
100 LEKË, 1 EURO / MUJORE / 24 FAQE Nr. 790 / Viti i 67 i botimit / Shkurt 2020

Danimarkë  S i  po e  ridiza jnon biçikle ta qyt e tin  / Faqe 20-21

Editorial

Në korridorin  
e pritjes
Nga Enver Robelli / Faqe 3

Ndonëse flitet ende aty-këtu 
për anëtarësimin e vendeve të 
rajonit në Bashkimin Evropi-

an, njerëzit në Ballkan janë gjithnjë 
e më skeptikë. Ata më parë besojnë 
se do të jenë në BE si punëtorë të 
lirë se sa shtetet e tyre. 21 qershori i 
vitit 2003 ishte një ditë e bukur, me 
diell. Në një hotel afër Selanikut mba-
hej Samiti i Bashkimit Evropian... 

Reportazh

Hebrenjtë e 
Shqipërisë mes 
“tokës së bekuar” 
dhe “tokës së 
premtuar”
Nga Ben Andoni / Faqe 6-7

Ka një peshë identiteti hebre. Por 
sa është e këndshme ta pohosh, 
po aq është e vështirë t’i dalësh 

për zot në periudha të veçanta kohore, 
rrethana apo konjuktura ndërkom-
bëtare. Këto ishin fjalët që një hebre 
i vjetër iu la si trashëgim pinjollëve... 

Analiza

Pse humbën 
laburistët?
Nga Chris Bickerton / Faqe 8-9

Kuk është humbja e një njeriu, por 
e një ideologjie! Për ish-kryem-
inistrin Anthony Blair, dështimi 

i Partisë Laburiste në zgjedhjet e përg-
jithshme të 12 dhjetorit 2019 mund 
të shpjegohet me një program “tepër 
radikal”. Ekziston një analizë tjetër 
e rezultatit të votave, e cila ndoshta 
identifikon më mirë vështirësitë me... 

Debati

Kurthi etnik
Nga Belgzim Kamberi / Faqe 10-11

Strategjitë politike që duhen zbat-
uar për transformimin demokra-
tik dhe social të rajonit, që po 

shpopullohet çdo ditë e më shumë 
sipas Igor Štiks dhe Visar Ymeri...

Që njëzet vjet, anëtarësimi në Bashkimin Evropian 
është e vetmja perspektivë politike që i ofrohet vendeve 
të Ballkanit Perëndimor. Përderisa kjo perspektivë 
është bllokuar nga vetoja e Francës ndaj hapjes së 
negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, 
“metodologjia e re” e propozuar nga Komisioni 
Evropian ka pak gjasa ta ridinamizojë procesin. Sot, 
në pikëpyetje është vetë kuptimi i projektit evropian.

Nga Jean-Arnault Dérens dhe Simon Rico 

«Një gabim historik ». 
Kështu e komentu-
an liderët evropianë 

Jean-Claude Juncker dhe Donald 
Tusk vendimin për ta shtyrë hapjen 
e negociatave për anëtarësimin e 
Shqipërisë dhe Maqedonisë së Ve-
riut. Ishte 17 tetori 2019, në sami-
tin e Brukselit. Që atëherë, vendet 
e “Ballkanit Perëndimor” nuk e 
kanë më të qartë si të orientohen. 
Për gati një çerekshekulli, integrimi 
evropian është paraqitur si e vetm-
ja perspektivë politike që i ofrohet 
rajonit. Ky vullnet për integrim 
kishte përfunduar të ishte pothuajse 
konsensusal në shoqëritë e rajonit 
dhe në mesin e elitave politike dhe 
ekonomike. Sot, kjo siguri po vihet 
në pikëpyetje. Ndërsa Bashkimi 

Evropian i goditur nga seriali i pa-
fund i Brexitit duket më i paaftë se 
kurrë për ta përcaktuar një qasje 
të përbashkët, sjelljet e Francës që 
kërkon një “metodologji të re” të 
zgjerimit vetëm se e kanë shtuar 
konfuzionin. Nëse liderët e Ball-
kanit mund të përpiqen të gjejnë 
strategji alternative - duke dashur 
të vëjnë bast për ardhjen e parave 
kineze, kthimin e një diplomacie 
agresive amerikane, “miqësinë 
tradicionale” me Rusinë, pa e har-
ruar përafrimin me vendet e Grupit 
të Vishegradit – shoqëritë civile e 
gjejnë veten pa peshë, përderisa 
shpresat i patën mbështetur pikër-
isht në dinamikën performuese të 
procesit të integrimit, në aftësinë e 
tij për të sjellur përparim të vërtetë 

dhe të prekshëm, të paktën në disa 
fusha të rëndësishme, siç është 
forcimi i shtetit të së drejtës.

