimet e mia politike, ajo është koherenca.
7
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OKB-ja ka raportuar se “përparim thelbësor është bërë në hedhjen e themeleve të ekonomisë
së tregut në Kosovë:.
• Disiplina fiskale zbatohet përmes përdorimit të euros dhe ndalimit të defiçiteve buxhetore.
• Mbikëqyrja bankare dhe e sigurimeve është e realizuar, ashtu si dhe legjislacioni ekonomik
minimal.
• Sistemi tatimor është transparent dhe më miqësor me biznesin; eksportet janë pa barrë.
Tarifat e lira dhe mesatare të importit janë 10 përqind. Pajisjet kryesore mund të importohen
pa tarifa doganore.
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Konferenca: “Integrimi
ekonomik dhe mundësitë
e investimeve në Evropën
Juglindore”
…shtetet e Evropës Juglindore përballen me sfida të reja të rindërtimit ekonomik dhe bashkëpunimin rajonal. Gjatë dekadës së ardhshme, do të ketë sfida më të rëndësishme dhe do
të kërkohet një strategji më gjithëpërfshirëse afatgjatë për tërheqjen e investimeve, zhvillimin e
ndërmarrjeve private, gjenerimin e punësimit dhe përmirësimin e standardeve të jetesës në të
gjithë rajonin.
Shumica e instrumenteve të politikës së aplikuar nga institucionet ndërkombëtare do të
bazohen në konceptet e ndihmës së huaj dhe rindërtimin pas konfliktit. Ato kanë qenë të
suksesshme në qetësimin e dhunës dhe tensionet etnike, por janë të pamjaftueshme për
stabilitetin. Shtetet e evropës juglindore përballen më rreziqe të pashmangëshme të konfliktit
ushtarak. Megjithatë, duke vazhduar stanjacionin ekonomik, mund të shkojmë në një spirale
më të rrezikshme, te dhuna ndërkomunitare, politika e organizuar e kriminalitetit dhe humbja
e kontrollit.
Edhe pse ekziston një konsensus i përgjithshëm që të gjitha vendet e Evropës Juglindore duhet
të jenë pjesë e Bashkimit Evropian (BE) dhe NATO-s për të shmangur stanjacionin afatgjatë dhe
paqëndrueshmërinë, ka mosmarrëveshje se si përfshirja institucionale dhe kohezioni ekonomik
mund të mos realizohen.
Në dritën e vendimeve të rëndësishme dhe të ardhshme për statusin politik dhe angazhimin
ndërkombëtar në shtetet e ish-Jugosllavisë ndihet nevoja për një vështrim të ri në rajon si një
rajon i mundësive. Si një treg prej 50 milion njerëzish, me një vend shumë të favorshëm gjeografik, një forcë punëtore me arsim të lartë dhe burimet të pazhvilluara të energjisë dhe rrugëve të
transportit, rajoni ka një mundësi të madhe për të ofruar investitorë të mundshëm.
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Nuk ka mbështetje të përgjithshme vendore dhe ndërkombëtare për konceptin e zgjeruar të integrimit ekonomik rajonal dhe pranimin përfundimtar në Be, për të ndihmuar në
promovimin dhe garantimin e qëndrueshmërisë ekonomike në rajon. Në këtë kontekst ka disa
organizata multikombëtare, duke përfshirë Paktin për Stabilitetin e evropës juglindore,
iniciativa e Stabilitetit evropian dhe Këshillin e evropës juglindore për Bashkëpunim, që
punojnë drejt integrimit rajonal.
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Nevoja për një “plan
rajonal” që lidh integrim
in ekonomik rajonal me
marrëveshjen për
statusin përfundimtar...
qendra Për sTudime sTraTegjike dhe ndërkombëTare uashingTon, d.c., konsTaTon:

• Nevoja për një “plan rajonal” që lidh integrimin ekonomik rajonal me marrëveshjen për
çështjen e statusit përfundimtar... Rritja e bashkëpunimit rajonal mes shteteve të pavarura
dhe ndërmarrjet e biznesit duhet të inkurajohen nga institucionet ndërkombëtare, si nxitëse të
rëndësishme për promovimin eventual të pranimit në BE.
• Koordinimi midis subjekteve të ndryshme ndërkombëtare që punojnë në rajon, duke përfshirë
organizatat e BE-së, shoqatat ekonomike, institucionet financiare dhe qeveritë e huaja.
• Një plan rajonal për zhvillimin e infrastrukturës dhe zgjerimin, duke përfshirë transportin, komunikimin dhe rrjetet e energjisë duhet të zhvillohet së bashku me angazhime ndërkombëtare
për financim;
• Një forum ndërkombëtar për bashkëpunim biznes-me-biznes që të vlerësojë perspektivat e
investimeve dhe mundësitë e zhvillimit;
Me qëllim përshpejtimin e ritmit të përpjekjeve të sektorit publik dhe privat për integrimin
rajonal si proces paralel në vendimet ndërkombëtare mbi statusin përfundimtar të Kosovës, Sërbisë dhe Malit të zi, cSiS po bashkëpunon me Rochester institute of technology, davos Management institute dhe fondacionin për zhvillimin ekonomik të europës juglindore (Seed), për
të organizuar një konferencë të nivelit të lartë në Prill 2006. qëllimi është të jepen
rekomandime specifike që mund të zbatohen nga aktorë privatë dhe publikë, që të lehtësojnë
integrimin rajonal dhe zhvillimet e biznesit mes vendeve të ejL, duke përfshirë anëtarë aktualë
të Be dhe kandidatë të saj!

Konferenca do të sjellë së bashku analistë të lartë, ekonomistë dhe hartuesit e politikave për të
diskutuar mundësitë për integrim ekonomik rajonal në Evropën Juglindore. Vëmendje e veçantë
do t’i kushtohet çështjeve të mëposhtme:
• Themelet politike: Ndikimi i vendimit për statusin final të Kosovës, Serbisë dhe Malit të Zi në
legjitimitetin e shtetit, stabilitetin politik, përgjegjshmërinë e qeverisë, shtetin ligjor, sigurinë
rajonale, marrëdhëniet ndërshtetërore dhe klima e investimeve.
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Temat
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CSIS beson se ka një kuptim të gjerë dhe të thellë të çështjeve themelore në formësimin e politikës kombëtare që është thelbësore për një shoqëri demokratike. Drejtori i këtij projekti është
Janusz Bugajski, drejtor i Projektit të demokracive të reja evropiane. Ai është i kualifikuar në
mënyrë unike për të udhëhequr këtë iniciativë për shkak të përvojës së tij në Uashington dhe
gjithë Evropën Juglindore.
Fondacioni i Zhvillimit Ekonomik (SEED) është një fondacion jofitimprurës themeluar për
të nxitur bashkëpunimin ekonomik midis personave juridikë publikë dhe privatë si themeli
për paqen dhe stabilitetin në Evropën Juglindore. SEED angazhohet në arsim, komunikimet
dhe aktivitetet e zhvillimit të biznesit, ofron ekspertizë të biznesit për inkurajimin e investimeve vendore dhe të huaja me implikime rajonale.
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Instituti Teknologjik i Roçesterit (RIT), i themeluar në 1829, është ndërkombëtarisht lider i
njohur në arsimin profesional dhe të karrierës, duke pasur të regjistruar më shumë se 15.000
nxënës në tetë kolegje. Programi “Outreach Global”, i Kolegjit të Shkencave të Aplikuara dhe
Teknologjisë jep kredite edhe përmes kurseve në distancë në faqen e arsimit të korporatave
dhe partneriteteve akademike ndërkombëtare. Vende jashtë shtetit përfshijnë Dubrovnikun,
Republikën Domenikane dhe një kampus i ri me vlerë $ 3.600.000, pikërisht Kampusi i Universitetit Amerikan në Kosovë...
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Statusi do të jetë
çështje diskutimi në
datën 15 nëntor !
Konferenca do të bashkësponsorizohet nga Qendra Strategjike PËR Studime
Ndërkombëtare (CSIS)

