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BALLKANI: TEKSTET SHKOLLORE TË RRETHIT VICIOZ ETNONACIONALIST / Faqe 10-11

Intervista

Kosova dhe 
Serbia në 
udhëkryqin 
gjeopolitik
Intervistoi: Shkodran Hoti /Faqe 4-5

Serbia realisht nuk ka gjasa 
të futet në BE deri në vitin 
2030 e për rrjedhojë nuk ka 
kurrfarë presioni për ta njohur 

pavarësinë e Kosovës. E Kosova nuk 
ka hapësirë për më shumë kompro-
mise. Rreziqet që i krijon stërzgjatja 

E Majta 
shqiptare, si 
arsye ngecjeje
Nga Ben Andoni / Faqe  8

Me çfarë duket reformimi i Partisë 
Socialiste, është shumë i largët, 
ashtu si Lidhja Socialiste për 

Integrim, ka humbur çdo lloj identiteti 
me kohën e gjatë në opozitë. Në të dy 

Tarkovsky dhe 
pasioni
Nga Agron Shala / Faqe  21-24

Më 1 shkurt 1967 Aleksandr 
Lipkov[1] takohet me reg-
jisorin Andrei Tarkovsky[2] 

(1932-1986), por bashkëbisedimi i 
tyre pub likohet në revistën “Litera-
turnoe obozrenie” tek më 1988, pra 
pas vdekjes së regjisorit. Tarkovsky 
vlerësohet si një prej poetëve më të 
mëdhenj të botës së kinematografisë. 

Restaurimi në 
Washington?
Nga Serge Halimi           
/Faqe 3

PROTESTAT E NAFTËTARËVE TË ARMO

Tri “rëniet” e rafinerisë së naftës shqiptare 

Spitalet fitimprurëse gjermane
Gjatë kulmit të epidemisë së koronavirusit, sistemi 
shëndetësor gjerman ishte një shembull model, falë 
pajisjeve më të mira në shtretër e kujdes intensiv. 
Sidoqoftë, infermierët dhe spitalet kanë denoncuar prej 
vitesh mungesën strukturore të burimeve dhe të personelit. 
Kjo për shkak, ndër të tjera, të një sistemi financimi mjaft 
të ngjashëm me tarifimin sipas akivitetit, të vendosur në 
Francë që prej 2004.

Rrëzimi nuk duhet të vijë me gurë, e as me shembjen fizike të mureve të uzinës. Rrëzimi këtë herë duhet 
të jetë i sistemit që çoi në faliment kompaninë gjigande të naftës. Këtë mund ta bëjnë vetëm punëtorët, 
duke mos protestuar përpara dyerve të qeverisë, por të prokurorisë! 

NGA OLA XAMA*

EDHE MJEKËT DHE INFERMIERËT GJERMANË DENONCOJNË « DIKTATIN E EKONOMISË »

Axel Hopfmann ishte prej 
shumë kohësh infermier 
në një spital. Spitali ku ai 

punonte në Hamburg u privat-
izua më 2004. Hopfmann më pas 
preferoi të qëndronte në admin-
istratën publike, sesa të bëhej 
punonjësi i një grupi të madh me 

qëllim përfitimi. “Sot, unë punoj 
në një zyrë”, thotë ai. Në një spital 
tjetër në Hamburg, Constanze 
Weichert, infermiere prej dhjetë 
vjetësh, braktisi punën për ta prak-
tikuar profesionin në një kabinet 
për të moshuarit. “Unë e doja 
spitalin“, thotë ajo. « Do të doja të 

kthehesha, por do ta bëjë vetëm 
nëse ndryshojnë kushtet e punës 
». Për Steffen Hagemann, përvoja 
në spital ishte aq e vështirë saqë 
ai nuk zgjati më shumë se shtatë 
vjet në profesionin e infermierit. 
“Sipas imazhit të profesionit, ne 
infermierët duhet ta sakrifikojmë 

veten dhe drejtoritë luajnë me 
këtë gjë për t’i heshtur kërkesat 
tona”, shprehet ai. Infermierët 
gjermanë po denoncojnë gjithnjë 
e më shumë kushtet e punës “të 
cilat janë përkeqësuar masivisht“, 
siç dëshmohet nga Anja Voigt, 
infermiere e kujdesit  //Faqe 9             

