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E ARDHMJA E KOSOVËS NË NATO

Si të arrihet e pamundura?

Kimberley Kruijver & Visar Xhambazi

Kjo analizë e poli�kave analizon se si mund të forcohen lidhjet ndërmjet Kosovës dhe NATO-s. 
Fak� që Serbia dhe katër shtete anëtare të NATO-s nuk e njohin pavarësinë e Kosovës e ka penguar 
integrimin e mëtejshëm të saj në organizata ndërkombëtare. Autorët përshkruajnë hapat e mund-
shëm poli�k dhe ushtarak që Kosova mund të ndërmarrë në periudhën afatshkurtër dhe 
afatmesme në mënyrë që të përga�tet si një partner i ardhshëm kredibil. Dialogu Kosovë-Serbi 
është sfida përfundimtare për Kosovën në planin afatgjatë dhe derisa të arrihet një marrëveshje, 
integrimi në NATO duket i pamundur. Prish�na duhet të jetë e vetëdijshme për ekuacionin 
ushtarako-poli�k, ku çdo ndryshim i madh ushtarak mund të ketë pasoja poli�ke. Sidoqo�ë, 
Kosova që tani mund të zotohet për reformat e nevojshme të sistemit të saj demokra�k. Kosova 
po ashtu duhet të përpiqet të krijojë mënyra për forcimin e lidhjeve me Aleancën në rrethanat 
aktuale, për shembull duke kërkuar në mënyrë të qartë vendosjen e një dialogu poli�k. Nga ana 
tjetër, NATO mund të konsiderojë thellimin e bashkëpunimit në kuadër të 'kornizës së 
bashkëpunimit të zgjeruar'. Përmes kë�j bashkëveprimi, Aleanca mund të ndihmojë Kosovën në 
reformimin e sistemit të saj poli�k, gjë që do të krijonte një rrugë më të lehtë për aspiratat e integ-
rimit të Kosovës në të ardhmen. 

Prej të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, 
Kosova është e fundit që e ka zhvilluar dhe zbatu-
ar poli�kën e saj të pavarur të sigurisë dhe mbro-
jtjes. Që prej shpalljes së pavarësisë në vi�n 2008, 
integrimi në NATO ka qenë një nga prioritetet 
kryesore qeveritare. Deri më sot, Kosova mbetet 
vendi i vetëm në rajon që nuk ka ndonjë formë të 
marrëdhënies kontraktuale me Aleancën (shih 
Figurën 1).1  Përpjekjet për vendosjen e 
marrëdhënieve miqësore, siç ishte aplikimi

për programin e Partnerite�t për Paqe2  në vi�n 
2012, deri më tani kanë qenë të kota. Duke besuar 
se do të ndryshonte këtë gjendje, Parlamen� i 
Kosovës në dhjetor të vi�t 2018 votoi për të 
transformuar forcat e saj të sigurisë, Forcën e 
Sigurisë së Kosovës (FSK), në ushtri. Ky transformim 
ka qenë disa herë në agjendën poli�ke, pasi Prish�-
na konsideronte se ky ishte hapi i fundit për 
komple�min e ins�tucioneve të sigurisë.

Termi marrëdhënie kontraktuale i referohet një   
marrëveshjeje të nënshkruar ndërmjet dy ose më 
shumë palëve. Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia janë 
anëtare të NATO-s, ndërsa Serbia dhe Bosnja e 
Hercegovina janë pjesë e programit të Partnerite�t për 
Paqe të NATO-s.  

Një program që fokusohet në krijimin e një rrje� të 
konsoliduar të marrëdhënieve ins�tucionale midis 
shteteve joanëtare.
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Derisa ky vendim ishte mbështetur nga  
Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), 
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens 
Stoltenberg kishte shprehur shqetësimin e tij 
duke e vlerësuar vendimin "në kohë të 
gabuar".3 Problemi në thelb ka të bëjë me një 
çështje kryesore: për faktin se pasi Kosova 
shpalli pavarësinë e saj, Serbia dhe katër 
vende anëtare të NATO-s nuk e njohën atë.4 
Kjo mosmarrëveshje është duke e penguar 
integrimin e mëtejshëm të Kosovës në NATO, 
dhe në forume të tjera ndërkombëtare. 
Mosnormalizimi i marrëdhënieve me Serbinë 
dhe çështja e vendeve që nuk e kanë njohur 
Kosovën kanë ngritur pengesa politike dhe 
juridike në marrëdhëniet e Kosovës me 
Forcën e Kosovës (KFOR) të udhëhequr nga 
NATO, si dhe me vetë NATO-n, përfshirë këtu 
edhe perspektivën e saj të anëtarësimit. 

Duke marrë për bazë këto rrethana, pyetja 
shtrohet nëse është e mundshme të 
realizohet ndonjë alternativë ndaj 
marrëdhënies aktuale Kosovë-NATO.  

3  NATO, Deklarata e Sekretarit të Përgjithshëm të 
NATO-s mbi miratimin e ligjeve për tranzicionin e 
Forcës së Sigurisë së Kosovës, 14 dhjetor 2018. 

4  Përveç Serbisë, pesë anëtare të NATO-s (dhe të BE-së): 
Greqia, Sllovakia, Rumania, Spanja dhe Qiproja, si 
anëtare e BE-së por jo edhe e NATO-s, i përkasin të 
ashtuquajturave vende që nuk e kanë njohur Kosovën. 