Pas konferencës për shtyp në Prishtinë dhe pjesëmarrjes së Aleancës në
ceremonitë e AUK (Universitetit Amerikan të Kosovës) tani jemi
duke ecur përpara për të zbatuar elementet e tjera të planit tonë:
Në mënyrë të veçantë,
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• «Statusi i ardhshëm i Kosovës» është vendosur të jetë çështje diskutimi për në datë 15 nëntor,
kohë që përputhet me fillimin e negociatave të oKB-së mbi statusin përfundimtar. Konferenca do të bashkësponsorizohet nga qendra për Strategjike dhe Studime Ndërkombëtare
(cSiS), një nga më të vjetrat dhe më prestigjiozet në Uashington. Ambasadori Morton
Abra-mowit, ish-Ndihmëssekretar i Shtetit dhe anëtar i Bordit të Besuar të grupit
Ndërkombëtar të Krizave, i cili ka vepruar si këshilltar i Kosovës në delegacionin shqiptar
në bisedimet e Rambujesë ka pranuar të jetë personalitet kryesor. është ftuar edhe Sekretari
i Shtetit për çështje Politike, Nicholas Burns, i cili do jetë një tjetër folës me peshë. do ketë
një panel nga Bill walker, të cilit i është kërkuar për të folur mbi situatën politikediplomatike për statusin përfundimtar. Paneli tjetër do udhëhiqet nga një zyrtar i lartë nga
Banka Botërore. Pjesëmarrja do të jetë e kufizuar me rreth 80 persona nga administrata e
presidentit Bush, Kongresit amerikan, organizatat dhe mediet, të cilat kanë ndikim të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë në të menduarit e zyrtarëve amerikanë.
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PROGRAMI I MEDIES
• Ne kemi ofruar informata bazike tek kryeredaktorët e gazetave të mëdha, të tilla si: Washington Post dhe New York times dhe të gazetarëve të tyre të specializuar në çështjet evropiane
si dhe opinionistëve që botojnë njëherësh në disa medie. fryti i parë është editoriali pozitiv
në Uashington Post që jua dërgova këtë javë.
• Tur i Medieve - Ne kemi folur me disa gazetarë të shquar për një vizitë në Kosovë. op eds - Këto janë artikuj të shkurtër të opinionit të shkruar nga ekspertë të shquar për një
çështje, duke dalë në faqen editoriale të një gazete apo në një revistë javore. Në javët e
ardhshme, ne jemi duke planifikuar që të gjejmë hapësirë për disa nga tezat e Bordit
Këshillimor siç është rasti i Lejtnant, Bob gard, i cili do të ketë një shkrim të dimensionit
strategjik dhe implikimet në NAto. ish-Këshilltari i Sigurisë Kombëtare dhe Sekretar i
Mbrojtjes frank Karlucci do të mobilizojë opinionin pse SHBA duhet të mbështesin
pavarësinë aktivisht. Bill walker do t’i kërkohet të shkruajë në kontekstin diplomatik. Këta
janë njerëz që brezi aktual i lartë politikëbërës i njohin, i respektojnë dhe i kushtojnë
vëmendje serioze.
•Internet - Një i ashtuquajtur webmaster është emëruar për ta rinovuar sajtin e ri. faqja e re e
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internetit e Aleancës www.newkosovo.com në mënyrë të vazhdueshme përfshin promovimin
aktiv të faqes sonë të internetit si burim për të gjithë personat e interesuar, sidomos atyre që
merren direkt me hartimin e politikave në medien e shkruar dhe medien elektronike. ishambasadori william Ryerson, i cili flet rrjedhshëm shqip dhe një vëzhgues i afërt i situatës në
Kosovë për shumë vite është duke shkruar një koment mbi raportin e të dërguarit Special të
oKB-së eide, i cili është shpërndarë gjerësisht nëpërmjet internetit dhe mjeteve të tjera.
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• Newsletter: Edicioni i dytë i buletinit të Aleancës “Shënime për Kosovën dhe Komente “do të
shpërndahet nëpërmjet internetit nga nëntori në 700 persona të njohur që të kenë një interes
në Kosovë.
• Projekti i Zonës së Përbashkët Ekonomike - ne kemi shpërndarë disa kopje në disa nga
agjencitë kryesore të qeverisë së SHBA-së që merren me çështjet ekonomike dhe tregtare,
duke përfshirë departamentin e tregtisë, zyrën e Përfaqësuesit të tregtisë të Shteteve të
Bashkuara, Byronë ekonomike në departamentin e Shtetit, Agjensinë për zhvillim dhe
Agjencinë për tregtinë dhe zhvillimin, dhe pas shpërndarjes ne po bëjmë takime
individuale nëse mund të sigurojmë fonde për studimin e fizibilitetit që mund të zhvillojë
disa rekomandime specifike në lidhje me planifikimin rajonal të infrastrukturës dhe
rimëkëmbjes.
Në të njëjtën kohë, ne vazhdojmë të ndërtojmë dhe forcojmë Aleancën për Kosovën e Re, si
një platformë për fushatën tonë të zgjeruar të avokimit.
• …Mbështetja e CSIS si një bashkësponsor i konferencës na jep besueshmëri. Ngjarje të tjera
do të sponsorizohen me organizata të tjera kërkimore në të gjithë spektrin politik.
• Unë kam propozuar personalisht në pozitën e kryetarit të Aleancës për një Kosovë të Re,
përfshirjen e Kempton jenkins, i cili është drejtor ekzekutiv dhe Maureen Smith, i cili është
tani zëvendëspresident. Ne do t’i kërkojmë Bill walker të bashkohet me ne në Bord.
• Ne kemi shtuar tre anëtarë të rinj të Bordit Këshillëdhënës me influencë: ish- Sekretari i
Mbrojtjes frank carlucci, dr. janusz Bugajski, një zyrtar i lartë në cSiS dhe një nga ekspertët
kryesorë të Ballkanit në Uashington, fred fielding, një avokat i fuqishëm i cili ka shërbyer
në dy presidentë të Shtëpisë së Bardhë dhe është i afërt me Presidentin Bush. Ne tani kemi
tetë anëtarë. të tjerë duan të angazhohen dhe ne do të vazhdojmë.
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Së fundi, ne shpresojmë që ju mund të shkoni në Uashington përsëri në mes të dhjetorit..
Ju jeni të njohur me qarqet e politikës brenda Këshillit të Sigurimit Kombëtar në Shtëpinë e
Bardhë, në Departamentin e Shtetit dhe me të CIA-s.
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Agron Alibali; Lektor për Ligjin financiar, Universiteti Bryant. z. Agron Alibali është
avokat, një ish-zyrtar i Ministrisë Shqiptare të drejtësisë, është anëtar i Bar tirana. Ai është
diplomuar për drejtësi në fakultetin e drejtësisë në Universitetin e tiranës dhe ka një
diplomë Master në Studime mbi Sistemin Bankar Ndërkombëtar dhe Ligjin financiar nga
Universiteti i Bostonit. Ai është profesor zëvendësues në Universitetin Bryant, në
Smithifield.
Iren Borisova, Këshilltar Special për çështjet e tregtisë, delegacioni i Komisionit evropian në Kombet e Bashkuara. është duke punuar në çështjet e tregtisë ndërkombëtare dhe
bilaterale SHBA-Be.

Predrag Boskovic, Ministri i ekonomisë i Malit të zi. Ai ka marrë pjesë në hartimin e një
plani zhvillimi për Malin e zi. Ai flet anglisht dhe ka njohuri të gjuhës italiane.
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Janusz Bugajski, Drejtor i Projektit të Europës Lindore në CSIS. Dikur një analist i lartë
kërkimor për Radion Evropa e Lirë në Mynih, Janusz Bugajski ka punuar si konsulent për
çështjet e Evropës Lindore për Agjensinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID),
Departamenti i Mbrojtjes, Instituti Bashkimi Tregtisë së Lirë (AFL - CIO). Studimet e tij janë
fokusuar në politikën ndërkombëtare dhe ekonomi, si dhe të politikës së jashtme amerikane.

Janusz Bugajski
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Lutfi Haziri është nënkryetari i Qeverisë dhe Ministër i Kosovës për Qeverisje Lokale.
Ai kryesoi delegacionin e Kosovës në bisedimet për statusin politik të Kosovës me Sërbinë në
vjenë në shkurt 2006. Haziri ka marrë një diplomë për Manaxhim në Universitetin georgetown, Universiteti i Kolorados, një diplomë nga instituti i Shteteve të Bashkuara të Paqes
(USiP), si dhe ka njohje të tjera me organizatat lokale dhe ndërkombëtare.

Me stafin elektoral të Obama-s, 2009
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Christopher J .Hoh Ka shërbyer që nga korriku 2006 si Drejtor për çështjet evropiane në
Departamentin e Shtetit Amerikan. Ai mbikëqyr politikat dhe programet që lidhen me Shqipërinë, Bosnje-Hercegovinën, Kroacinë, Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Sërbinë.

181

182

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Reinhard Priebe është aktualisht Drejtor i “Ballkanit Perëndimor” në Komisionin Evropian
të Drejtorisë për Zgjerim, ai është i ngarkuar me çështjet e lidhura me rrugën drejt anëtarësimit në BE për shtetet në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë edhe Statusin e
Stabilizim-Asociimit.

Eric Rohtla punon në kompaninë e Sigurimeve (ALICO). Kjo kompani operon në më shumë
se 50 vende dhe territore në mbarë botën. ALICO është anëtare e “American International”
Group , Inc (AIG), një kompani sigurimi kryesore në SHBA me bazë ndërkombëtare.

Scott Salmon Ai merret me çështjet publike dhe qeveritare në SHBA dhe me mbështetjen e
operacioneve evropiane të kompanisë. Më parë, ai shërbyer në qeveri në Zyrën e Manaxhimit
dhe Buxhetit.

Me Mbretin e Jordanisë, Abdullah
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Silvia Savich aktualisht është specialiste e lartë e tregtisë ndërkombëtare në departamentin
Amerikan të evropës qëndrore dhe juglindore. Ajo ndihmon kompanitë amerikane me
çështjet dhe problemet në vende të ndryshme.
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Adnan Terziç, kryeministri i Bosnje-Hercegovinës është Kryetari i Këshillit të Ministrave të
Bosnjës dhe Hercegovinës, anëtar i Partisë së Veprimit Demokratik .

Adriaan Johannes Toet, Komuniteti i Hekurudhave evropiane dhe divizionin e infrastrukturës. Ad toet filloi karrierën e tij si ekspert i logjistikës, duke punuar për Kombet e
Bashkuara në vitin 1979. që nga 1991 ai ka qenë duke punuar në zhvillimin hekurudhor .