Ambientalizëm

Ç’fsheh realisht një 
pemë?
Nga Franck Poupeau*  /Faqe 14-15

Libri i Anna Tsing ‘The mushroom 
at the end of the world’ (Kër-
pudha në fund të botës) është 

vlerësuar si një nga veprat më të rëndë-
sishme të antropologjisë bashkëkohore. 
Edhe është e tillë, por ndoshta për 
arsye të tjera nga ato që përmenden. 
Përmes një shkrimi të këndshëm dhe 
interpretimeve të qasshme të hulumti-

Editorial

Film

NGA KORRESPONDENTJA JONË 
RACHEL KNAEBEL*
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PROTESTAT E NAFTËTARËVE TË ARMO

Tri “rëniet” e rafinerisë së naftës shqiptare
Rrëzimi nuk duhet të vijë me gurë, e as me shembjen fizike të mureve të uzinës. Rrëzimi këtë herë duhet të jetë 
i sistemit që çoi në faliment kompaninë gjigande të naftës. Këtë mund ta bëjnë vetëm punëtorët, duke mos 
protestuar përpara dyerve të qeverisë, por të prokurorisë!

NGA OLA XAMA*

Sigurisht që Shqipëria 
nuk është vendi i vetëm 
ku dëgjohen akuza, de-

noncime, afera dhe sulme nga 
palët politike. Më shumë se sa 
një model politik të vjetër, de-
noncimet publike do t’i shihja 
si një produkt dhe kosto që i 
sjell të gjitha palëve demokra-
cia, edhe atyre të cilëve iu ras-
tis të mos jenë pjesë e lojës, 
apo edhe në rastet kur e vër-
teta është në favor të tyre dhe 
thyhet etika.

Mungesa e etikës është 
ndonjëherë fatura që paguajmë 
të gjithë për të jetuar të lirë në 
një sistem ku jepet llogari. Për 
mua është e mjaftueshme që 
ajo që mendohet të thuhet, ajo 
që dyshohet të hetohet dhe ajo 
që zbulohet të dënohet. Nëse 
ky zinxhir nuk funksionon, 
demokracia ka një mjet tjetër 
që nxit veprimin: protestën.

Që të kuptohet se demokra-
cia ka rënë në rastin e rafin-
erisë ARMO, duhet të kup-
tohet më parë se si vullneti i 
protestës është deformuar me 
qëllim përfitimin e elitave që 
kanë drejtuar vendin dhe in-
teresave privatë në duart e të 
cilëve është lënë në kohë të 
ndryshme ndërmarrja më e 
madhe e rafinimit të naftës në 

vendin tonë.  

Në emër të punëtorëve dhe 
zhvillimit teknologjik në vitin 
2008, qeveria “Berisha” nisi 
procesin e privatizimit të pa-
ketës me 85% të aksioneve të 
kompanisë shtetërore ARMO. 
Rafineria përbëhej nga dy uzi-
na, njëra në Fier e specializuar 
në përpunimin e bitumit, dhe 
ajo e Ballshit me një teknolog-
ji të vjetër kineze të ndërtuar 
në vitin 1975, e cila mund të 
përpunonte naftën e rëndë që 
nxjerr nëntoka shqiptare. Par-
tia në pushtet e atyre viteve e 
konsideroi një sukses shitjen 
me 128 milion euro të dy uzin-
ave, të cilat konsulenti i kon-
traktuar për këtë punë, Patton 
Bogss, nuk i kishte dhënë një 
vlerë më të madhe se 60 mil-
ion euro. Rafineritë kishin 
nevojë për investime, ndërsa 
paguanin çdo muaj bordero të 
fryra me mbi 2 mijë punëtorë 
të zonës.