Kjo analizë e politikave analizon pengesat dhe 
mundësitë e ndryshme të Kosovës për të 
forcuar lidhjet e saj me NATO-n.5 Pjesët e 
mëposhtme paraqesin një histori të shkurtër 
të NATO-s në Kosovë, përfshirë edhe rolin e 
KFOR-it, dhe transformimin e FSK-së në 
ushtri.6 Pjesa në vazhdim përshkruan hapat e 
mundshëm politik dhe ushtarak që Kosova 
mund të ndërmarrë në periudhën 
afatshkurtër dhe afatmesme, në mënyrë që të 
përgatitet si një partner i ardhshëm kredibil. 
Pastaj, autorët analizojnë disa mënyra në të 
cilat NATO dhe Kosova mund të forcojnë 
lidhjet në rrethanat aktuale. Në fund, kjo 
analizë e politikave përfundon me 
konkluzione dhe rekomandime.7 

5 Metodologjia e hulumtimit bazohet në një kombinim 
të hulumtimit të literaturës dhe intervistave të 
zhvilluara me ekspertë, përfshirë studiues dhe (ish) 
politikëbërës në Holandë, Kosovë, BE dhe NATO. 
Shumica e intervistave u zhvilluan sipas Rregullës së 
Chatham House, kështu që fusnotat do t’u referohen 
intervistave vetëm në mënyrë të përgjithshme. 

6 Shih Shtojcën 1 për kronologjinë e ngjarjeve më të 
rëndësishme në historinë e Kosovës në raport me 
NATO-n. 

7 Autorët i janë mirënjohës Jochem Vriesema për 
kontributin e tij të çmueshëm në këtë hulumtim. 

Figura 1  Ballkani Perëndimor dhe marrëdhëniet me NATO 
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KFOR: Garantuesi kryesor i stabilitetit 
rajonal 

Marrëdhënia Kosovë-NATO filloi më  
24 mars 1999 me fillimin e Operacionit të 
Forcave Aleate të NATO-s, një fushatë ajrore 
njëmbëdhjetë javore kundër Republikës 
Federale të Jugosllavisë (RFJ) për të ndalur 
katastrofën humanitare që po ndodhte në 
Kosovë. Përfundimi i luftës hapi rrugën për 
Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë të OKB-
së (RKSKB) e cila autorizoi një prani 
ndërkombëtare civile dhe ushtarake në RF të 
Jugosllavisë, krijimin e Administratës së 
Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në 
Kosovë (UNMIK) dhe vendosjen e KFOR-it.8 
Objektivat fillestare të KFOR-it ishin 
parandalimi i rifillimit të armiqësive, krijimi i 
një mjedisi të sigurt dhe sigurimi i rendit dhe 
sigurisë publike, çmilitarizimi i Ushtrisë 
Çlirimtare të Kosovës9, mbështetja e 
përpjekjeve humanitare ndërkombëtare dhe 
koordinimi me praninë civile ndërkombëtare. 
Në vitin 2008, Kosova e shpalli pavarësinë në 
mënyrë të njëanshme, gjë që përkeqësoi 
tensionet politike në rajon, kryesisht me 
Serbinë. Shpallja e pavarësisë së Kosovës 
paraqet një moment shumë të rëndësishëm 
në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe 
NATO-s. Aleancës iu desh të përshtatej me 
realitetin e ri, e cila inicioi disa masa në 
përputhje me rrethanat: ajo filloi gradualisht 

8  Rezoluta 1244 kërkonte përfundimin e 
menjëhershëm të dhunës dhe represionit, kërkonte 
tërheqjen e ushtrisë, policisë dhe forcave 
paraushtarake jugosllave; inkurajonte të gjitha 
shtetet anëtare dhe organizatat ndërkombëtare të 
kontribuojnë në rindërtimin ekonomik; inkurajonte 
kthimin e sigurt të refugjatëve dhe personave të 
zhvendosur brenda vendit; kërkonte bashkëpunim të 
plotë me Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-
Jugosllavinë; kërkonte çmilitarizimin e Ushtrisë 
Çlirimtare të Kosovës dhe grupeve të tjera të 
armatosura; vendoste për një prani ndërkombëtare 
civile dhe ushtarake nën OKB.  
OCHA Reliefweb, Zhvillimi i institucioneve të 
Kosovës dhe kalimi i autoritetit nga UNMIK-u 
në vetëqeverisjen lokale - Serbi, 31 janar 2003.  

9  Grup militant separatist etnik shqiptar që synonte 
pavarësimin e Kosovës nga Serbia.  

10     Nga viti 2010, KFOR-i ka filluar të zvogëlojë 
gradualisht nivelin e forcës dhe të përshtat konceptin 
e operacioneve. 'Prezenca parandaluese' është "një 
koncept i operacioneve, përpjekja kryesore e të 
cilave bazohet në "ekipet për ndërlidhje dhe 
monitorim” (LMTs) të shpërndara nëpër rajone e që 
janë të ngarkuara për të monitoruar gjendjen sociale, 
politike dhe ekonomike në komunën për të cilën janë 

të transferonte detyrat siç ishin kontrollet 
kufitare tek institucionet e reja të sigurisë së 
Kosovës. Për më tepër, NATO filloi aktivitetet 
për ndërtimin e kapaciteteve me Forcën e 
sapo themeluar të Sigurisë së Kosovës (FSK).  
Me përmirësimin e mjedisit të sigurisë, në 
vitin 2009 Këshilli i Atlantikut Verior (NAC) 
vendosi të ripërkufizojë praninë e KFOR-it si 
'prezencë parandaluese'.10 Sot, KFOR-i 
vazhdon të garantojë një mjedis të qetë dhe 
të sigurt në Kosovë11 dhe lirinë e lëvizjes për 
të gjithë, siç theksohet në mandatin e tij 
fillestar.12 

