
         Parathënie 
 

Para dhjetë vjetësh kriza e Kosovës kishte arritur një pikë kthese dramatike, kur komuniteti 

ndërkombëtar vendosi t’i detyrojë të dy palët që të uleshin në tavolinën e bisedimeve. Brenda 

disa javëve nga masakra e Reçakut, në mes të janarit të vitit 1999, ku u vranë me gjakftohtësi nga 

forcat e sigurimit serb më shumë se dyzet civilë shqiptarë nga Kosova, Grupi ndërkombëtar i 

Kontaktit për Ballkanit mblodhi Konferencën e Rambujesë. 

Në një përpjekje të fundit, të dy shtetet mikpritëse, Franca dhe Britania e Madhe, thirrën 

përfaqësuesit e Republikës së atëhershme Federale të Jugosllavisë dhe udhëheqjen shqiptare të 

Kosovës, për të rënë dakort për një marrëveshje, e cila do ta kishte lënë Kosovën brenda 

Jugosllavisë, por do të kishte rivendosur një autonomi të gjerë dhe të vërtetë për provincën e 

mëparshme. 

Ministrat e jashtëm të Grupit të Kontaktit – Franca, Gjermania, Italia, Rusia, Britania e Madhe, 

SHBA – caktuan Trojkën, e cila përbëhej nga Kris Hill nga SHBA, Boris Majorski nga Rusia 

dhe unë, si përfaqësues i BE-së, për të udhëhequr përpjekjet për ndërmjetësim. Konferenca u hap 

zyrtarisht nga Presidenti francez Shirak, në 6 Shkurt 1999 dhe, qëllimi i saj ishte të mbaronte 

brenda një jave. Në fakt, ajo zgjati gjithsej thuajse dyzet ditë, të cilat ishin përpjekje torturuese 

nga ana e ndërmjetësve të Grupit të Kontaktit. Megjithëse një ndërprerje prej tre javësh, e cila i 

dha një mundësi si Beogradit ashtu edhe Prishtinës, për të punuar nga brenda për formulën e 

propozuar të kompromisit, në fakt Millosheviçi dhe negociatorët e tij u tërhoqën. Kështu që nisja 

e bisedimeve në fillim të marsit, në Paris, ishte që në fillim e destinuar të dështonte. Në fund të 

saj Beogradi refuzoi të merrte në konsideratë edhe aspektet civile të Marrëveshjeve, për të cilat 

ishte rënë dakort që më parë. Ndërsa udhëheqja kosovare vendosi firmën në Marrëveshjet e 

Rambujesë, burri i fortë i Serbisë, Millosheviçi refuzoi të pranonte një forcë ndërkombëtare 

zbatuese të udhëhequr nga NATO dhe, denoncoi në mënyrë agresive bisedimet e paqes si një 

diktat nga Perëndimi. 

Si rrjedhojë e kundërshtimit të fortë të Millosheviçit për çfarëdolloj zgjidhje paqësore, NATO u 

detyrua të zbatojë “Urdhrin e Aktivizimit”, i cili ishte gati që në tetor të vitit 1998. Ndërhyrja 

ushtarake kundër Jugosllavisë zgjati 74 ditë dhe ishte e para jashtë zonës së operimit të Aleancës 

Perëndimore. 

Kjo luftë, e fundit në territorin e ish Jugosllavisë, gjithashtu shënon një rast të veçantë në 

historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, sepse ajo u zhvillua, pa miratimin e Këshillit të 



Sigurimit të Kombeve të Bashkuara; Rusia kishte kundërshtuar çdo mandat të Kombeve të 

Bashkuara për imponimin ndërkombëtar të paqes në këtë pjesë të Ballkanit.  

Si rrjedhojë, ajo hapi një diskutim të gjerë për përgjegjësinë e shteteve sovrane për t’i mbrojtur 

qytetarët e vet nga e keqja. Në fakt, këtu Millosheviçi i Serbisë kishte dështuar tmerrësisht në 

Kosovë. Jugosllavët me etni shqiptare nuk konsideroheshin si qytetarë me të njëjta të drejta dhe 

përgjegjësi nga Serbët. 