Privatizimi

Rënia e maskës politike nisi 
të dilte që vitin e parë, kur 
pas kompanisë amerikane që 
u tha fillimisht se kishte pri-
vatizuar ndërmarrjen, doli në 
skenë biznesmeni shqiptar i 
naftës Rezart Taçi, përplasjet 

e të cilit me agjencitë tatimore 
nuk munguan as gjatë viteve të 
administrimit të tij.  Punëtorët 
nisën protestat masive në kor-
rik të 2013-s, pas një vendimi 
nga drejtoria e Hetimit Tati-
mor për të bllokuar rafinerinë 
e Ballshit, ndërsa e ndëshkuan 
me disa dhjetra milion euro 
gjobë për mosdeklarim të rreg-
ullt të taksave në 4 vite. Disa 
muaj përpara kësaj proteste, 
përplasjet e biznesmenit të 
naftës Rezart Taçi me qeverinë 
kishin nisur të dilnin në dritë, 
pas dështimit të tenderit për 
blerjen e kompanisë publike të 
prodhimit të naftës Albpetrol. 
Rezart Taçi dha një ofertë 850 
milion euro për privatizimin e 
saj, por pagesa nuk u ekzek-
tua asnjëherë, duke sjellë edhe 
dështimin e të gjithë procesit.

Në gusht 2013, pronarët e 
rinj të ARMO-s, ishin Heaney 
Assets Corporation, një kom-
pani azere e cila bleu aksionet 
nga Rezart Taçi për 50 milion 
euro, e për të gjetur një ndër-
marrje tashmë të fundosur me 
mbi 200 milion euro borxhe. 
Drejtuesit e rinj dhanë me qira 
rafinerinë e Fierit në shtator 
2013 te kompania TPD, dhe një 
vit më pas lidhën një kontratë 
për uzinën e Ballshit me Deve-
ron Oil. Të dyja këto kompani 

shfrytëzuan rafinerinë dhe 
punëtorët, për t’u larguar më 
pas me një listë të gjatë de-
tyrimesh tatimore, ndërsa 
vetë ARMO nuk dha rrogat e 
naftëtarëve pas mbylljes së 
punës, ndërsa shtoi në mënyrë 
eksponenciale detyrimet e saj 
ndaj autoriteve fiskale, dhe 
ndaj palëve të treta.

Protestat e naftëtarëve që 
kërkonin rrogat dhe vënien 
e uzinës në punë filluan, për 
t’u ndalur në shtator të vitit 
2016. Vetë kryeministri Rama 
prezantoi një investitor amer-
ikan si pronarin e ri të ndër-
marrjes, i cili do të vinte në 
funksion të plotë uzinën për 
të zgjidhur njëherë e mirë këtë 
çështje. Harry Sergeant re-
zultoi më pas si një individ i 
lidhur në biznes me pronarin e 
kompleksit Taivan, Besnik Su-
laj. IRTC Oil arriti të shfrytë-
zonte për 16 muaj rafinerinë 
përmes një  kontrate qiraje 
të lidhur me bankën Credins, 
tashmë pronarja e re aseteve të 
rafinerisë së Ballshit.

Përmes një ankandi të 
dyshimtë, të referuar në 
prokurori nga Ministria e Dre-
jtësisë, rezulton se uzina e 
Ballshit ishte shitur me kërkesë 
të bankës Credins, e cila kishte 

dhënë një kredi me vlerë 20 
milion euro në vitet e para të 
privatizimit, por të papaguar. 
Banka kishte arritur të merrte 
statusin e kreditorit preferen-
cial përpara punëtorëve dhe 
detyrimeve tatimore, të cilat 
përcaktohen qartësisht se kanë 
përparësi për t’u ekzekutuar në 
Kodin Civil.