Ana S. Trbovich Nga viti 2002 deri 2006, Dr. Trbovich ka shërbyer si Asistent i Ministrit të
Ekonomisë për Marrëdhëniet në Qeverinë e Sërbisë, e ngarkuar me koordinimin e procesit të
pranimit të Sërbisë në BE dhe politikat e investimeve të huaja.

Me kryebashkiakun e Baton Rouge dhe president i kontesë së Baton Rouge Lindor, zoti Melvin
Kip Holden duke marrë titullin Kryebashkiak nderi i Baton Rouge, kryeqytet i Luizianës, SHBA
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John Sullivan Wilson, është një ekonomist në grupin e Kërkimeve për zhvillim ekonomik të
Bankës Botërore. Ai u bashkua me Bankën në vitin 1999. Aktualisht drejton kërkime mbi kostot
tregtare, lehtësimin e biznesit dhe zhvillimin ekonomik. Pra, ai ofron ekspertizë në operacionet e
huadhënies dhe ka punuar në projekte në Amerikën Latine. Afrikë, Lindjen e Mesme dhe Afrikën e
veriut dhe rajonet e evropës qendrore .
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OBJEKTIVAT E KONFER
ENCËS: “BASHKËPUNIMI
EKONOMIK DHE INVESTIMet,
MUNDËSITË NË EVROPËN
JUGLINDORE”
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Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS), Fondacioni i Zhvillimit Ekonomik të Evropës
Juglindore dhe “Rochester Institute of Technology” janë duke organizuar këtë konferencë ndërkombëtare
dhe synojnë të përqendrojnë vëmendjen në çështjet e pazgjidhura në rajonin e Ballkanit Perëndimor.
Qëllimi i konferencës është që të ndihmojë në përshpejtimin e ritmit të përpjekjeve të sektorit publik dhe
privat në drejtim të bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimin ekonomik në Evropën Juglindore. Periudha e
stabilizimit po i afrohet fundit dhe shtetet e Ballkanit Perëndimor tani do përballen me sfidat e reja të
rindërtimit ekonomik dhe integrimit Euro-Atlantik. Gjatë dekadës së ardhshme, do kërkohen strategji
më gjithëpërfshirëse afatgjata për tërheqjen e investimeve transatlantike, zhvillimin e ndërmarrjeve
private, gjenerimin e punësimit dhe përmirësimin e standardeve të jetesës.

Nga punimet e konferencës
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BULETINI: SHËNIMET E
KOSOVËS DHE KOMENTE
PUBLIKUAR NGA ALEANCA PËR KOSOVËN E RE
EDICION SPECIAL

I DËRGUARI I OKB-së EIDE REKOMANDON: “FILLONI TANI NEGOCIATAT PËRFUNDIMTARE PËR
STATUSIN E KOSOVËS”

Eide është veçanërisht pesimist rreth perspektivave për një shoqëri shumetnike në Kosovë, të cilën ai e
karakterizon si “të zymtë”. Ai vë në dukje disa fusha ku progresi është urgjentisht i nevojshëm:
• Që të ulet dhuna ndëretnike duhet të nisin ndjekjet penale.
• Ndryshime sistemike në respekt të të drejtave të pronës.
• Krijimin e një procesi të qëndrueshëm të kthimit të pronës, duke përfshirë një politikë të asistencës dhe
mbështetjes më fleksibile për rimarrjen e tokës.
• Masa emergjente për të eliminuar kampet rome në Plementian dhe Zitkovac.
• Krijimi i një hapësire mbrojtëse në institucionet dhe objektet fetare sërbe.
• Decentralizim në fusha të tilla si: polici, drejtësi, arsim, kulturë, medie dhe ekonomi.
Duke kërkuar përtej gjendjes aktuale dhe rolit dominues të luajtur nga UNMIK, Eide bën thirrje për një
“plan integrimi në strukturat ndërkombëtare”, i cili do të sjellë perspektivë reale për të ardhmen e Kosovës.” Sipas Eide, BE-ja pritet të luajë një rol më të spikatur, në veçanti në lidhje me policinë dhe drejtësinë
dhe në monitorimin e mbështetjen e procesit të standardeve.”
Në këtë pikë, procesi i integrimit në BE do të sigurohet pa dyshim nga bashkësia ndërkombëtare, duke
pasur qasje më të plotë për stabilizimin dhe progresin në rajon. Duke i dhënë fund shënimeve optimiste,
Eide i referohet vendimit të fundit të BE-së për të filluar bisedimet mbi një marrëveshje stabilizimi dhe
asociimi me Sërbi- Malin e Zi, si një moment historik.
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Më 7 tetor, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, ka dorëzuar
raportin e tij duke vlerësuar përparimin e Kosovës drejt arritjes së standardeve të pranuara
ndërkombëtarisht, duke rekomanduar fillimin e bisedimeve ndërkombëtare për statusin përfundimtar
të Kosovës. eide raporton se Kosova ka hyrë tani në një periudhë të re të zhvillimit dinamik. Ai ia
atribuon këtë një procesi politik të bazuar në një strategji gjithëpërfshirëse politike, e cila përfshin
perspektivat për një proces të ardhshëm mbi statusit. eide thotë se procesi mund të përmbyset dhe
Kosova të kthehet në stanjacion, nëse bisedimet për statusin nuk nisin këtë kohë. eide vë në dukje
zhvillimet pozitive në Kosovë dhe sipas tij ka pasur një përparim në zhvillimin institucional dhe
krijimin e politikave ekonomike të orientuara nga tregu dhe miqësore me biznesin.
• Progres i veçantë është bërë në zhvillimin e kuadrove të reja institucionale. Është themeluar grupi i
plotë i institucioneve, duke përfshirë ekzekutivin, legjislativin dhe organet gjyqësore si në qeverinë
qëndrore dhe në atë lokale.
• Përparim i rëndësishëm i bërë në lidhje me ekonominë.
Eide ka thënë se janë krijuar strukturat ekonomike dhe se ekziston legjislacioni modern në shumë fusha.
Edhe pse papunësia mbetet e lartë dhe varfëria është gjerësisht e përhapur, procesi i privatizimit është
duke ecur mirë dhe ka sjellë disa përmirësime në të ardhura.
• Sërbët e Kosovës kanë zgjedhur të qëndrojnë jashtë institucioneve qëndrore politike duke zgjedhur
strukturat paralele për shëndetin dhe shërbimet arsimore. Eide i bën thirrje Beogradit që të braktisë
qëndrimin e tij negativ.
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Aleanca për Kosovën e Re

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Aleanca për Kosovën e Re është një organizatë jopartizane, transparente, që bashkon të gjithë shqiptarët dhe amerikanët në dëshirën e tyre për të ndërtuar një të ardhme për Kosovën, bazuar në vlerat e
qeverisjes së hapur, tregtisë e lirë, demokracisë, dhe llogaridhënies. Ne jemi duke punuar çdo ditë për
Republikën e Kosovës, që ajo të jetë pjesë integrale e Evropës, dhe të mbajë zotimin e saj ndaj paqes
ndërkombëtare dhe drejtësisë, duke përmbushur nevojat e popullit të saj. Aleanca për Kosovën e Re beson në krijimin e Republikës së Kosovës, duke respektuar të drejtat e të gjithë popujve të saj, pavarësisht
nga raca, ngjyra, besimi, apo origjina e tyre kombëtare.
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Kosova: Progresi në fund
William Ryerson
Shumë vëzhgues të Ballkanit kanë arritur prej kohësh në përfundimin se administrata e OKB-së e rajonit
autonom të ish-Jugosllavisë ka patur qëllim të mirë, por ka qenë gjithnjë e më shumë një shkak i problemeve të zonës më tepër se zgjidhje e tyre. Cinikët egoistë që merren me punë fitimprurëse atje, shpresojnë
në përjetësimin e pranisë së Kombeve të Bashkuara. Duke u marrë me pretekstin e standarteve, ndërkohë
që standardet janë përmbushur atje, shumica prej nesh, përfshirë Senatorin Doll mendon se është koha e
përshtatshme që Kosova të lëvizë drejt statusit. Ndërhyrja në vitin 1999 nuk mjaftoi për të siguruar liritë dhe
të drejtat. Shqyrtimi intensiv ndërkombëtar do të duhet të justifikohet duke ecur përpara.
Ata që ushqejnë dyshime në lidhje me dhënien e mundësisë kosovarëve për të qeverisur vetveten, duhet të
shohin sërish të dhënat e tyre të dhjetë viteve të institucioneve efektive paralele- megjithëse nën shtypjen
e eger sërbe, dhe të dhënat e tyre prej ndërhyrjes së OKB-së. Nëse kjo s’mjafton, ecjen përpara duket se e
justifikon mbajtja e zgjedhjeve të lira e të ndershme nën mbikëqyrjen e kujdesshme ndërkombëtare. Disa
shprehen të shqetësuar për pavarësinë e Kosovës nga Sërbia, duke supozuar efektin domino në Ballkan,
nisur me formimin e “Shqipërisë së Madhe”. Në sipërfaqe, një shqetësim i arsyeshëm, në qoftë se ju nuk e
dini se çfarë po ndodh në zonë. Për shumë vite para 1990-s, shumë kosovarë shqiptarë patën një dëshirë të
zjarrtë për t’u bashkuar me Shqipërinë. Shqipëria u hap pas vitit 1990. Kosovarët panë realisht se ç’ishte një
shtet ku për gjysmë shekulli ishte aplikuar stalinizmi. U mendua në të vërtetë se shqiptarët dhe kosovarët do
të dominonin çdo entitet politik të unifikuar dhe të mbështetur nga çdo plan i bashkimit.
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Nëse ka ndonjë dyshim në lidhje me ndjenjën mbizotëruese ndaj të ashtuquajturës Shqipëri e Madhe, nga
sondazhi i Gallup International, marrë vetëm disa javë më parë në Kosovë, mbi 86 për qind e kosovarëve
janë skeptikë dhe në një vështrim të realitetit ku u strehuan aty në vitin 1999 nuk ndihen të sigurt për idenë
e bashkimit. Çdo bashkim politik është jashtë tryeze, por bashkëpunimi ekonomik i të gjitha subjekteve të
vogla politike në Ballkan është shumë i nevojshëm. Kosova, Maqedonia, Shqipëria, Mali i Zi, Bosnja dhe
Hercegovina dhe vetë Sërbia nuk janë mjaftueshëm të mëdha për të qenë të vetëmjaftueshme. Integrimi në
një Evropë më të madhe mund të vijë vetëm me bashkëpunim të ndërsjellë mes tyre. Statusi aktual është
me të vërtetë i papërshtatshëm; ai vetëm mund të çojë në përshkallëzimin e tensioneve etnike. Duhen bërë
lëvizje në drejtim të zgjidhjes së problemeve. Me udhëheqjen e duhur, këto zgjidhje janë të arritshme.

