
Pse vetëvendosje? 

Vetëvendosja është e drejtë e të gjithë popujve të kolonizuar.  

 Mungesa e përgatitjes në fushat politike, ekonomike, shoqërore, apo në atë të arsimit kurrë nuk duhet të merret si pretekst për të vonuar 
pavarësinë. (Rezoluta 1514 e OKB-së, më 1960) 
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Për  ta  shënuar  përvjetorin  e  dytë  të 
demonstratës  së  10  shkurtit  2007,  Lëvizja 
VETËVENDOSJE!  bëri  homazh  te  varret  e Mon 
Balajt dhe Arben Xheladinit bashkë me familjet 
e  tyre  dhe  te  pllaka  përkujtimore  e  rënies  së 
tyre  në  Rrugën  ‘Nëna  Tereze’.  Në  mbrëmje  u 
mbajt  një  tubim  përkujtimor  për  nder  të  tyre. 
Vijojnë  fragmente  nga  disa  nga  fjalime  që  u 
mbajtën gjatë ditës. 

Më  10  shkurt  2007,  policía  e  UNMIK‐ut  i 
qëlloi  për  vdekje  Arben  Xheladinin  dhe  Mon 
Balajn.  Ata  i  plagosën  edhe  mbi  80 
demonstrues  të  tjerë.  Kurrfarë  hetimesh  mbi 
krimet nuk u ndërmorën asnjëherë.   
 

Fahri Balaj, vëllai i Mon Balajt 
“Moni  dhe  Beni  u  nisën  për  në  atë 

rrugëtim,  të  bindur  se  kishin  gjetur  mënyrën 
më  të  drejtë  për  kohën  për  t’i  shërbyer 
atdheut.  Meqë  ishin  përgatitur  më  herët  për 
demonstratën,  jorastësisht  ishin  aty  ku  ranë. 
Rënia  e  Benit  dhe Monit  ka  kuptim  se  ata më 
shumë  se  jetën  deshën  të  drejtën  për 
vetëvendosje.  Rënia  e  Benit  dhe  Monit  ka 
kuptim  se  e  demaskuan  UNMIK‐un  dhe 
politikat  nënshktruese  të  udhëhequra  nga 
vendorët,  anipse  menduam  se  ajo  politikë 
nënshtruese  kishte  ikur  së  bashku  me 
okupatorin.  Prindër  të  Benit  dhe  ju  prindër  të 
Monit,  juve dhe neve Beni dhe Moni do  të na 
porosisnin:  mos  na  qani  se  ne  bëmë  detyrën 
tonë për atdhe, por qani ata që kanë mundësi 
t’i bëjnë detyrat dhe nuk po i bëjnë. Në emër të 
familjes,  ju  falemnderit që po nderoni Benin e 
Monin  e  në  veçanti  vullnetin  e  tyre  për 
vetëvendosje.” 

 

Shaban Xheladini, babai i Arben Xheladinit 
“Në  emër  të  familjes  së  gjerë  Xheladini  ju 
përshëndesim  vëllezërisht  për  pjesëmarrjen  e 
juaj  me  rastin  e  përkujtimit  të  2vjetorit  të 
dhimbshëm  për  net  ë  afërmit  e  Arbenit  dhe 
Monit.  Ata  ranë  për  idealin  e  pavarësimit  të 
Kosovës  si  e  drejtë  legjitime  e  çdo  populli  për 
liri e pavarësi, por dhembja jonë është e madhe 
sepse humbjet  janë të mëdha për një protestë 
paqësore  si  kjo  e organizatës VETËVENDOSJE!. 

Megjithatë  ne  po  na  bënë  të  qëndrojmë  me 
krenari prononcimi  i  ish kryeministrit, Gjeneral 
Çekut  se  ngjarjet  e  10  shkurtit  2007  në 
Prishtinë  dhe  gjaku  që  lagu  sheshin  ‘Nëna 
Tereze’ e përshpejtoi  shpalljen e pavarësisë së 
Kosovës si shtet demokratik dhe sovran. Ashtu 
qoftë, ju falemnderit.” 

 
Motrat e Mon Balajt 

 

Liburn Aliu, Lëvizja VETËVENDOSJE! 
Liburn  Aliu  shpjegoi  se më  10  shkurt  2007  ne 
demonstruam  kundër  Planit  Ahtisari  dhe  për 
vetëvendosje,  pse  UNMIK‐u  dhe  qeveria 
ndërmorën  fushatë  aq  të  ashpër  mediale 
kundër demonstratës dhe pse është shumë me 
rëndësi  që  të  demonstrohet  kundër  vazhdimit 
të bisedimeve. Ai filloi duke folur për lirinë.   