Në dhjetor të vitit 2017, qin-
dra naftëtarë mësynë sërish 
jashtë dyerve të ministrisë së 
Energjisë dhe Industrisë, për 
të kërkuar pagat. Dy muajt e 
fundit kompania që shfrytë-
zonte uzinën “IRTC Oil”, nuk 
i kishte paguar, detyrimet në 
taksa arritën 20 milion euro, 
ndërsa puna ishte ndalur për 
shkak të përplasjeve me furni-
torin kryesor të lëndës së parë, 
Bankers Petrolium, i cili pre-
tendonte se nuk ishte paguar 
për naftën që i kishte shitur 
rafinerisë.

Protestat u ndalën vetëm 
pasi një kompani që shfaqi 
interes për të marrë sërish 
në shfrytëzim rafinerinë e 
Ballshit, Tosk Energji, takoi 
punëtorët e më pas lidhi kon-
tratë me pronarët e uzinës, për 
të rinisur punën. Kur puna u 
ndal sepse uzina nuk po fur-
nizohej me naftë, punëtorët 
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dolën në protestë dhe u futën 
në grevë urie edhe një vit më 
parë, ndërsa pas premtimeve të 
shumta, sot të zhgënjyer pro-
testojnë sërish.

Protesta është i vetmi mjet 
që atyre u ka mbetur në dorë 
për të marrë drejtësi në një 
sistem demokratik, por his-
torikisht vullneti dhe qëllimi 
i saj është shtrembëruar për 
të çuar para në xhepat e kom-
panive të lidhura me zyrtarë 
të lartë të shtetit shqiptar. 
Punëtorët u përdorën herë nga 
pronarët e herë nga shteti, për 
të larë krimet e bëra në emër 
të parave. Nëse tatimet do të 
bënin kontroll, punëtorët do 
të protestonin të shtyrë nga 
pronarët, e kur me bekimin e 
qeverive kompani të ndryshme 
shfrytëzonin uzinat pa paguar 
taksat e duke thelluar gropën e 
borxheve, shtetarët do të fshi-
heshin sërish pas punëtorëve 
se bënë ç’ishte e mundur që 
ata të kishin një punë.

Maska e politikës

Greva e naftëtarëve dhe 
historia e ARMO-s, rrëzon 
maskën e politikës dhe për-
faqësuesve tonë. ARMO është 
historia që tregon dështimin e 
forcave kryesore politike në 
vend, të mënyrës se si admin-
istarta punon me urdhra partie 
e jo me ligje, se si gjithë zinx-
hiri i pushtetit: nga vendori te 
qëndrori dhe drejtësia, kanë 
dështuar. Prandaj rënia e parë e 
ARMO-s është politike- është 
rënie e sistemit demokratik, 
është rënie e shtetit.

Përpara privatizimit,  rafine-
ria paguante çdo muaj pagat e 
2200 punëtorëve, afërsisht 25 
milion euro taksa çdo vit, ndër-
sa arrinte të dilte me fitim. Në 
momentin e shitjes së aseteve 
te azerët, ARMO regjistronte 
në vitin 2013 një bilanc detyri-
mesh më të madh se 200 milion 
euro, ndërsa sot borxhet e saj 
ndaj kreditorëve, kompanive 
furnitore dhe punëtorëve, ar-
rijnë 600 milion euro. Astetet 
e rafinerisë u lanë kolateral në 
banka dhe në transaksione të 
ndryshme financiare, ndërsa 
investimet në emër të të cilave 
u morrën këto para nuk duken 
në asnjë repart.

Detyrimet pas administrim-
it privat në vite u shtuan. Si 
menaxherët e saj, edhe qeve-
ria shqiptare tashmë e dinte 
se nuk kishte më shpresa për 
ringritjen financiare të uz-
inës. Në vitin 2015, indeksi i 
shëndetit të rafinerisë shpjeg-
ohej me vetëm 1 fjali: për çdo 
100 lekë shitje, gjenerohen 
292 lekë humbje. Mbi asetet 
e kompanisë duhet të vepron-
te ligji i falimentit, dhe pasi 
të shlyeheshin detyrimet ndaj 
punëtorëve dhe buxhetit të 
shtetit, pjesa që mbetej të nda-
hej me bankat e furnitorët. Kjo 
është maska e dytë që shteti 
i vuri ARMO-s: që rafineria 
mund të punonte!