William Ryerson
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Lajmet e fundit
OKB miraton thirrjen e Ananit për bisedime mbi Kosovën
Sekretari i Përgjithshëm Kofi Annan rekomandoi nisjen e bisedimeve nëse Kosova do të fitojë pavarësinë
apo do të mbetet një krahinë sërbe. Miratimi reflekton një veprim jashtëzakonisht të shpejtë për trupin
ndërkombëtar. “Këshilli ofron mbështetjen e tij të plotë për këtë proces politik, i cili mund të
përcaktojë statusin e ardhshëm të Kosovës dhe ripohon më tej angazhimin e tij drejt objektivit të një
Kosove multietnike dhe demokratike, e cila duhet të përforcojë stabilitetin rajonal”, -thuhet në një
deklaratë të Këshillit të Sigurimit të oKB-së.
Sekretari i Përgjithshëm Kofi Annan, në pritje të deklaratës së këshillit tha se do të emërojë një të dërguar
të posaçëm këtë javë për të udhëhequr bisedimet dhe ka shtuar se ka të ngjarë të jetë ish- presidenti finlandez Martti Ahtisaari. Kryeministri sërb Vojislav Koshtunica paralajmëroi se Beogradi do të kundërshtojë pjesëmarrjen e Kryeministrit të Kosovës, ndërsa kryeministri i Kosovës Bajram Kosumi tha se
qeveria e Kosovës dhe shumica e gjerë e popullit janë në favor të pavarësisë.

Annan miraton raportin e Kai Eide
Sekretari i Përgjithshëm i oKB-së, Kofi Annan ka miratuar raportin e të dërguarit të posaçëm për
Kosovën, Kai eide. Në një njoftim për Këshillin e Sigurimit të datës 7 tetor, Annan konfirmoi
konkluzionin e eide dhe hapat e hollësishëm që duhet të ndërmerren për të filluar bisedmet për
statusin final. diskutimet e një të dërguari të posaçëm është i nevojshëm për të udhëhequr procesin e
statusit të ardhshëm, vuri në dukje Annan, i cili ka në plan të emërojë një njeri me kujdes të veçantë
për të qenë «i ndërgjegjshëm për shqetësimet që ofron kjo çështje». Anan theksoi se “përparimi është
thelbësor për suksesin dhe qëndrueshmërinë e çdo procesi të statusit të ardhshëm.”

Pas një heshtjeje të gjatë ndërkombëtare, komuniteti ndërkombëtar ka filluar më në fund të përqëndrojë
vëmendjen në diçka tjetër nga Lindja e Mesme. Dëshmi për këtë është reflektimi i çështjes së Kosovës.
në shtypin ditor kosovar dhe në të përditshmet kryesore mbi politikën e jashtme amerikane. Profesori
Charles A.Kupchan ofron një rast bindës për pavarësinë e Kosovës. “Ndarja paqësore e Kosovës nga
Sërbia kërkon diplomaci të qëndrueshme dhe të aftë nga komuniteti ndërkombëtar, lidership të guximshëm nga Beogradi, dhe tolerancë e qeverisje të mirë nga shqiptarët e Kosovës”- shkruan Kupchan. Ai
argumenton se bashkësia ndërkombëtare duhet të insistojë që të respektohen të drejtat e popullsisë të
pakicës - një pikëpamje që mbetet një nga shtyllat e programit të Aleancës.
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Përballë zjarrit?
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Pavarësi për Kosovën
Aleanca për Kosovën e re

Përmbledhje
Viti 2005 është quajtur “vit i vendimit” për popullin e Kosovës dhe për komunitetin ndërkombëtar. Bashkësia ndërkombëtare duhet menjëherë dhe pa kushte të nisë një proces që do të çojë në pavarësinë e
plotë të Kosovës, duke e lënë në dorën e popullit të Kosovës marrjen e vendime sovrane, në lidhje me
krijimin e një shoqërie demokratike të lirë, të drejtë dhe të hapur të bazuar në shtetin e së drejtës, me
tregje të hapura dhe me një shoqëri civile të fuqishme - një shtet i pavarur në të cilin, të gjithë popujve,
nga të gjitha origjinat etnike dhe fetare, do t’u garantohen të drejtat e tyre.

Më 12 dhjetor 2003 Kombet e Bashkuara krijuan “Planin e Zbatimit të Standardet të Kosovës” , i cili
skicoi rrugët që çojnë drejt negociatave për statusin përfundimtar të Kosovës.
• krijimi i institucioneve publike përfaqësuese
• kthimi i personave të shpërnguluar, pa shqetësime
• krijimi i një ekonomie tregu funksionale
• krijimi i një dialogu me partitë sërbe
• institucionalizimi i shërbimeve përfaqësuese të sigurisë
• mbrojtja e jetës dhe pronës përmes një force policore të pavarur - Një Shërbim Policor multietnik i Kosovës “i bazuar në respektimin e të drejtave të njeriut dhe të angazhuar në çdo sferë të punës së policisë
në Kosovë.”
• forcimi i një medieje të pavarur pa ndërhyrjen e qeverisë. Gjatë zgjedhjeve të tetorit 2004, kosovarët
mbështetën kandidatët e pavarur dhe partitë në një mjedis mediatik shumë modern dhe të sofistikuar.
Gazetat dhe mediet elektronike janë përdorur gjerësisht pa ndërhyrje nga partitë ose zyrtarët e tjerë. Liria
e tubimit është e madhe në Kosovë ;
• Krijimi i një gjyqësori që vepron në kuadër të sundimit të ligjit - Tani ka mbi 370 gjykatës lokalë dhe
prokurorë që punojnë në tërë Kosovën me përfaqësim të të gjitha komuniteteve në vend.
• Një dokument i prillit 2005 mbi qëndrimin e Komisionit Evropian i cili ngriti mundësinë hyrjes në
marrëdhënie kontraktuale-madje edhe një Marrëveshje Stabilizim-Asociimi- me Kosovën, sugjeron një
hapje të re drejt pavarësisë;
• Nënsekretari i shtetit i SHBA, Nikolas Bërns, e bëri të qartë se- duke supozuar se raporti përfundimtar
i OKB-së mbi standarded, pohon mundësi të qëndrueshme për Shtetet e Bashkuara dhe Evropën për
të themeluar një shtet demokratik, të hapur, të lirë dhe të qëndrueshëm në zemër të Evropës Juglindore-duhet përfunduar puna e nisur nga komuniteti ndërkombëtar në 1998-n.
është koha për komunitetin ndërkombëtar për të vendosur të ardhmen e Kosovës përsëri në duart e
popullit të Kosovës . është koha për t’i dhënë Kosovës pavarësinë, dhe të fillojë procesi i gjatë i ndërtimit
të shoqërisë që zotëron vlerat njerëzore thelbësore: proces të qartë politik, tregje e njerëz të lirë. Në
anën tjetër, një dështim për ta bërë këtë do të rrëzojë besimin që ka populli i Kosovës në komunitetin
ndërkombëtar.
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Me vlerësimin e oKB-së të parashikuar për në tetor, do të vendoset për negociatat mbi statusin
përfundimtar të Kosovës. Nga opsionet në shqyrtim në atë kohë, faktet peshojnë fort në favor të
pavarësisë së plotë.
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BULETINI: Shënime dhe
Komente për Kosovën
Publikuar nga Aleanca për Kosovën e Re - Edicion Special - Koha: 1 nëntor 2005
Ekonomia
Në raportin e prillit të vitit 2005, Komisioni i Pavarur për Ballkanin arriti në këto përfundime:
Qasja e re rajonale që Komisioni përkrah, kërkon të rivendosë stimujt e humbur. Ndërvarësia e shteteve është
shumë më me rëndësi jetike për të ardhmen e Ballkanit se ç’ka qenë çdo pjesë tjetër e Evropës. Këto janë tregje
të vogla dhe jotërheqëse. Qëndrueshmëria e tyre ekonomike varet nga krijimi i një ekonomike të përbashkët
që do të të thithë investime të huaja. Në këtë kuptim, përqasja rajonale është një parakusht i nevojshëm për
zhvillim.
Formimi i Hapësirës së Përbashkët Ekonomike do të arrihet nga:
• Sigurimi i stimujve pozitivë për Sërbinë që të pranojë një Kosovë të pavarur pa prishur qëndrueshmërinë e
vendit.
• Zbatimin e reformave të orientuara nga tregu, që janë bërë në Kosovë nën mbikëqyrjen ndërkombëtare dhe
kanë vendosur reformat aktuale si bazë për progresin e ardhshëm për rajonin e më gjerë;
• Lidhje të strukturave ekonomike në një Kosovë të re e të pavarur me tregjet rajonale, duke pasur parasysh
Sërbi-Mali i Zi, që janë më të avancuar në procesin drejt integrimit në BE.