Raporti i sigurisë rajonale ndërmjet Kosovës 
dhe Serbisë ende mbështetet në praninë e 
NATO-s. Ky argument përforcohet nga 
mosbesimi i vazhdueshëm i popullatës serbe 
të Kosovës ndaj FSK-së dhe refuzimi i Serbisë 
që të njohë FSK-në.13 Serbët e Kosovës 
brengosen se prania e FSK-së në zonat e 
populluara me serbë mund të fus frikë dhe 
pasiguri.14 Aktualisht, KFOR-i perceptohet si 
mekanizmi më i rëndësishëm i sigurisë në 
Kosovë sepse është i pranuar nga të gjitha 
palët. Shqiptarët e Kosovës e shohin KFOR-in 
si çlirues të vendit ndërsa serbët e Kosovës 
dhe vetë Serbia e shohin këtë forcë si 
garantuesin kryesor të sigurisë së tyre, e cila 
ofron mbrojtje për komunitetin serb dhe 
monumenteve kulturore dhe fetare të Kishës 

përgjegjëse". J. DeRosa, Rishikimi Strategjik i 
Mbrojtjes së Republikës së Kosovës, Dokumenti i 
Politikave i GAP, 2013, f. 16. 

11   Përveç komponentit të sigurisë, KFOR kontribuon,  
ndër të tjera, edhe me aktivitete me bazë në 
komunitet përfshirë ngritjen e vetëdijes kundër 
dhunës me bazë gjinore, përmirësimin e 
marrëdhënieve ndëretnike, ndihmën për personat 
me aftësi të kufizuara dhe ndihmën për Policinë e 
Kosovës. Kohët e fundit, gjatë pandemisë COVID-19, 
KFOR ka dhuruar pajisje mbrojtëse si ndihmë për 
nevojat lokale. 

12  Misioni i KFOR-it është: 
• të kontribuojë për një mjedis të qetë dhe të sigurt;
• të mbështesë dhe koordinojë përpjekjet 

humanitare ndërkombëtare dhe praninë civile;
• të mbështesë zhvillimin e një Kosove stabile,

demokratike, shumetnike dhe paqësore;
• të mbështesë zhvillimin e Forcës së Sigurisë së 

Kosovës;
        Komanda e Forcave të Bashkuara Aleate në Napoli, 

Misioni i KFOR-it.  
13   Anika Snel, 'Plani i Vazhdueshëm i KFOR-it', Militaire 

Spectator, 27 maj 2015.  
14   Die Morina, 'Thaçi zotohet të ulë frikën serbe rreth 

Ushtrisë së Kosovës', Ballkan Insight, 1 nëntor 2017. 
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Ortodokse Serbe në Kosovë.15 Si rezultat, çdo 
ndryshim që e zvogëlon mandatin e KFOR-it 
ka mundësi që të prish ekuilibrin e brishtë të 
paqes në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kështu, 
nëse Kosova dhe Serbia nuk arrijnë të 
pajtohen, është jetike për stabilitetin e rajonit 
që KFOR-i të mbetet aktiv siç është 
aktualisht.16 Sidoqoftë, për Kosovën 
marrëdhënia me KFOR-in, dhe NATO-n, duket 
paradoksale.17 Nga njëra anë, KFOR-i zbaton 
një bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet 
Kosovës dhe NATO-s, derisa nga ana tjetër vet 
prania e KFOR-it kufizon hapat e mëtejshëm 
në atë marrëdhënie. Meqenëse NATO tashmë 
është e pranishme në Kosovë përmes KFOR-it, 
ka shumë pak motivim për Aleancën që të 
formalizojë marrëdhëniet për sa kohë që 
RKSKB 1244 mbetet e pandryshuar dhe 
mosmarrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë 
vazhdon të mbetet problem. 

Transformimi i FSK-së në ushtri 

Në dhjetor 2018, qeveria e Kosovës inicioi 
vendimin për krijimin e forcave të saj të 
armatosura. NATO e kishte bërë të qartë se 
do të mbështeste një plan të tillë vetëm nëse 
ky do të realizohej përmes ndryshimeve 
kushtetuese, sepse në atë mënyrë do të duhej 
të jepnin pëlqimin shumica e dyfishtë e 
deputetëve të Parlamentit. Bashkimi Evropian 
(BE) e kishte të njëjtin qëndrim me NATO-n 
duke deklaruar se "mandati i FSK-së duhet të 
ndryshohet vetëm përmes një procesi 
gjithëpërfshirës dhe gradual në përputhje me 
Kushtetutën e Kosovës", për çka edhe ishin 
pajtuar palët e përfshira në Planin e 

15  Informata nga intervistat. 
16  ‘KFOR-i në 20: Pritjet kundrejt 

Realitetit', NATO në 70: Struktura e Aleancës sot dhe 
nesër, Botim i veçantë i Panoramës së Mjedisit të 
Sigurisë Globale 2019, Instituti për Politika Strategjike, 
f. 46. 

17  Informata nga intervistat. 
18   Shërbimi i Veprimit të Jashtëm Evropian, Deklarata e 

Zëdhënësit për Forcën e Sigurisë së  Kosovës, 14 
dhjetor 2018.   