Në analizën që disa so-
ciologë i bënë krizës financ-
iare  globale të një dekade më 
parë, dolën në përfundimin se 
i gjithë sistemi kapitalist dësh-
toi për shkak të “grykësisë”  
dhe “ambicies”, një koncept të 

cilit “Kisha” i frikësohej dhe 
nuk lejoi zhvillimin, derisa 
erdhi koha që fryma kapital-
iste të dominonte mbi fuqinë 
e saj. Sociologët e shpjegojnë 
dështimin e sistemit kapital-
ist në këtë krizë me natyrën e 
pangopur të racës njerëzore: 
bankat duan të fitojnë më 
shumë dhe dhanë shrytëzimin 
e portofoleve të tyre në insti-
tucione financiare dytësore 
me qëllim fitimin, këto insti-
tucione donin të fitonin më 
shumë dhe nuk panë aftësinë 
paguese të kredimarrësve, vetë 
kredimarrësit donin të kishin 
sa më shumë dhe blenë shtëpi 
pa llogaritur nëse e përballo-
nin këstin e kredisë. I gjithë 
cikli kishte një emër mbi të 
cilin mbështeten edhe parimet 
e kapitalizmit: të fitosh sa më 
shumë!

Në emër të fitimit, i gjithë 
zinxhiri i kompanive që ad-
ministruan ARMO-n, krijoi 
një krizë të pashërueshme për 
kompaninë. Prandaj rënia e 
dytë e ARMO-s, është rënia 
financiare.

ARMO-n për herë të tretë 
duhet ta rrëzojnë punëtorët. 
Njësoj si në rastin e rafiner-
isë, dhjetëra afera të tjera janë 
ende dhe sot të pahetura, dhe 
edhe kur janë hetuar, fajtorët 
nuk janë gjetur, duke instalu-
ar një regjim mosbesimi për të 
gjithë. Rrëzimi nuk duhet të 
vijë me gurë, e as me shemb-
jen fizike të mureve të uzinës. 
Rrëzimi këtë herë duhet të jetë 
i sistemit që çoi në faliment 
kompaninë gjigande të naf-
tës. Këtë mund ta bëjnë vetëm 
punëtorët, duke mos protestuar 
përpara dyerve të qeverisë, por 
të prokurorisë! Sepse aty lind 
gjithçka- te drejtësia!

Edhe pse vonë, vetëm sistemi 
i drejtësisë mund të dënojë çdo 
administrator që nuk ka dhënë 
pagat, çdo pronar që ka vjed-
hur dhe çdo zyrtar që heshtur e 
bashkëpunuar në nkëtë skemë, 
duke i dhënë fund precedentit 
të vjedhjes dhe mashtrimit të 
shqiptarëve me letër dhe firmë.

Vjedhjet më të mëdha që u 
janë bërë shqiptarëve gjatë 
viteve të demokracisë, janë ato 
të dhënies së letrave të cilat 
nuk vlejnë më shumë se kosto-
ja e printimit dhe boja që kanë 
përsipër. “Letra me vlerë” u 
quajtën bonot e privatizim-
it, që sot i gjen në sirtarët e 
shtëpive të tyre. Letra u prod-
huan pafund edhe në periudhën 
e piramidave financiare, e sër-
ish mbi 700 vendime të fituara 
në gjykatë kanë në dorë edhe 
naftëtarët e uzinës së Ballshit. 
Me këto letra ata tashmë duhet 
të bllokojnë disa letra të tjera, 
ato të kompanisë ARMO, e 
cila sërish ekziston vetëm në 
letër, sepse asetet e saj i kanë 
marrë si gjithmonë ata që dom-
inojnë ekonominë, ata që janë 
më të fortë se punëtorët, ata që 
sot sërish përmes punëtorëve 
kërkojnë të ndikojnë realitetin 
politik dhe ekonomik në emër 
të fitimit.