Zona e Përbashkët Ekonomike do të duhet të ketë karakteristika të përbashkëta, të tilla si:
• Traktate që lidhin tërësinë e Marrëveshjeve ekzistuese dypalëshe të Tregtisë së Lirë në një Zonë shumëpalëshe
rajonale të Tregtisë së Lirë për Ballkanin që garanton lëvizjen e lirë të burimeve, njerëzve, mallrave dhe
shërbimeve;
• Bashkim doganor me BE-në;
• Koordinimin e mekanizmave, si grupi G-8 i ministrave të financave të vendeve kryesore të industrializuara,
për të harmonizuar politikat fiskale, monetare dhe tregtare;
• Organizata të ngjashme me OECD-në, e cila mbledh dhe analizon të dhënat ekonomike rajonale dhe
propozon rregulloret, traktatet dhe konventat që do të nxisin zhvillimin ekonomik;
• Autoritete të planifikimit të infrastrukturës rajonale që të mbikëqyrin rindërtimin e telekomunikacionit,
hekurudhave, atë rrugor e ajror dhe transportin për lehtësimin dhe mbështetjen e tregtisë së zgjeruar rajonale
dhe flukset e kapitalit.
• Rregullime ligjore mes vendeve të cilat lehtësojnë trajtimin e pretendimeve private apo publike ndaj palëve
në vende të tjera;
• Treg pune dhe politika të transportit brenda rajonit të cilat mbështetin integrimin ekonomik rajonal;
• Plan veprimi të koordinuar për kërkimin e asistencës teknike dhe mbështetje për ngritjen e kapaciteteve të
tregtisë nga komuniteti i donatorëve ndërkombëtarë.
• Samite Ballkanike të planifikuara me kryetarë të ndryshueshëm në krye të nivelit shtetëror për të ndrequr
dallimet e pashmangshme në politika dhe perspektiva dhe për të lëshuar deklarata që përforcojnë procesin e
CEA-s.
Arritja e paqes dhe stabilitetit në Ballkan fillon me një Kosovë të pavarur. Ajo vazhdon me krijimin e një zone
të përbashkët ekonomike, duke përmirësuar jetën e të gjithë popujve në rajon, qofshin ata kosovarë, sërbë,
malezezë, maqedonë, shqiptarë, kroatë apo boshnjakë.
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Çfarë të çon në integrimin për në BE?
• Zbatimi i standardeve të BE-së në fushat e transparencës, qeverisjes dhe shtetit ligjor për të lëvizur përpara
në procesin e privatizimit dhe tërheqjen e investimeve të huaja.
Komisioni Ndërkombëtar për Ballkanin ka identifikuar hapësirën e përbashkët ekonomike si “shtyllën e dytë”
në strategjinë e tij për stabilizimin dhe integrimin e shteteve të ish-Jugosllavisë në Evropë dhe në institucionet
transatlantike. Sipas Komisionit, tregtia e lirë në rajon do të çojë në një bashkim doganor me BE-në. Procesi do
të përfundojë si parakusht (dhe jo një zëvendësim) për pranimin përfundimtar në BE. Komisioni rekomandon
që integrimi ekonomik rajonal të vendoset QARTË si mekanizëm për integrim të përshpejtuar në Evropë.
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“Realiteti mbizotërues
është që Kosova duhet të
jetë një vend i pavarur”
Carlucci - Abramowitz

“Realiteti mbizotërues është që Kosova duhet të jetë një vend i pavarur”
“SHBA duhet të përfshihet më shumë”
ish-Sekretari i Mbrojtjes frank carlucci është shprehur: “nuk ka asnjë zgjidhje të përkryer në Kosovë,
është po ashtu e qartë që status quo-ja është e paqëndrueshme”. carlucci bëri thirrje për pavarësinë e
Kosovës, sepse pavarësia është zgjidhja më e qartë. ish-zyrtari i departamentit të Shtetit, Morton
Abra-mowitz që ka qenë i përfshirë ngushtë në vendimmarrjen e SHBA-së në Ballkan ka folur thjesht:
“është koha të marrim një vendim edhe një herë në Ballkan. çdo zgjidhje duhet të gjejë terren në
realitet,” - tha ai, “dhe në këtë rast realiteti thelbësor është se Kosova duhet të jetë e pavarur.
“Unë nuk do të marr për të dhënë atë që Perëndimi dëshiron të bëjë” -tha Abramowitz, “Pavarësia e
Kosovës është vendim i drejtë, por kjo nuk duhet të merret si e mirëqenë”. SHBA-të duhet të përfshihen
më shumë në sjelljen e palëve së bashku, duke i shtyrë ato në një zgjidhje të plotë, edhe pse administrata
amerikane i ka duart e saj në Irak.

“Pavarësi e plotë dhe pa kushte”
Konferenca paraqiti dy panele të veçanta - një të përkushtuar ndaj çështjeve politike që rrethojnë të
ardhmen e Kosovës dhe një ndaj integrimit ekonomik të Kosovës në Bashkimin evropian dhe
komunitetin global. Ambasadori william walker shërbeu si moderator i panelit. walker i vlerësoi
rezultatet e mund-shme të bisedimeve për statusin përfundimtar. “Nuk do të ketë probleme të mëdha
në Ballkan nëse jepet pavarësia e plotë dhe pa kushte për Kosovën,” - përfundoi walker.

Në panelin e dytë, konferenca u përqëndrua në të ardhmen ekonomike të Kosovës: integrimi i saj në
tregjet globale, rehabilitimin dhe rindërtimin e saj. Statistikat tregojnë se gdP për frymë vlerësohet në
$1,280 në vitin 2004. Kosova është ekonomia më e varfër në evropën juglindore. Kjo krahasohet me
$2,158 në Bosnjë-Hercegovinë, $3,372 në Rumani dhe $7,689 në Kroaci. tridhjetë e shtatë për qind e
popullsisë vlerësohet të jetojnë nën $2,15 në ditë, krahasuar me 24 për qind në Shqipëri, 12 për qind
në Rumani dhe 4 për qind në Maqedoni. fokusi i bashkësisë ndërkombëtare në bisedimet për statusin
mund të jetë i suksesshëm edhe në aspektin ekonomik.
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mbështetja financiare
për krijimin e AUK ka
ardhur pothuajse
ekskluzivisht nga populli
dhe institucionet e
Kosovës
Letër drejtuar Nicholas Burns, Nënsekretar Amerikan i Shtetit nga Universiteti Amerikan në Kosovë. Në lidhje me punën që po kryhet nga ky institucion i
rëndësishëm edukimi për të mbjellë farën e stabilitetit politik dhe ekonomik në
Kosovë.
25 tetor 2005

Ndërsa Kosova shkon drejt statusit final, ne do të donim të theksonim për ju punën e rëndësishme që ka
bërë Universiteti Amerikan në Kosovë (AUK) për të mbjellë farën e stabilitetit politik dhe ekonomik në
Kosovë dhe për të sugjeruar se si mund të avancojnë objektivat e veta.
• AUK është një prani e suksesshme dhe jetëgjatë amerikane për të edukuar të rinjtë që duan të ndërtojnë Kosovën dhe rajonin përreth për një shoqëri demokratike, tolerante dhe të begatë.
• AUK është institucion tolerant, shumetnik që përfshin një numër të minoriteteve. Mjedisi siguron një
atmosferë mikpritëse për studentët e të gjitha etnive, feve dhe prejardhjeve kombëtare.
• Falë partneritetit të saj akademik me Rochester Institute of Technology (RIT), AUK iu ofron studentëve të saj një cikël katërvjeçar studimesh, diplomë amerikane të shkencës, duke përdorur program akademik amerikan, mësim në anglisht nga profesorë të kualifikuar, duke fituar kredi universitare në SHBA. Përqendrimet e diplomave i ka në ekonomi dhe zhvillimin e biznesit dhe politikat
publike: teknologjisë së informacionit dhe të telekomunikacionit.
• Deri më sot, mbështetja financiare për krijimin e AUK ka ardhur pothuajse ekskluzivisht nga populli
dhe institucionet e Kosovës. Shuma totale e qeverisë amerikane është sa një makinë Jeep e përdorur.

• $1.500.000 bursave nga fonde të dhuruara për të mbështetur studentët e të gjithë grupeve etnike, të
cilët provojnë së kanë nevojë financiare.
• $1.500.000 për ndërtimin dhe furnizimin e Qendrës Mësimore Globale të AUK –së.
• $2.000.000 për të mbështetur krijimin e Shkollës së parë të Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe të
Politikave Publike në Evropën Juglindore. Shkolla do të trajnojë udhëheqës të ardhshëm, duke siguruar një plan-program të projektuar për të çuar përpara mirëqenien politike dhe ekonomike të Kosovës
dhe vendeve fqinje.