19  Mbi Forcën e Sigurisë së Kosovës, Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Kosovës, Nr. 1, 4 janar 2019.  

20  Me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve midis 
Kosovës dhe Serbisë dhe hapjes së rrugës për 
anëtarësim në BE për të dy vendet, BE-ja e filloi një 
proces të dialogut në vitin 2011. Deri më sot, Kosova 
dhe Serbia kanë arritur gjithsej 33 marrëveshje në 
Bruksel. Megjithatë, një pjesë e konsiderueshme e tyre 

Ahtisaarit, që zyrtarisht njihet si Propozimi 
Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të 
Kosovës (Plani i Ahtisaarit).18 Kjo do të ishte e 
vështirë të arrihej pasi shumica e kërkuar do 
të përfshinte edhe dy të tretat e deputetëve 
jo-shqiptarë, përfshirë deputetët serbë. 
Prandaj, pavarësisht nga kritikat që priteshin 
nga Serbia dhe nga organizatat 
ndërkombëtare, qeveria e Kosovës vazhdoi 
me planin b: miratimin e legjislacionit të ri për 
krijimin e ushtrisë (e cila do të mbante emrin 
e njëjtë FSK) dhe Ministrisë së Mbrojtjes. Si 
rezultat, kjo mundësoi ndryshime në misionin, 
mandatin dhe kompetencat e FSK-së, 
përfshirë mbrojtjen territoriale.19 Ky vendim 
tërboi marrëdhëniet me Serbinë dhe u 
kritikua nga bashkësia ndërkombëtare se ishte 
i dëmshëm për Dialogun e sponsorizuar nga 
BE-ja ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për 
përmirësimin marrëdhënieve midis vendeve.20 
Edhe pse SHBA-ja e përshëndeti vendimin si 
'historik'21, Jens Stoltenberg deklaroi se "me 
ndryshimin e mandatit, Këshillit të Atlantikut 
të Veriut tani do t'i duhet të rishikojë nivelin e 
angazhimit të NATO-s me Forcën e Sigurisë së 
Kosovës".22 Megjithatë, diskutimet ndërmjet 
Aleatëve në këtë aspekt janë akoma duke 
vazhduar dhe nuk janë ndërmarrë veprime të 
mëtejshme.23 Përkundër reagimit politik të 
NATO-s, KFOR-i ka vazhduar të mbështesë 
FSK-në përmes ndërtimit të kapaciteteve, 
koordinimit të edukimit dhe trajnimit, duke e 
bërë atë misionin më të gjatë në historinë e 
Aleancës.24 Demonstrimin më të fundit të këtij 
trendi e paraqet ushtrimi ushtrarak i NATO-s 
në vitin 2020 të quajtur Shpata e Argjendtë, 
në të cilën një rol të rëndësishëm e luajti FSK-
ja si në fazën e planifikimit ashtu edhe në atë 
të ekzekutimit.25 

zbatohen pjesërisht ose nuk zbatohen fare. Të dy palët 
kanë pikëpamje të kundërta lidhur me rezultatin 
përfundimtar të dialogut dhe janë akoma shumë larg 
arritjes së një zgjidhjeje përfundimtare. Forumi i 
Parlamentit Evropian, Marrëdhëniet Serbi-Kosovë:  
Konfrontim apo normalizim?, 12 shkurt 2019. 

21  Fatos Bytyçi, 'Kosova miraton ushtrinë e re 
pavarësisht kundërshtimit serb, kritikave të NATO-s', 
Reuters, 14 dhjetor 2018  

22  NATO, Deklarata e Sekretarit të Përgjithshëm të 
NATO-s mbi miratimin e ligjeve për tranzicionin e 
Forcës së Sigurisë së Kosovës, 14 dhjetor 2018.  

23  Intervistë me Piers Cazalet, Zëvendës Zëdhënës i NATO-
s, 16 tetor 2020.  

24  Misioni nuk ka një datë të përcaktuar të përfundimit. 
25  NATO, Shpata e Argjendtë - Rifillimi i Ushtrimit të 

KFOR-it për Reagim në Raste Emergjente, 10 tetor 
2020. 
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NATO tashmë është e pranishme në Kosovë 
për më shumë se 20 vjet. Përmes mbështetjes 
së KFOR-it, vlera e shtuar ushtarake është e 
qartë. Megjithatë, dimensioni politik, i cili 
përfshin formalizimin e marrëdhënieve me 
NATO-n, është dëshmuar të jetë sfidues për 
Kosovën. Pengesa kryesore është qasja e 
neutralitetit të NATO-s ndaj Prishtinës, pasi 
që katër nga anëtarët e saj nuk e kanë njohur 
pavarësinë e Kosovës. Kjo pengesë është 
shumë e rëndësishme, sepse e bllokon çdo 
mundësi të integrimit në NATO dhe duhet të 
tejkalohet me kohë. 

Ekuacioni politiko-ushtarak 

Është e qartë se një rezultat i suksesshëm i 
dialogut Kosovë-Serbi të lehtësuar nga BE-ja 
do të zvogëlonte pengesat politike dhe 
juridike për integrim në NATO. Prandaj lind 
pyetja nëse mund të ndërmerren hapa të 
tjerë për t’u përgatitur për këtë moment 
thelbësor. A mund të punojë Kosova për t'u 
bërë një partner ose anëtar potencial i 
besueshëm, duke i përmbushur që tani 
kriteret e NATO-s?26 Çështja Serbi-Kosovë 
është sfida përfundimtare politike në planin 
afatgjatë, por çfarë mundësi të tjera mund të 
ketë në ndërkohë? 

Edhe pse dimensioni politik është më i 
rëndësishëm se ai ushtarak, dhe mbetet 
pikëpyetje nëse anëtarët e NATO-s do të 
pajtoheshin për pjesëmarrjen e FSK-së në 
diçka më shumë se sa një ushtrim, megjithatë 
është interesante të shihet se ku qëndron 
Kosova në terma ushtarako-teknik. Një nga 
kriteret e NATO-s është që një vend që kërkon 
anëtarësim duhet të demonstrojë "aftësi dhe 
gatishmëri për të kontribuar ushtarakisht në 
operacionet e NATO-s”.27 Në përputhje me 
planet për transformimin e 

26   Vendet që kërkojnë anëtarësim në NATO do të duhet 
të jenë në gjendje të demonstrojnë se i kanë 
përmbushur këto kërkesa: 
• një sistem politik demokratik funksional të bazuar 

në ekonomi të tregut;
• trajtim të drejtë të minoriteteve;
• angazhim për zgjidhjen paqësore të konflikteve;
• aftësi dhe gatishmëri për të kontribuar 

ushtarakisht në operacionet e NATO-s; dhe 
• angazhim për marrëdhënie civilo-ushtarake dhe 

struktura institucionale demokratike. 
NATO, Zgjerimi, 5 maj 2020. 