“Dy vite më parë qytetarët  ishin në rrugë. 
Në demonstratë, në marsh që të përpiqen dhe 
ngulin  këmbë për  lirinë. Përpjekja për  lirinë  të 
bën  të  ndjehesh  i  lirë,  sepse  vetëm  ashtu  i 
gjendesh asaj gjithnjë e më pranë. Ndjenja e të 
qenit  në  përpjekje  i  jep  kuptim  qëllimit  e  bën 
atë  të  natyrshëm  dhe  të  padiskutueshëm.  Në 
rrugë,  në  përpjekje,  bashkë  me  të  tjerët  – 
ndjenjë  kjo  tejet  njerëzore  dhe  e  ngrohtë, 
diametralisht  e  kundërt me  pazarllëkun  nëpër  
tavolina,  me  cinizmin  dhe  dyfytyrësinë  në 
media të pushtetit. Ndjenjë për lirinë e cila s’ka 
si  konceptohet  ndryshe  përpos  me  të  drejtën 
që  fatin  e  vendit  ta  ndërtojmë  vetë  dhe  për 
interesat tona. E drejtë kjo për të cilën doemos 
duhet  të  përpiqesh.  Pikërisht  kjo  ndjenjë  e 
karakterizonte demonstratën më 10 shkurt.”  
Liburni  shpjegoi  si  UNMIK‐u  dhe  qeveria  u 

përpoqën  që  ta  kriminalizonin  demonstratën 
dhe  ta  largonin  vëmendjen  nga  përgjigjia  e 
policisë. Ai theksoi se, 
• Ulpiana  Lama,  zëdhënësja  e  qeverisë  kishte 

thënë  se  policia  kishte  vepruar  në  mënyrë 
‘profesionale’ dhe ‘proporcionale’. 

• Tina  Kaidanow,  shefja  e  Zyrës  Amerikane  në 
Prishtinë kishte thënë se ‘policia nuk e kishte 
tepëruar’. 

• Stephen  Schook,  zëvendës  i  PSSP  kishte 
deklaruar  se  Komisioneri  i  Policisë 
Ndërkombëtare  që  ishte  në  krye  të  forcave, 
Stephen  Curtis,  kishte  bërë  ‘punë 
shembullore’. 

• Të  gjithë  kishin  thënë  se  demonstruesit  ishin 
munduar të hynin në ndërtesat e qeverisë. 
Nga ana  tjetër 

• Amnesty  International  kishte  thënë  se 
protesta  kishte  qenë  paqësore  dhe  kishte 
kërkuar hetime mbi krimet. 

• Avokati  i  Popullit  kishte  shprehur  dyshimin  e 
tij mbi atë nëse reagimi i policisë kishte qenë 
proporcional. 

• Robert Dean, Prokurori Special pranë UNMIK‐
ut,  në  raportin  e  tij  të  publikuar  në  prill, 
kishte  thënë  se  rënia  e  Monit  dhe  Arbenit 
kishte  qenë  ‘e  panevojshme  dhe  e 
evitueshme,’  se  ‘nuk  kishte  arsyetim’  për 
vrasjen e tyre dhe se përdorimi i plumbave të 
gomës  ishte  bërë  me  ‘komandim  të  gabuar 
dhe të pavend’. Ai kishte theksuar se i gjithë 
ky  operacion  kishte  ndodhur  ‘në  largësi  të 
konsiderueshme nga ndërtesa e qeverisë’, të 
cilën policia kishte thënë se po sulmohej.  

 

Albin Kurti, Lëvizja VETËVENDOSJE! 
Albin  Kurti  theksoi  se,  “ndikimi  i  artikulimit  të 
vetëvendosjes  si parim universal me 10 shkurt 
2007 nuk mund  të kishte vetëm ndikim politik 
lokal. Që prej 10 shkurtit të vitit 2007, OKB‐ja e 
ka ndërprerë përdorimin e plumbave të gomës 
në  misionet  e  saj  nëpër  botë.  Nga  trupat  e 
OKB‐së  nuk  vdesin  dhe  as  nuk  plagosen  më 
njerëzit  askund.  Ky  është  mishërim  i 
dimensionit  universal  të  rëndësisë  së 
demonstratës  së  10  shkurtit  përveç  rëndësisë 
politike në Kosovë. Bota është një vend pak më 
i  mirë  për  të  jetuar  që  prej  10  shkurtit  e  për 
shkak të 10 shkurtit.” 
 

 
Arlinda, gruaja e Arben Xheladinit dhe djali i 

saj, Olti  

Përvjetori i dytë i demonstratës së 10 
shkurtit 2007 kundër Planit të Ahtisarit 

dhe për vetëvendosje 

Letrat nga Amnesty International  
Familjet e Mon Balajt dhe Arben Xheladinit 

kanë marrë 300 letra nga aktivistët e 
Amnesty International. 