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Shpallja e ndihmës së SHBA-së për AUK-n, do të ishte shenjë e rëndësishme e mbështetjes së
vazhdueshme të SHBA-së për të ardhmen e Kosovës si një shoqëri demokratike. Kjo do të shihet si një
simbol i angazhimit të SHBA-së për të ruajtjen e paqen në Kosovë dhe në ndihmën në promovimin e
vlerave dhe tolerancës aq të nevojshme. Nevojat e financimit në AUK përfshijnë :
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Intervista të cilës i
përtypën shumë titullin,
por kurrë përmbajtjen
Është një teknologji e njohur ajo e gazetave, veçanërisht ajo e atyre të tipit rozë, apo
të tipit senzacional që të luajnë me titujt, duke nxjerrë nga konteksti i një deklarate të
caktuar, fjali që s’janë thënë kurrë. Kur ky shtyp është shtypi sërb, atëherë kjo teknologji
është akoma dhe më keqdashëse apo bllofuese.
Ju e dini që unë jam transparent dhe pa kurrfarë problem kam shkruar në një libër
autobiografik jetën time pa asnjë retush. Njëjtë unë kam bërë dhe në raportin tim me
medien. Intervista që shpjegohet apo përgënjeshtrohet në materialin e mëposhtëm që unë
pa kurrfarë kompleksi, e eksponoj këtu, është bërë burim spekulimesh banale në shtypin
vendas. Si zakonisht ata që spekulojnë me intervistat e mia, gjegjësisht me titujt e tyre,
pasi
të lexojnë
e gjejnë
në manipulimin
që i bëjnë intervistave
Kush po rren Bexhet Pacolli
apopërtojnë
gazeta serbe
Nedeljnigjatë,
Telegraf
!!!!!!!!ushqimin
-...
http://www.kosova.de/forum/showthread.php?t=12668
të mia, politikisht atipike shtypi i Beogradit. Unë s’kam refuzuar askënd për të dhënë
intervista, ndërsa dikush duke e ditur këtë prirje spekuluese të mediave të vendit fqinjë,
nuk jep intervista në medien serbe. Kush ka kujtesë të mirë e vëren këtë « rastësi » se inDForum > Politikë > Politikë dhe aktualitete të tjera politike /
Pseudonimi
Politik und
politische
doni një
të rrini
të lajmëruar?
tervistat
mëAktualitäten
të kritikuara të miat në hapësirën publike
kosovare, gjegjësisht nga
pjesë
Kush po rren Bexhet Pacolli apo gazeta serbe
Kodi sekret
e oponentëve të mi politikë, janë prej atij shtypi. Askush nuk e vëren apo s’do ta vërejë, se
Nedeljni Telegraf !!!!!!!!
normalisht shtypi
i Beogradit ka dhe predispozitën
më të madhePostimet
për të bërë
manipulime kerko
Ndihmë
Lista e anëtarve
Kalendar
e sodit
apo spekulime me deklarimet e mia. Kush merret me shtyp e di mirë se manipulimi ecën
më shpejt se përgënjeshtrimi. Unë kam reaguar që të nesërmen, për përgënjeshtrim në
gazetën Express, siç po e lexoni, por ende njerëzit që kanë zbrazëti të shumëllojshme
merren me ushqimin e gatuar në një gazetë të Beogradit. Merren vetëm me titullin,
merren vetëm me etiketën. Në këtë intervistë, unë flas dhe për lobimin që o e bëja njëkohësisht në SHBA në favor të pavarësisë, vepër të cilën po e parashtroj në këtë libër.
Opcionet e temes

07.01.2006, 15:09:00
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NUK KAM THENE ASHTU
Biznesmeni më i madh shqiptar shpjegon për Express një
intervistë të tij dhënë për gazetën serbe Nedeljni Telegraf

Prishtinë,05 janar —
Shqiptari më i pasur në botë Behxhet Pacolli ka dhënë një intervistë për numrin e fundit të gazetës
serbe Nedeljni Telegraf. Mirëpo, me pjesët më të ndjeshme të kësaj interviste të botuar në këtë gazetë,
që njihet në opinion si spekulative, është befasuar edhe vetë Pacolli. Pjesët më të ndjeshme të saj,
tregon për Express Pacolli, i janë cituar keq dhe i janë vënë në kontekste të dëmshme për reputacionin
e tij në opinionin kosovar.
"Unë jam njeri i paqes", mban titullin intervista e shtrirë në gjithsej shtatë faqe të kësaj gazete.
"Shqiptari më i pasur në botë, Behxhet Pacolli, të cilin serbët e kanë cilësuar si armiku numër një i
shtetit", shkruan në ballinën e gazetës. Mirëpo shkëputja e fjalëve nga konteksti ka filluar po në ballinë.
"Kosova nuk mundet pa Serbinë", thuhet tutje në këtë intervistë. "Nuk kam thënë kështu", reagon
Pacolli. Ai shpjegon se gjatë bisedës me gazetarët është shprehur se nëse munden shtete të vogla si
Monako, Lihtenshtajni dhe vende tjera të vogla të jenë të pavarura, "pse nuk mundet edhe Kosova".
"Ajo që më kanë shtrembëruar gazetarët është se unë kam thënë që asnjë shtet në botë nuk mund të

1 of 9

mendon se kjo paraqitje e tij është bërë qëllimshëm. Arsyeja është për të dalë sa më pafavorshëm para
opinionit në Kosovë. Madje tregon se gazetarët qëllimshëm, por rrejshëm, kanë shkruar se Behxhet
Pacolli i ka pritur në shtëpinë e tij. "Unë i kam pritur në një apartament të hotelit tim në Lugano, e jo në
6/2/2014 12:22 PM
shtëpinë time".
Me kanë keqcituar edhe në raport me Presidentin Rugova. Unë kam thënë se ai ka qenë dhe do të
mbetet lider shpirtëror i shqiptarëve të Kosovës", sqaron Pacolli. Ndërsa gjatë intervistës është cituar:
"Edhe pse unë dhe krejt familja ime e kemi mbështetur Rugovën në zgjedhje, e ai mendon se është
kundër meje, ky është problem i tij,
por unë e di që nuk kam ambicie politike. Është e mundur se unë për ta jam i pazakonshëm për faktin
se jam njeri konstruktiv. E respektoj Rugovën dhe politikën e tij. Është koha që ai të tërhiqet dhe në
mesin e njerëzve të aftë, të cilët gjenden në rrethin e tij, ta caktojë pasardhësin". Pacolli thotë i bindur
se nuk ka thënë ashtu, por i janë keqinterpretuar fjalët dhe i janë vënë në kontekste të qëllimshme. Në
këtë intervistë Pacolli veçon Nexhat Dacin që në një kohë të përshtatshme mund të marrë rol kyç.
"Ai është njeri i mirë dhe politikan me përvojë. E ardhmja politike i takon vizionarëve të cilët nuk janë të
përfshirë në konflikte dhe të cilët dinë çka është toleranca", thekson miliarderi Pacolli, i cili në pjesën më
të madhe të intervistës flet për ekonominë dhe rëndësinë e zhvillimit ekonomik të rajonit, përfshirë
Kosovën. I hedh poshtë spekulimet se është i interesuar për të blerë Industrinë e Naftës së Serbisë.
"Kurrë nuk kam dëgjuar për këtë kompani, e lerë më që ta blej", thotë në intervistë ai. "Sa është vlera e
pasurisë suaj", është pyetja. "Ju lutem kjo nuk është kurrfarë pasurie veç të holla me të cilat punoj". Në
insistimin e gazetarit se sa është atëherë kapitali tij, Pacolli shpjegon: "Qarkullimi i firmave të mija në
gjithë botën është 1 miliard e 200 milionë dollarë".
Pacolli ka folur në këtë intervistë të gjatë edhe për jetën e tij private. Ai aty hedh poshtë spekulimet se
është në lidhje dashurie me këngëtaren Ivana Spagna. "Nuk është e vërtetë. Ajo punon në një firmë që
të lëmisë së argëtimit. Por, gruaja ime është një 26 vjeçare, e ajo është e mrekullueshme dhe e
mençur. Unë e kam vajzën Hanën me të, e cila i ka 19 muaj, e po e presim edhe një fëmijë tjetër.
Familja për mua është shumë e rëndësishme". Në pyetjen rreth raporteve të tij me ish Kryetarin rus
Boris Jelcin Pacolli thotë se e ka njohur atë shumë kohë para se ai të bëhet numri një i Federatës ruse.
Ai thotë se Jelcin nuk e ka dashur aspak kryetarin e Serbisë Sllobodan Milloshevicin.
"Pse se ka dashur Milloshevicin", pason pyetja. "Për shkak të dyfytyrësisë së tij. Politikës së tij". Pacolli
është i indinjuar edhe me mënyrën se si e kanë interpretuar në gazetë rolin e Richard Hoolbroke në
Zgjidhjen e problemit të Kosovës. Aty është cituar Pacolli të ketë thënë se ish ndërmjetësuesi amerikan
është njëri prej përgjegjësve për gjakderdhjet dhe luftërat në Ballkan. "Kurrë nuk e kam thënë këtë".
"Me kanë keqcituar edhe kur më kanë pyetur për investimet e mundshme në Serbi. Unë iu kam thënë
gazetarëve se kam dëshirë të investoj në një vend. Aty ku ka qenë Ministria e Punëve të Brendshme e
Serbisë, e cila është bombarduar nga forcat e NATO. Kam thënë se në atë vend ku është zier çdo e keqe
për Jugosllavinë do e ndërtoja një monument të paqes, e ata më kanë shkurtuar citatin dhe ka dal
gabimisht".