Jam i bindur se ky është thelbi i konfliktit historik të Kosovës. Përgjatë historisë së tre 

Jugosllavive – me përjashtim të periudhës së shkurtër ndërmjet 1974 – kur Kosovës iu dha 

autonomia – dhe heqjes së saj nën regjimin e Millosheviçit në fundin e 1980-s – shqiptarët e 

ndjenë se ishin qytetarë të klasit të dytë në Serbi. 

Në fillim me anë të mjeteve paqësore, dhe pastaj, kur koncepti i Rugovës për rezistencë civile 

paqësore dështoi, me anë të rezistencës ushtarake – e mishëruar nga UÇK – shqiptarët etnikë të 

Kosovës – që përbëjnë 90 % të popullsisë – donin ta merrnin fatin në duart e tyre. 

Lidershipi nacionalist në Beograd nuk i kuptoi asnjëherë shkaqet thelbësore të konfliktit 

shqiptaro-serb. 

Unë e mbaj mend shumë mirë, si dje – njërin nga shumë rastet e grindjeve ndërmjet meje dhe 

Presidentit të atëhershëm të Serbisë, Milutinoviç, kur, gjatë ditëve të fundit të negociatave në 

Paris, i kujtova se, ndërsa po ai po bllokonte çdo progres të negociatave, qytetarë të shtetit të tij 

po vdisnin në Kosovë. Përgjigjia e tij cinike ishte: “Këta janë njerëzit tanë…. sikur ata ishin 

pronë e tij. Ai nuk kishte absolutisht asnjë shqetësim për njerëzit.   

Kjo sjellje e papërgjegjshme është në kontrast të plotë me përqasjen profesionale të mbajtur nga 

Qeveria shqiptare, e veçanërisht nga Ministri i saj i Jashtëm, Paskal Milo. 

Qeveria shqiptare dhe Ministri i saj i Jashtëm vepruan me shumë përgjegjësi dhe 

profesionalizëm. Tirana kishte adoptuar një politikë shumë të përgjegjshme në mbështetje të 

strategjisë së Perëndimit për paqen përmes negociatave. Në këtë mënyrë ata i bënë një shërbim të 

madh komunitetit ndërkombëtar, i cili donte ta zgjidhte konfliktin sipas çështjeve të rëna dakort 

më parë në Grupin e Kontaktit.  

Megjithatë, duhet thënë se mbështetja që Shqipëria dha për zgjidhjen paqësore dhe demokratike 

të konfliktit, me të drejtë nuk është reflektuar aq sa ajo e meriton dhe siç duhej në opinionin e 

gjerë publik.  

Përgjatë muajve dramatikë të 1998/99, kur po shpalosej drama kosovare, përpjekjet e Ministrit të 

Jashtëm Milo, qartësisht synonin për të kontribuar për një marrëveshje politike në Kosovë. Një 



marrëveshje që u shpall në minutat e fundit nga negociatorët e Grupit të Kontaktit: Kris Hill dhe 

unë. 

Në periudhën më vendimtare në Rambuje – kur duhet të merreshin vendime të forta – mbështetja 

e Paskal Milos ishte e një rëndësie thelbësore. Duhet të them se më bëri shumë përshtypje 

mënyra se si Ministri i Jashtëm i Shqipërisë arriti të ecte me delikatesë ndërmjet mosprovokimit 

të tepërt të Beogradit (i cili po priste vetëm një shkak për t’i lënë negociatat në shenjë proteste) 

dhe mbështetjes së fraksionit të moderuar brenda ekipit të shqiptarëve të Kosovës. 