FSK-së në ushtri të rregullt, rritjet e 
vazhdueshme të buxhetit të mbrojtjes që 
janë propozuar e demonstrojnë 
angazhimin e Kosovës për të investuar 
seriozisht në sektorin e saj të mbrojtjes 
(shih Tabelën 1). 

Megjithatë, ende mungojnë aftësi dhe 
kapacitete të konsiderueshme ushtarake. Me 
mandatin e ri, FSK synon të dyfishojë forcën e 
trupës së saj nga 2,500 personel ushtarak 
aktiv dhe 800 rezervistë në 5,000 dhe 3,000 
respektivisht.29 Në kuptimin absolut, kjo nuk 
ka shumë vlerë për NATO-n, aleancën më të 
madhe ushtarake në botë. Megjithatë, vendet 
më të vogla mund të përdorin karakteristikat 
e tyre të veçanta që kanë të bëjnë me 
vendndodhjen e tyre gjeografike, njohuritë 
për rajonin dhe aftësitë e specializuara nga të 
cilat mund të përfitojë Aleanca.30 Bazuar në 
përvojën e FSK-së në përkrahjen e 
përpjekjeve të shpëtimit në Shqipëri pas 
tërmetit në vitin 2019, Kosova mund të 
zhvillojë më tej aftësitë e saj "të 
specializuara" në misione speciale të kërkimit 
dhe shpëtimit për të qenë e gatshme të marrë 
pjesë në misionet ndërkombëtare të NATO-s 
dhe OKB-së.31 Meqenëse FSK-ja është trajnuar 
nga KFOR-i, nuk duhet të ketë probleme të 
mëdha të bashkëveprimit. Megjithatë, Kosova 
duhet ta ketë parasysh se procesi i forcimit të 
kapaciteteve të saj ushtarake mund të krijojë 
pakënaqësi tek shumë Aleatë të NATO-s, pasi 
ky është një devijim nga propozimi i Planit të 
Ahtisaarit. 

27  Po aty. 
28  Informacion nga një intervistë me Anton Qunin, 

Ministër i Mbrojtjes i Kosovës, dhe Ligji mbi Ndarjet 
Buxhetore të Republikës së Kosovës për vitin 2020, 
Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, mars 2020. 

29  Mbi Forcën e Sigurisë së Kosovës, Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Kosovës, Nr. 1, 4 janar 2019, faqe 9.  

30  Brandon Burden, Shtetet e Vogla të NATO-s: 
Shqipëria si rast studimor, Shkolla Detare 
Pasuniversitare, dhjetor 2016. 

31  Informacion nga intervistat.  
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2018

2019

2020

2021

2022

€52.3 milionë

€58.7 milionë

69.3 milionë

€69.7 milionë të planifikuara

74.4 milionë të planifikuara
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Përderisa ende ka disa mundësi që Kosova të 
zhvillohet dhe të kontribuojë në Aleancë në 
terma të rreptë ushtarako-teknik, realiteti 
politik është dhe do të mbetet pengesa 
kryesore. Është pikërisht kjo pikë ku ekuacioni 
i tanishëm politiko-ushtarak, që mbështetet 
nga RKSKB 1244, e arrin pikën e saj kritike. 
Çdo ndryshim i madh ushtarak që bëhet në 
Kosovë shikohet me një sy të dyshimtë përtej 
kufirit. Gatishmëria për të arritur deri te një 
zgjidhje paqësore e 'konfliktit', ose Dialogut, 
duhet të jetë prioriteti i parë i Kosovës nëse 
dëshiron vërtetë të bëjë përpjekje për t'u 
përgatitur për integrimin e ardhshëm në 
NATO. Mirëpo, duke lënë anash mundësitë 
ushtarake, çfarë mund të synojë politikisht 
Kosova në periudhën afatshkurtër dhe 
afatmesme? 

Kushtet për anëtarësim në NATO përfshijnë 
një angazhim për një sistem politik 
demokratik dhe struktura institucionale 
funksionale. Pikërisht në këtë fushë, Kosova 
mund të demonstrojë (një gatishmëri për) 
progres, pa e vënë në rrezik të ardhmen e 
Dialogut Kosovë-Serbi. Mungesa e progresit 
në mes të NATO-s dhe Kosovës nuk është 
vetëm për shkak të Aleancës, por edhe për 
shkak të paaftësisë së institucioneve të 
Kosovës që të ecin përpara. Deri më tani ka 
pasur vetëm një kërkesë zyrtare nga qeveria e 
Kosovës në vitin 2016 për të forcuar lidhjet 
me Aleancën: aplikimi për 'bashkëveprim të 
zgjeruar'.32 Gjatë diskutimit të anëtarëve të 
NATO-s për përgjigjen e tyre ndaj kësaj 
kërkese, Spanja u tha të ishte më e zëshmja 
në kundërshtimin e saj ndaj Kosovës. Në vitin 
2017, Aleanca u përgjigj me një letër e cila 
përmbante më pak se që kishte shpresuar 
qeveria e Kosovës. Në vend të bashkëveprimit 
të zgjeruar përmes selisë së NATO-s në 
Bruksel, ky bashkëveprim do të menaxhohej 
përmes KFOR-it dhe Ekipit Këshillues dhe 
Ndërlidhës të NATO-s (NALT) në Prishtinë.33 
Niveli i ri i bashkëpunimit çoi në përmirësimin 
e komunikimit, rritjen e vizitave nga zyrtarë të 
lartë të NATO-s dhe pjesëmarrjen e zyrtarëve 
të FSK-së në programet e trajnimit të NATO-
s.34 Për më tepër, ndonëse nuk do t'i 