Express / 05.01.2006
07.01.2006, 16:36:00

tarasi

me pervojë

#2
Anetar prej: 05.01.2006
Postime: 3,057

BEHGJET PACOLLI - Të lobosh për Kosovën

Prishtinë,05 janar —
Shqiptari më i pasur në botë Behxhet Pacolli ka dhënë një intervistë për numrin e fundit të gazetës
serbe Nedeljni Telegraf. Mirëpo, me pjesët më të ndjeshme të kësaj interviste të botuar në këtë gazetë,
që njihet në opinion si spekulative, është befasuar edhe vetë Pacolli. Pjesët më të ndjeshme të saj,
tregon për Express Pacolli, i janë cituar keq dhe i janë vënë në kontekste të dëmshme për reputacionin
e tij në opinionin kosovar.
"Unë jam njeri i paqes", mban titullin intervista e shtrirë në gjithsej shtatë faqe të kësaj gazete.
"Shqiptari më i pasur në botë, Behxhet Pacolli, të cilin serbët e kanë cilësuar si armiku numër një i
shtetit", shkruan në ballinën e gazetës. Mirëpo shkëputja e fjalëve nga konteksti ka filluar po në ballinë.
"Kosova nuk mundet pa Serbinë", thuhet tutje në këtë intervistë. "Nuk kam thënë kështu", reagon
Pacolli. Ai shpjegon se gjatë bisedës me gazetarët është shprehur se nëse munden shtete të vogla si
Monako, Lihtenshtajni dhe vende tjera të vogla të jenë të pavarura, "pse nuk mundet edhe Kosova".
"Ajo që më kanë shtrembëruar gazetarët është se unë kam thënë që asnjë shtet në botë nuk mund të
funksionojë i izoluar, e as Kosova. Pra, kam thënë që shtetet duhet të jenë të hapura dhe të
bashkëpunojnë ekonomikisht me njëra-tjetrën. Në këtë kontekst edhe shtetet e rajonit nuk mund të
funksionojnë të izoluara", shpjegon Pacolli në intervistë për Express. Gjithashtu magnati shqiptar reagon
edhe ndaj interpretimit që i është bërë kur ka thënë edhe diçka tjetër. "Nëse Serbia nuk do të vepronte
politikisht dhe ushtarakisht, ashtu siç ka vepruar, do të mund të ishte motor i zhvillimit për Europën
Juglindore...", kështu kam thënë, ndërsa në intervistë është cituar të ketë thënë se "ju (Serbia) jeni
motor i zhvillimit të vendeve të Europës Juglindore". Nuk përfundon më keq pakënaqësia e Pacollit me
gazetën serbe. Ai është cituar se ka deklaruar që nuk bëhet fjalë për ndonjë bashkim të Kosovës me
Shqipërinë. "Unë kam thënë se nuk jam për ndarje të Kosovës, bashkim të pjesëve të saj me Serbinë,
apo me Shqipërinë. Është hequr krejtësisht pjesa kur flas kundër bashkimit me Serbinë dhe është lënë
vetëm ajo pjesë kur flitet për Shqipërinë". Por në intervistë megjithatë është lënë pjesa kur Pacolli flet
për pavarësinë e Kosovës. Ai thotë aty se as që bëhet fjalë për statusin final. "Kosova do të jetë e
Kush po rren Bexhet
PacolliGjatë
apo gazeta
serbe
Nedeljni Telegraf
!!!!!!!!
-...
pavarur".
gjithë
intervistës,
biznesmeni
kosovar
është paraqitur sihttp://www.kosova.de/forum/showthread.php?t=12668
një njeri i predispozuar për
raporte të ngushta me Serbinë. Madje shkruhet se dy pilotët privat të Pacollit janë të nacionalitetit
serbë. "Ata nuk janë serbë. Si do të mund të thosha që janë serbë kur ata nuk janë". Behxhet Pacolli
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Pse Behgjet Pacolli pas
veprave të mëdha, ka
vendosur të kthehet në
vendlindjen e vet?
Pasthënie nga Edi Rama1
Të them të drejtën, erdha me gëzim, se thashë, të paktën një herë do dëgjoj dhe nuk do të flas. Por, nga
ana tjetër, mendoj që është privilegj, të thënit dy fjalë për këtë rast që na ka mbledhur së bashku, duke e
nisur nga proverbi që solli Behgjeti këtu se ‘Nuk ka Profet në Fshatin e vet’ dhe duke shkuar më tutje,
me çka unë kam menduar gjithmonë, por më intensivisht përpara disa ditësh, kur ishim me Behgjetin
në Kazakistan e ku pata mundësinë të vizitoj disa nga veprat e tij të mëdha e të takoj disa nga mijëra
shqiptarët e Shqipërisë dhe Kosovës që punojnë në kantieret mbresëlënëse të Astanës, një kryeqytet i
ngritur nga e para qysh prej vitit 2000.
Ajo çka kam mendur e dua të them është: ç’e shtyn këtë njeri, që siç e tha dhe vetë, është në kulmin e
një suksesi të ëndërruar fort dhe për të cilin ka luftuar gjithë këtë pjesë të jetës, si sipërmarrës që ka
ngritur një ndërmarje globale e cila punon me 30 monedha të ndryshme e në të cilën fliten 40 gjuhë, që
të kthehet andej nga u nis, në fshatin e vet e të marrë përsipër t’i hyjë detit në këmbë duke u marrë me
politikë në një pjesë të trojeve shqiptare. E theksoj këtë “Duke u marrë me politikë shqiptare”, që është
një lloj ushtrimi shumë i veçantë për ata që merren me politikë në përgjithësi.
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Sigurisht që është një rast unikal sa i përket asaj që përbën diferencën jonormale midis një jete jashtë
fshatit dhe një jete brenda tij. Besoj që përgjigjen, në një farë mënyre, mund të na e japë ajo çka Salvador
Dali u tha akademikëve të Francës kur i dhanë titullin e madh të Anëtarit të Akademisë, me një
pompozitet të jashtëzakonshëm: “As ky titull nuk ma shëron kuriozitetin për sa më duan në fshatin
tim”. Dhe kjo është arsyeja kur njeriu e di që s’ka profet në fshatin e vet, prapë së prapë, sado larg e lart
të shkojë e sado i suksesshëm të jetë, në fund të rrugës ka gjithmonë këtë kuriozitet të pashërueshëm: “Sa
e duan në fshatin e vet” Dhe Behgjeti është kthyer në fshatin e tij për të dhënë, jo për të marrë. Por edhe
për të marrë diçka që njerëzit në jetën e përditshme të kësaj bote të konsumit rëndom e harrojnë
dashurinë e fshatit të tyre.
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Fjala në ceremoninë e nderimit tim me çmimin special të Lidershipit nga fondacioni CoPlan dhe Universiteti Polis, në 30 maj
2014. E zgjodha ta përfshij këtë tekst në librin tim, pse ai ka kapur thelbin e veprimit dhe ndjeshmërisë time sociale dhe politike:
pse unë jam kthyer t’i shërbej Kosovës.
1