Përderisa regjime gjithnjë e më 
autoritare dhe gjithnjë e më të kor-
ruptuara po shtrihen në Shqipëri, 
Mal të Zi apo Serbi duke vazhdu-
ar të paraqiten si “pro-evropiane”, 
sot pikëpyetja është se cilat strate-
gji politike duhet të zbatohen për 
të qëndruar në rrugën e duhur, për 
transformimin demokratik , so-
cial dhe mjedisor, të shteteve të 
ndryshme të rajonit? Sfida është 
gjithnjë e më e ngutshme, pasi që 
Ballkani po zbrazet nga popujt e tij, 
duke filluar nga të rinjtë, të cilët do 
të duhej të ishin vektorët kryesorë të 
ndryshimeve shoqërore. Të lodhur 

duke e pritur pafundësisht Godon 
evropian, qytetarët e Ballkanit po 
mendojnë gjithnjë e më shumë se 
rajoni i tyre nuk ka të ardhme dhe 
se nëse Evropa nuk vjen drejt tyre, 
ata nuk kanë zgjidhje tjetër se të 
ikin drejt Evropës.

Në qershor 2003, Këshilli Evro-
pian i Selanikut e theksonte «voka-
cionin» e të gjitha vendeve të Ball-
kanit që një ditë të anëtarësohen 
në Bashkimin Evropian, duke e 
përjashtuar mundësinë e anëtarë-
simit në grup. Çdo shtet duhej ta 
ndiqte «udhërrëfyesin e tij» dhe 
do të gjykohej sipas përparimit të 
vet. «Kriterëve të Kopenhagës», që 
përcaktonin në vitin 1993, kriteret e 
përshtatshmërisë për.... / Faqe 2-3

Bllokimi i integrimit evropian në Ballkanin perëndimor

Vetmia ballkanike

Koment

AntiKÇK me 
syze të errëta
Nga Ardit Rada / Faqe 5

Dilemat e Shtëpisë së Bardhë

Të thyhet Teherani ose të rivalizohet Pekini?
Pse z.Donald Trump urdhëroi vrasjen e gjeneralit 
iranian Ghassem Soleimani? Kënd e këshilloi para se 
ta fillonte këtë projekt të rrezikshëm? Vendimi i tij nuk 
mbështetej nga të gjithë në Uashington. «Skifterët» 
anti-iranianë kundërshtojnë ata për të cilët Lindja 
e Afërt është një front dytësor, që i largon Shtetet e 
Bashkuara nga problemi kryesor: Azia dhe Kina.

Nga Michael T. Klare *

Presidenti Donald Trump 
habiti shumë vëzhgues duke 
e urdhëruar vrasjen e gjen-

eralit iranian Ghassem Soleimani, 
komandant i forcave Al-Qods të 
Trupave të Gardës Revoluciona-
re Islamike. Ndonëse tensionet 
ishin rritur në rajon për një kohë 

të gjatë, nuk kishte ndonjë tregues 
për një konfrontim të afërt midis 
Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, 
ose midis Iranit dhe fuqive të tjera 
të Gjirit arabo-persik. Përkundrazi, 
kishte tregues se gjenerali Solei-
mani gjindej pikërisht në Bagdad, 
për ta diskutuar një zgjidhje për 

ç’tensionim me Arabinë Saudite. 
Administrata Trump thotë se dëshi-
ronte ta ndërpriste një sulm të 
paralajmëruar kundër ambasadave 
amerikane dhe pozicioneve ush-
tarake në Irak dhe gjetiu në Gjirin 
Persik. Por, analistët kanë sugjeruar 
shpjegime të tjera. Shumë evokojnë 
psikologjinë e Presidentit, prirjen e 
tij për reagime të papritura dhe të 
nxituara. Sipas disa analistëve, ai 
kishte frikë se do të gjindej në një 
situatë të ngjashme me sulmin e vi-
tit 2012 ndaj Ambasadës së SHBA-
ve në Benghazi, ku humbi  jetën  
Ambasadori John Christopher 
Stevens, që i siguroi kongresistëve 
republikanë një pretekst për ta sul-
muar pamëshirshëm zonjën Hillary 
Clinton, Sekretaren e atëhershme të 
Shtetit. Të tjerët parashtruan frikën 
e Presidentit Trump që mund të 
dukej i dobët nëse nuk i përgjigjej 
provokimeve iraniane...   / Faqe 4-5