Në librin tim “Rruga e Gjatë e Kosovës Drejt Luftës “ unë kam thënë se ekipi negociues kosovar 

gëzonte mbështetjen thelbësore të Qeverisë shqiptare në Tiranë për të pranuar Marrëveshjet e 

Rambujesë. Në situatën më të vështirë Ministri i Jashtëm Paskal Milo kishte rënë dakort që të 

vinte në Paris për të mbështetur pozicionin e komunitetit ndërkombëtar në përpjekjet për paqe 

ndërkombëtare, kam shkruar unë në librin tim. U provua shpejt se ky akt kurajoz i Paskal Milos 

ishte vendimtar për ta bërë delegacionin shqiptar të Kosovës të pranonte traktatin e paqes. 

Ne, sot e dimë, që me ndihmën e Paskal Milos, u vendosën në Paris themelet e pavarësisë së 

Kosovës.  

Sot, thuajse dhjetë vjet pas dramës së Kosovës, njeriu mund të thotë qartë, se ishin pak politikanë 

që kishin kaq shumë influencë në një vendim të përmasave historike siç kishte Paskal Milo, në 

ato ditë fatale të pranverës së 1999. 

Konflikti i Kosovës i cili nuk është zgjidhur akoma tërësisht, – është një shembull parësor që 

tregon se sa e rëndësishme mund të jetë një politikë e përgjegjshme. Si austriak që jam, unë e di 

se për çfarë po flas, meqënëse Austria ka qenë e përfshirë në çështjet e Ballkanit për më shumë 

se dy shekuj. Sot, disa vite në fillim të shekullit të 21-të, shtete si Shqipëria dhe Austria kanë një 

detyrë shumë specifike: të promovojnë paqen dhe demokracinë me fqinjët, në mënyrë që të 

ndihmojnë për të përmbushur një ëndërr të përbashkët: bashkimin e Evropës. 

Paskal Milo, një patriot i madh shqiptar dhe një evropian i vërtetë, ka dhënë një kontribut me 

përmasa historike.     

     

 

Ambasadori Wolfgang Petritsch 



W. Petritsch: Paskal Milo’s Contribution to the Resolution of the Kosovo 
Conflict 
 
Ten years ago the Kosovo crisis had reached a dramatic turning point, when the 
international community decided to force the two sides to the negotiating table. 
Within a few weeks after the massacre of Racak in mid-January 1999, where 
more than forty civilian Kosovar Albanians were killed in cold blood by Serb 
security forces, the international Balkans Contact Group convened the 
Rambouillet conference. 
In a last ditch effort, the co-hosts France and the United Kingdom called upon 
representatives of the then Federal Republic of Yugoslavia and the Kosovar 
Albanian leadership to agree on a settlement, which would have left Kosovo 
within Yugoslavia but would have re-instated a wide ranging and substantial 
autonomy for the former province. 
The Foreign Ministers of the Contact Group – France, Germany, Italy, Russia, 
UK, US – appointed a Troika consisting of Chris Hill from the US, Boris Majorski 
from Russia and myself as the EU-representative, to lead the mediation efforts. 
The conference was officially opened by French President Chirac on 6 February 
1999 and its intention was to finish within a week. In fact, it lasted altogether 
almost forty days of excruciating efforts on the part of the Contact Group 
mediators. In spite of an interruption of three weeks, which gave both Belgrade 
and Prishtine an opportunity to work internally on the proposed compromise 
formula, Milosevic and his negotiators in fact moved backwards. Thus the 
resumption of the talks in early March in Paris was from the outset doomed to 
fail. In the end Belgrade refused to even consider the civilian aspects of the 
Accords, already previously agreed. While the Kosovar leadership put its 
signature under the Rambouillet Accords, Serbian strongman Milosevic refused 
to accept a NATO-led international implementation force and aggressively 
denounced the peace talks as a diktat by the West.  
 