Gjatë ceremonisë për marrjen e çmimit special të Lidershipit

Unë jam shumë i privilegjuar që jam ndër miqtë e Behgjet Pacollit. E kam ndier këtë qysh ditën e parë që e
kam njohur, pasi kam njohur veprën e tij. Sot ky është një titull më shumë, dhe asgjë më tepër sesa një titull
më shumë, por përtej gjithë titujve, Behgjet Pacolli ka vlerën e të mospyeturit për faktin se nuk ka profet në
fshatin e vet. Kurajo paç, e jetofsh deri në fund me këtë trimëri, që pavarësisht se s’ta njeh kush atë që bën, ta
bësh deri në fund.
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Behgjet, nuk e di nëse precedenti që unë e mora këtë titull kur isha kryetar bashkie, e sot jam kryeministër, do
vlejë dhe për ty pas ca vitesh. Sot e merr si zëvendëskryeministër, por jam i bindur që, çfarëdo titulli që ti të
marrësh, asgjë nuk do të ta shërojë deri në fund të jetës kuriozitetin tënd se sa do të të duan, deri në fund, në
fshatin tënd. Politika është një rrugë për ta testuar këtë dashuri, por kam frikë se është një rrugë qorre, që nuk
ta jep përgjigjen. Ajo që do të mbetet në fund, është vepra e secilit dhe besoj se tanimë Behgjet Pacolli e ka
lënë veprën e vet. Dhe nderi që i bën Universiteti apo Co-PLANi-se e njëjta gjë është-siç do të thoshte
dikush-duke i dhënë këtë çmim është se hapur i jep të gjithëve mundësinë, të shikojnë atë që Behgjeti,
fatkeqësisht, thuajse gjithmonë, ia ka fshehur si me një kompleks faji fshatit të vet, se sa i madh është dhe se
çfare suksesi ka arritur të bëjë në një botë jashtëzakonisht të ngatërruar dhe të vështirë me 40 gjuhë. Kjo është
hera e parë që flitet për Behgjet Pacollin, jo vetëm si një milioner i radhës i ngarkuar me hijet e dyshimta të së
shkuarës që vjen për të zhvatur nëpërmjet politikës komunitetin e vet, por si një njeri që zbret nga një majë
shumë e lartë suksesi në fshatin e vet, për t’i dhënë atij pak nga suksesi i tij.
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Një gur kilometrik
themeltar në historinë e
diplomacisë së shtetit të
ri të Kosovës
nga Prof.dr. Afrim Hoti
Libri i ri, vëllimi i parë i « Të Lobosh për Kosovën – Pavarësia dhe SHBA-të », i zotit Behgjet Pacolli është
libri më i parë dhe më autentik i diplomacisë së re të shtetit të Kosovës në betejat për integrimin. Kur
nesër të shkruhet historia e Kosovës, shtetit më të ri në europë, kur të hiqen pengesat e rënda 25 vjeçare të
arkivave, historia e diplomacisë së Pacollit do të zerë një vend të veçantë. Ky libër është një gur kilometrik
themelor në të dy historitë, në të Kosovës dhe gjegjësisht në atë të diplomacisë duke zbuluar vetëm një
pjesë kyçe të kësaj diplomacie projektuar kah SHBA-së, në një moment të veçantë të shtetlindjes sonë.
Ky libër është libër i një miku të madh të Amerikës siç duket nga nderimet e shumta të tij në SHBA, nga
miqtë e rëndësishëm, nga veprat e mëdha me bashkautorë figura të shquara të diplomacisë amerikane
dhe sot.
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Pse i bëj këto pohime?
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Mbështetem pikësëpari në kontekstin e ngjarjeve të asaj periudhe. SHBA-të, fuqia vendimmarrëse
kryesore e botës, kishte rol thelbësor në çlirimin e Kosovës me udhëheqësinë e Presidentit Klinton. Por
ngjarjet e vitit 2001, ndërrimet e administratave presidenciale, prioritete të reja në skakierën globale të
fuqive e shmangën sadopak dosjen e Kosovës nga axhenda e prioriteteve kryesore të politikës amerikane.
edhe ngjarje të brendshme të Kosovës, me siguri të orkestruara nga vetë Serbia siç ishin episodet e
dhunshme të vitit 2004, ndikuan për të nxitur një fushatë të egër të lobit serb në SHBA dhe në botë për
të cënuar imazhin e Kosovës. tashmë, në krye të Serbisë kishin ardhur faktorë të rinj, të cilët bënin
sikur nuk ishin vazhdues të veprës së Milosheviqit, ndaj ata kishin njëfarë aftësie depërtuese në
kancelaritë perëndimore. Këto përfundime nuk i nxjerr unë. janë përfundime publike të disa
protagonistëve të rëndësishëm të diplomacisë amerikane për Kosovën mes të cilëve ambasadori
legjendar Richard Holbruk, sipas të cilit pavarësia e Kosovës do duhej të shpallej shumë më herët që në
1999. e pohojnë dhe personalitete të shquara si zëvendëspresidenti aktual joseph Biden, asokohe
senator mjaft i angazhuar në kauzën shqiptare, siç del dhe nga ky libër. Këto pohime janë veçanërisht
të rëndësishme pse sot brezi i ri e konsideron pavarësinë e Kosovës si fakt të kryer me çlirimin e saj në
1999.
Pikërisht në këtë kontekst që shpjegova më sipër del në skenë Behgjet Pacolli me veprën e tij lobuese
të cilën e rrëfen qartësisht dhe thjesht në pjesën e parë të librit-« pse unë lobova për Kosovën në SHBA
». Libri nuk është libër dukjesh, fotografish, shfaqjesh në krah të tij apo të tjetrit politikan të SHBA-ve
siç bëjnë rëndom shumë politikanë të vendit tonë apo të rajonit. Behgjet Pacolli si zakonisht ka ruajtur
modestinë e vet, modesti karakteriale për të cilën flet me shumë simpati Edi Rama, kryeministër i
Shqipërisë në pasthënien e librit. Libri i zotit Pacolli është libër i diplomacisë alternative që sot në SHBA
është mjaft efektive. Ai, siç tregohet nga korrespondenca, emailet, artikujt, organizimet e
konferencave, kontaktoi një kompani mjaft efektive lobimi, e cila nëpërmjet ish-diplomatëve të klasit
të parë, ish-sekretarë mbrojtjeje, ish-ambasadorë në shtete të mëdha, lidhjeve me familjen Klinton,
ndikoi në formulimin e një fushate rezultative pro pavarësisë së Kosovës. Rreziqet ishin të mëdha dhe
në libër tregohen përplasjet dramatike me lobin sërb të vënë në lëvizje nëpërmjet Kishës dhe shtetit
sërb i cili investoi shumë para për

të ndalur rrotën e historisë që po shkallmonte padrejtësinë e madhe historike ndaj shqiptarëve. Ky lob i
drejtuar prej ish-guvernatorit të ilinoisit, Rod Blagojeviç i cili përfundoi në burg për korrupsion, mund të
kishte bërë dëme të mëdha në shtyrjen akoma të zgjidhjes së kësaj çështjeje nëse nuk do të ishte përballur me
ndërmarrjen gjigante lobuese të organizuar nga zoti Pacolli.
Në këtë libër flitet për punë të mëdha dhe të kryera: SHBA vendosi përfundimisht në favor të pavarësisë së
plotë të Kosovës. Artikujt, konferencat, mbledhjet në Kongres, qasja krijuese e ndërlidhjes së pavarësisë me
hapësirën rajonale ekonomike, janë punë të jashtëzakonshme mbrapa të cilave qëndron Behgjet Pacolli. Këto
janë vepra të nxitura prej tij, të mbështetura prej tij, të financuara prej kompanisë së tij. Me diplomacinë e vet
jokonvencionale Behgjet Pacolli arriti një sukses i cili do të kujtohet pashlyeshëm në historinë e shtetit të ri
të Kosovës. Kjo diplomaci jokonvencionale funksionoi dhe po funksionon dhe për sigurimin e njohjeve të
shtetësisë së Kosovës kudo në botë, nëpërmjet prodhimit të interesave ekonomike të përbashkëta. Ky mbase
do të jetë objekti i një libri të ri për diplomacinë lobuese që Pacolli ka thënë diku me krenari të matur se do të
studiohet nëpër universitetet e botës.

TË LOBOSH
PËR

KOSOVËN
Pavarësia dhe SHBA-të
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Por pa dyshim momenti më kulmor i lobimit tonë ishte futja e frazës “KOSOVA DUHET TË
JETË NJË SHTET I PAVARUR, TANI”, në fjalimet e Bushit gjatë vizitës në Shqipëri në qershor të
vitit 2007. Ishte praktikisht kurorëzimi i punës sonë të madhe me miqtë që përmenda dhe miqtë
e miqve. Si punuam për këtë objektiv? Kur u vendos që Bush të vizitonte Shqipërinë, unë dhe
miqtë e mi patëm rastin që me njerëzit më të afërt të presidentit të njihnim dhe diskutonim për
axhendën që po diskutohej dhe me ambasadën shqiptare në telefon. Mbaj mend se punuam
shumë, u desh shumë kohë që ajo fjalë të vendosej në gojën e tij deri në orën 4 të mëngjezit, në
bashkëpunim me një mik tonin që punonte në Administratën e lartë të Presidentit Bush, dhe që
vinte prej Zvicrës dikur.
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Unë e kam ditur, pra dhe nuk e kam thënë kurrë më parë se Bush do të përmendte fjalën magjike
- PAVARËSIA, dhe se kjo ishte fryt i lobimit tonë. Ardhja e tij në Shqipëri, pritja madhështore
që iu rezervua, ia nxori këtë fjalë jo vetëm nga mendja, por dhe nga shpirti. Unë pata rastin që ta
falënderoja personalisht Presidentin Bush për këtë nder të madh që i bëri Kosovës. Më 4-5 prill
të vitit 2008, ai vizitoi Zagrebin dhe miku im, Presidenti Mesiç më ftoi që të merrja pjesë në disa
prej aktiviteteve të tij. Kështu arrita ta takoja në hotelin ku ai rrinte dhe t’i dhuroja një pikturë që
riprodhonte një foto familjare të Bushit, me gruan dhe vajzat. Ishte një pikturë e jashtëzakonshme e autorit nga Shqipëria, të famshmit Zef Shoshi, e cila e la pa fjalë Presidentin Bush. I
thashë se "ju keni bërë shumë për Kosovën, ju jeni i pari që keni folur për këtë pavarësi dhe unë
dua t’ju lë këtë pikturë si kujtim!" Zoti Bush më tha se "kishte marrë shumë dhurata, por kjo
sigurisht ishte diçka e paharruar që do ta marr me vete në shtëpinë time.” Dhurata ishte zgjedhur
në mënyrë të tillë që Presidenti Bush të mos e harronte Kosovën- një portret familjar, që ai mund
ta çonte në shtëpinë e vet, ku do ta sodiste më shpesh se një dhuratë tjetër tipike.
Me këtë fjalë të Bushit në Shqipëri, me vizitën e suksesshme në vendin amë, me pritjen që
iu rezervua, lobimit iu hap një horizont i ri.