32  NATO, Intervistë me Z. John Manza, Zëvendës Ndihmës 
SP të NATO-s për Operacione, 2017.  

33  'Perspektiva e Kosovës dhe Bosnjë e 
Hercegovinës në NATO', Ballkani Perëndimor Evropian, 
8 shkurt 2019.  

garantojë qasje Kosovës në programet që 
çojnë në partneritet ose anëtarësim në NATO, 

të aplikojë për grante për projekte 
(kërkimore) përmes Divizionit të Diplomacisë 
Publike dhe Programit të Shkencës për Paqe 
dhe Siguri të NATO-s, si dhe të përfitojë nga 
Programi i Ndërtimit të Integritetit. Ndonëse 
ky ishte një fillim i mirë si për bashkëveprimin 
më të madh Kosovë-NATO ashtu edhe për 
reformat aq të nevojshme të strukturave 
institucionale demokratike të Kosovës, është 
e vështirë të gjenden dëshmi të vazhdimit të 
këtyre aktiviteteve. Prandaj, për Prishtinën 
korniza e 'bashkëveprimit të zgjeruar' thjesht 
përbënte një plus në plotësimin e rubrikës 
politike, por në të vërtetë nuk ndryshoi 
shumë në përafrimin e Kosovës me Aleancën. 
Për ta bërë këtë, Kosova duhet të ketë një 
qasje proaktive për të thelluar mundësitë e 
bashkëpunimit në kuadër të kësaj kornize. 

Ekzistojnë tri aspekte politiko-institucionale 
në të cilat duhet të punojë Kosova. Së pari, 
Prishtina duhet të reformojë sistemin e saj 
demokratik, mes tjerash duke respektuar 
sundimin e ligjit në mënyrë që të përmbushë 
standardet politike të NATO-s. Marrëdhënia 
NATO-Ukrainë demonstron se Aleanca kërkon 
përparim në çështjet vitale demokratike, siç 
janë luftimi i korrupsionit dhe pavarësia 
gjyqësore. Për të ndihmuar Ukrainën në 
zbatimin e parimeve dhe standardeve të 
NATO-s, Aleanca përdor Programin Kombëtar 
Vjetor si mjet për të mbështetur tranzicionin. 
Përmes Programit Kombëtar Vjetor, Aleatët e 
NATO-s e inkurajojnë Ukrainën që të bëjë 
reforma serioze për të forcuar demokracinë, 
shtetin e së drejtës, të drejtat e njeriut dhe 
ekonominë e lirë të tregut, si dhe 
transformimin e sektorit të saj të mbrojtjes 
dhe sigurisë.35  Prishtina nuk ka pse të pres 
një proces të tillë formal në bashkëpunimin e 
saj me NATO-n, por mund të përdorë 
Ukrainën si shembull dhe të punojë vetë në 
çështjet e rëndësishme të reformës 
demokratike. Është shumë me rëndësi që 
institucionet e Kosovës të angazhohen për të 
bërë reforma gjithëpërfshirëse që synojnë 

34  Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të 
Zhvillimit (RIDEA), Anëtarësimi eventual i Kosovës në 
Organizatën e Traktatit të Atlantikut Verior (NATO): 
procedurat dhe perspektivat, nëntor 2019.  

35  NATO, Tema: Marrëdhëniet me Ukrainën, 11 nëntor 
2020. 
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mbështetjen e qeverisjes së mirë dhe 
sundimit të ligjit, në të mirën e të gjitha 
komuniteteve. 

Së dyti, një sistem burokratik që funksionon 
mirë është thelbësor që Kosova të marrë 
pjesë në organizatat ndërkombëtare. 
Aktualisht, vendit i mungon një trupë e duhur 
diplomatike dhe ekspertë të duhur për të 
zgjeruar stafin e saj dhe për të lehtësuar 
diskutimet. Dialogu Kosovë-Serbi e merr 
shumicën e energjisë së Kosovës për punët e 
jashtme dhe synimi për të intensifikuar 
marrëdhëniet me NATO-n duket se është lënë 
pas dore. Të njëjtat përpjekje që bëhen në 
zhvillimin e FSK-së nuk do të çoheshin dëm në 
institucionet e tjera siç është Ministria e 
Brendshme.36 Prishtina mund të krijojë një 
Grup Punues të NATO-s për t'i bërë 
politikëbërësit të fillojnë të punojnë në 
qëllimin e tyre për të intensifikuar 
marrëdhëniet me Aleancën dhe shtetet 
anëtare të saj. Vetëm atëherë mund të 
fillohet një  bashkëveprim më i duhur me 
NATO-n. Pastaj kjo do të kontribuonte edhe 
në sektorin e sigurisë së Kosovës. 

Për më tepër, Kosova mund të demonstrojë 
gatishmërinë e saj për të përmirësuar 
marrëdhëniet me pakicën e saj serbe, duke i 
ofruar personelit serb të Kosovës mundësinë 
për të shërbyer në gradat më të larta në FSK, 
siç ka ndodhur me forcën e policisë. Në planin 
afatgjatë, kjo mund të ndryshojë qëndrimin e 
popullatës serbe të Kosovës ndaj FSK-së dhe 
të krijojë më shumë besim dhe respekt 
brenda forcës. Në të njëjtën kohë, FSK duhet 
të vazhdojë të punojë ngushtë me NATO-n 
dhe të mirëpresë ndihmën dhe trajnimin e 
tyre profesional në përputhje me standardet 
e Aleancës. Kjo do t'i dërgonte një mesazh të 
rëndësishëm veçanërisht Serbisë se forca e 
sigurisë së Kosovës bazohet në multietnicitet 
dhe profesionalizëm, çka do të mund të 
stimulonte një angazhim më të madh, si dhe 
të  eliminonte pretendimet se FSK-ja është 
një kërcënim për komunitetin serb në Kosovë 
dhe për stabilitetin e rajonit. Nëse kjo qasje 
do të shtrihej në aktivitetet e FSK-së, kjo do të 
kishte mundësi të kontribuonte edhe në 
sigurinë rajonale. Një shembull i tillë përfshin 
Task Forcën Mjekësore Ballkanike, një format 