As a consequence of Milosevic’s adamant opposition to any peaceful settlement, 
NATO was forced to follow through on its Activation Order, in place since 
October 1998. The military intervention against Yugoslavia lasted 74 days and it 
was the first ever out of area operation of the Western Alliance.  
This last war on the territory of the former Yugoslavia also marks a watershed in 
the history of international relations inasmuch as it was carried through without 
the go-ahead of the UN-Security Council; Russia had opposed any UN mandate 
for international peace enforcement in this part of the Balkans.  
As a consequence it triggered a broad discussion about the responsibility of 
sovereign states to protect its citizens from harm. In fact, this is where Milosevic’s 
Serbia had failed miserably in Kosovo. The Yugoslavs of Albanian ethnicity 
where not considered as being citizens with the same rights and responsibilities 
by the Serbs. 
 
 I am convinced that this lies at the core of the historic Kosovo conflict. 
Throughout the history of the three Yugoslavias – with the exception of the brief 



period between 1974 – when Kosovo was granted autonomy – and its abolition 
under Milosevic in the late 1980s - Albanians simply felt that they were second-
class citizens in Serbia. 
 
 First by peaceful means, and then, when Rugova’s concept of peaceful civic 
resistance failed, by military resistance -  embodied by the KLA -  ethnic 
Albanians of Kosovo – altogether some ninety percent of the population – wanted 
to take their fate into their own hands. 
 
 
The nationalist leadership in Belgrade never fully understood the root causes of 
the Serb-Albanian conflict.   
I vividly remember one of the many shouting games between myself and the then 
President of Serbia Milutinovic, when, during the last days of negotiations in 
Paris, I reminded him, that while he was blocking any progress in the 
negotiations, citizens of his country were dying in Kosovo. His cynical answer 
was:  These are our people…as if they were his property. There was no concern 
for human well-being at all. 
 
This irresponsible behaviour stands in total contrast to the professional approach 
taken by the then Albanian Government, in particular by its Foreign Minister 
Paskal Milo.  
Why is it, that when we talk about those deecisive days and weeks in 
Rambouillet and Paris, where decisions on peace or war were taken, Albania’s 
contribution is rarely mentioned? It is, I believe, for the simple fact that Tirana 
had adopted a policy of utmost responsibility in support of the West’s strategy of 
peace through negotiations. Throughout the dramatic months of 1998/99, when 
the Kosovo drama was unfolding, Foreign Minister Milo’s efforts were clearly 
aimed at contributing to a political settlement in Kosovo. A settlement, that was 
spelled out by the Contact Group negotiators Chris Hill and myself in minute 
detail. 
In the most decisive period of Rambouillet – when the tough decisions had to be 
taken – Pakal Milo’s support was of crucial importance. I must say that I was very 
much impressed by the way Albania’s Foreign Minister managed to walk the fine 
line between not unduly provoking Belgrade (which was just waiting for an 
excuse to leave the negotiations in protest) and supporting the moderate fraction 
within the Kosovar Albanian team. 
In my book on  Kosovo’s Long Road to the War  I stated, that crucial support for 
accepting the Rambouiller Accords  on the part of the Kosovar negotiating team 
came from Albania’s Government in Tirana.  In the most difficult situation Foreign 
Minister Paskal Milo had agreed to come to Paris to support the position of the 
international community, I wrote in my account of the international peace efforts. 
It soon proved, that this courageous act of Paskal Milo was decisive to get the 
Kosovo Albanian delegation to accept the proposed peace treaty.   
 



We know today, that with the help of Paskal Milo the foundations for Kosovo’s 
independence were laid in Paris. 
  
Today, some ten years after the Kosovo drama, one can clearly state, that  there 
are few politicians who had so much influence on a decision of historic 
proportions as Paskal Milo did in those fateful days in the spring of 1999. 
 
The Kosovo conflict – still not fully resolved – is a prime example for how 
important responsible politics can be. As an Austrian I know what I am talking 
about, since Austria was involved in the Balkans conundrum for more than two 
centuries. Today, some years into the 21st century, countries like Albania and 
Austria have a very specific task to promote peace and democracy in our 
neighbourhood in order to help to fulfill a common dream: the unification of 
Europe. 
 
Paskal Milo, a great Albanian patriot and true European has made a contribution 
of historic proportions.  
  
 