36 Informatë nga intervistat. 
37 Task Forca Mjekësore Ballkanike, Historia e Task Forcës 

Mjekësore Ballkanike, 2016.  

bashkëpunimi midis Shqipërisë, Bosnj  dhe 
Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Malit të 
Zi, Serbisë dhe Sllovenisë, për të rritur 
bashkëpunimin mjekësor ushtarak në rajon.37 
Veçanërisht tani, gjatë pandemisë COVID-19, 
ky do të ishte një sugjerim praktik që Kosova 
të ofrohet të kontribuojë në ndonjë mënyrë. 

Rruga e vështirë për në NATO 

Derisa Kosova ka shumë mundësi ushtarake 
dhe politike-institucionale për t'u përgatitur 
për një marrëdhënie të ardhshme formale me 
NATO-n, mbetet pyetja se sa mund të 
gjenden mënyra kreative për forcimin e 
lidhjeve me Aleancën në rrethanat aktuale. 
Para së gjithash, është thelbësore që Kosova 
të demonstrojë gatishmërinë e saj politike për 
të rritur bashkëveprimin me NATO-n. Edhe 
nëse nuk është realiste në periudhën 
afatshkurtër, qeveria e Kosovës mund të 
kërkojë në mënyrë të qartë vendosjen e një 
dialogu politik. Kjo me siguri nuk do të çonte 
menjëherë në një program partneriteti, por të 
paktën qëllimet e Kosovës do të bëheshin të 
ditura dhe do të mund të zhvillohej ndonjë 
formë e bashkëveprimit politik. Tani për tani, 
ka një mungesë të lidhjes së bashkëveprimit 
midis selisë së NATO-s dhe Prishtinës. Kosova 
mund të përpiqet të krijojë marrëdhënie 
diplomatike duke lejuar që ambasada e saj në 
Belgjikë të kontaktojë me selinë e NATO-s, si 
dhe duke shtuar marrëdhëniet e saj politike 
me vendet anëtare të NATO-s që e njohin 
Kosovën. Vende të tilla si SHBA, Turqia, 
Shqipëria dhe Kroacia tashmë janë përpjekur 
të thyejnë akullin në marrëdhëniet Kosovë-
NATO.38 Duke kërkuar në mënyrë proaktive 
kontakte me vendet mike të Kosovës, 
përfshirë këtu edhe Mbretërinë e Bashkuar, 
Gjermaninë dhe Francën, Kosova mund të 
përpiqet të forcojë lidhjet e saj me anëtarët e 
NATO-s në mënyrë bilaterale, e cila pastaj në 
periudhën afatgjatë mund të ndikojë në 
vendet që nuk kanë njohur atë. 

Për vetë NATO-n, angazhimi me Kosovën 
përmes KFOR-it është ende thelbësor për të 
garantuar stabilitetin rajonal. Për sa kohë që 
Kosova bën ndryshime ushtarake, siç është 
rritja e kapaciteteve të saj, kjo prapë do të 

38 Informatë nga intervistat. 
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jetë objekt kritikash siç ishte rasti me 
miratimin e ligjeve të reja për krijimin e 
ushtrisë. Në ndërkohë, si një urë drejt 
programeve të partneritetit dhe procesit të 
mundshëm të anëtarësimit të ardhshëm, 
edhe NATO nga ana e saj mund të konsiderojë 
thellimin e bashkëpunimit përmes 'kornizës së 
bashkëveprimit të zgjeruar'. Përmes këtij 
bashkëveprimi, Aleanca mund të ndihmojë 
Kosovën në reformimin e sistemit të saj 
politik dhe institucional. 

Konkluzionet dhe rekomandimet 

Realiteti kompleks gjeopolitik në të cilin ka 
lindur shteti i ri i Kosovës është plot sfida që e 
kanë penguar atë të anëtarësohet në 
organizata ndërkombëtare, siç është NATO. 
Dialogu Kosovë-Serbi është sfida e fundit për 
Kosovën në planin afatgjatë dhe derisa të 
arrihet një marrëveshje, integrimi në NATO 
duket i pamundur. Prishtina duhet të jetë e 
vetëdijshme për ekuacionin ushtarako-politik, 
ku çdo ndryshim i madh ushtarak mund të 
ketë pasoja politike. Sidoqoftë, kjo 
përmbledhje e politikave paraqet tri grupe të 
udhëzimeve se si të arrihet e pamundura: 

Në ndërkohë, Kosova mund të punojë në
drejtim për t'u bërë një partner ose anëtar  
potencial i besueshëm i NATO-s, duke 
i përmbushur kushtet e 
nevojshme

Angazhim në reformat e nevojshme të
sistemit të saj demokratik, përfshirë
forcimin e sundimit të ligjit dhe luftimin 
e korrupsionit. Duke ndjekur
shembullin e procesit të Programit
Kombëtar Vjetor mes NATO-s dhe
Ukrainës, Kosova mund të vlerësojë se
cilat reforma janë të nevojshme për të
përmbushur parimet dhe standardet e
NATO-s;
Investim në trupën e saj diplomatike
dhe krijimin e një Grupi Punues të
NATO-s. Përveç angazhimit për
qeverisje të mirë dhe sundim të ligjit,
është thelbësore që institucionet e
Kosovës të krijojnë një sistem
burokratik që funksionon mirë, pasi që
ai është thelbësor për pjesëmarrje në
organizata ndërkombëtare;

Ofrimin e mundësisë për grada më të
larta në FSK për personelin e
përkatësisë etnike serbe të Kosovës.
Nëse ky qëndrim do të shtrihej në
aktivitetet e FSK-së, kjo do të kishte
mundësi të kontribuonte në sigurinë
rajonale, përfshirë edhe Task Forcën
Mjekësore Ballkanike;
Investimin në aftësi "të specializuara"
për të ndihmuar misionet
ndërkombëtare të NATO-s, siç është
fusha e misioneve të kërkimit dhe
shpëtimit;
Mbajtjen e bashkëpunimit më të
ngushtë me KFOR-in përmes
programeve të trajnimit dhe ndihmës
dhe demonstrimit të përkushtimit të
saj për të kontribuar duke ofruar trupat 
e FSK-së për të shërbyer në
operacionet paqeruajtëse
ndërkombëtare. Pavarësisht nga kjo,
Kosova duhet të jetë e vetëdijshme për
qëndrimet e ndryshme të anëtarëve të
NATO-s në lidhje me zgjerimin e
kapaciteteve ushtarake.

Kosova duhet të përpiqet të krijojë mënyra 
për forcimin e lidhjeve me Aleancën në 
rrethanat aktuale. Për të demonstruar 
gatishmërinë e saj politike për rritjen e 
bashkëveprimit me NATO-n, Prishtina në 
mënyrë të qartë mund të kërkojë të 
vendosë një dialog politik. Kjo mund të 
arrihet përmes:

Lejimit të ambasadës së Kosovës në
Belgjikë të kontaktojë me selinë e
NATO-s;
Shtimit të marrëdhënieve politike me
vendet anëtare të NATO-s që njohin
Kosovën.

NATO mund të konsiderojë thellimin 
e bashkëpunimit në kuadër të 'kornizës së
bashkëpunimit të zgjeruar', përfshirë
programin e Ndërtimit të Integritetit.
Përmes këtij bashkëveprimi, Aleanca mund 
të ndihmojë Kosovën në reformimin e 
sistemit të saj politik, institucioneve dhe
sundimit të ligjit si dhe në luftimin e
korrupsionit. Kjo do të krijonte një rrugë
më të lehtë për aspiratat integruese të
Kosovës.
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Ndërhyrja e NATO-s: NATO fillon kampanjën ajrore kundër RF të Jugosllavisë. 
Lu�a përfundon me Marrëveshjen e Kumanovës dhe tërheqjen e forcave 
jugosllave. Këshilli i Sigurisë i Kombeve të Bashkuara miraton Rezolutën 1244 
që autorizon praninë e forcës paqeruajtëse ndërkombëtare të udhëhequr nga 
NATO të njohur si Forca e Kosovës (KFOR) dhe krijon Administratën e 
Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK). 

Trazirat e marsit në Kosovë: Shqiptarët e Kosovës kryejnë një sulm kundër 
komuniteteve pakicë serbe, rome dhe ashkali, i cili mbahet mend si inciden� 
më i madh i dhunës etnike që nga përfundimi i lu�ës. KFOR u kri�kua për 
dësh�m të menaxhimit të situatës. Këto protesta ishin gjithashtu edhe kundër 
UNMIK-ut, sepse njerëzit shqetësoheshin gjithnjë e më shumë për moszgjidh-
jen e statusit përfundimtar të Kosovës. 

Plani i Mar� Ah�saarit: Plani i Ah�saarit propozon pavarësi të mbikëqyrur për 
Kosovën, e cila menjëherë mirëpritet nga shqiptarët e Kosovës dhe refuzohet 
nga Serbia.

Shpallja e Pavarësisë së Kosovës: Kosova shpall pavarësinë dhe miraton 
Kushtetutën e saj.

Vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së 
Kosovës: Deklarata e pavarësisë nuk i shkel parimet e përgjithshme të së 
drejtës ndërkombëtare - të cilat nuk ndalojnë shpalljet e njëanshme të pavarë-
sisë - dhe as të ndonjë ligji specifik ndërkombëtar - në veçan� Rezolutën 1244 - 
e cila nuk e përcakton procesin e statusit përfundimtar për Kosovën.

Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë i ndërmjetësuar nga BE: Fillimi i një 
dialogu teknik nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve.

Përfundon pavarësia e mbikëqyrur e Kosovës: Një grup prej 25 vendesh (i 
përbërë nga 23 shtete anëtare të BE-së, SHBA dhe Turqia) që ka monitoruar 
vitet e para të pavarësisë së Kosovës e përfundon zyrtarisht rolin e �j.

Marrëveshja e Brukselit: Kosova dhe Serbia negociojnë dhe arrijnë "Marrëve-
shjen e Parë të Parimeve që Rregullojnë Normalizimin e Marrëdhënieve", 
ndonëse nuk është nënshkruar nga asnjëra palë.

Marrëveshja e Stabilizimit dhe Asocimit: Kosova nënshkruan marrëveshjen e 
saj të parë kontraktuale me BE-në.

Ushtria e Kosovës: Kuvendi i Kosovës miraton tri ligje për të transformuar 
forcat e saj të sigurisë në ushtri.

Marrëveshja e normalizimit ekonomik Kosovë-Serbi: Kosova dhe Serbia 
nënshkruajnë një varg dokumentesh ku pajtohen të normalizojnë lidhjet e tyre 
ekonomike dhe t'i bashkohen nismës rajonale "Mini-Shengen". Dokumentet u 
nënshkruan në Shtëpinë e Bardhë në prani të Presiden�t të SHBA-së, Donald 
Trump.
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