(*Autorja është gazetare e 
ekonomisë në Shqipëri)

Restaurimi në Washington?
NGA SERGE HALIMI

Më 2008, z.Barack 
Obama pati ven-
dosur të ishte i 

kujdesshëm kur e caktoi 
veteranin centrist Joseph 
Biden, si kandidatin e tij 
për zëvëndës-President. 
Demokratët patën shpre-
hur asokohe vullnetin e 
tyre për shkëputje, duke 
e përzgjedhur një zezak 
progresiv që e kundërsh-
tonte luftën në Irak, për 
pasues të z.George W. 
Bush.

Në nëntorin e ardhshëm 
është z.Biden ai i cili do 
t’i veshë ngjyrat e tyre. 
Por, ai nuk frymëzon asn-
jë entuziazëm. Pra, një « 
casting » i mirë politik 
kërkonte që Biden ta zg-
jidhte një simbol eksitues 
për zëvëndëse të tij. Jo të 
radikalitetit politik, por 
të “përfshirjes”. Prandaj 
edhe emërimi i znj.Ka-
mala Harris, si një vajzë 
nga prindër emigrantë 
(njëri xhamajkan, tjetra 
indiane) e martuar me 
një hebre.

Por rreziku ndalet këtu. 
Sepse, për pjesën tjetër, 
senatorja e Kalifornisë 
është një politikane kon-
vencionale dhe opor-
tuniste që askush nuk e 
ndërlidh me gjë tjetër, 
përveçse me ambicie të 
forta personale dhe me 
talentin e saj të përkryer 
për mbledhjen e fondeve 
nga miliarderët[1].

Çmimet në Wall Street, 
të cilat ishin rritur në mar-
sin e kaluar, kur z.Biden 
mundi Bernie Sandersin, 
u rriten përsëri me lajmin 
e emërimit të znj.Harris. 

Pasi pësoi një dështim 
të thellë në fushatën pri-
mare demokrate, ajo u 
desh të tërhiqej në fund 
të vitit të kaluar para 
votimit të parë. Ajo do t’i 
detyrohet gjithçka burrit 
që e zgjodhi dhe që do të 
mund ta pasojë. Kjo vjen 
në një moment të mirë, 
meqë ajo mendon pak a 
shumë si ai : Amerika 
është e madhe, Amerika 
është e bukur, disa refor-
ma do ta bëjnë atë edhe 
më të mirë; vlerat e saj 
frymëzojnë botën; alean-
cat e saj ushtarake mbro-
jnë demokracinë liberale 
kundër tiranëve.

Z.Biden dhe znj.Har-
ris nuk angazhohen të 
arrijnë shumë më tepër 
sesa z.Obama gjatë dy 
mandateve të tij. Gjë që 
do të thotë pak gjëra. 
Të paktën ata nuk do ta 
kenë pamaturinë për të 
pretenduar, siç ai pati 
bërë natën e zgjedhjes 
së tij: “Ne mund ta kuj-
tojmë këtë ditë dhe t’iu 
themi fëmijëve tanë, se 
ngritja e oqeaneve fil-
loi të ngadalësohej dhe 
se planeti po shërohet”. 
Tetë vjet më vonë, prej 
kur z.Obama ia lëshoi   
vendin z.Donald Trump, 
fëmijët u rritën pa e 
ngadalësuar ngritjen e 
oqeaneve.

Udhërrëfyesi i “biletës” 
Biden-Harris ka të paktën 
një qëllim entuziazmues 
: dëbimin e Presiden-
tin aktual nga Shtëpia e 
Bardhë dhe pastrim-
in e një institucioni që 
demokratët besojnë se 
është përdhosur nga një 

bandit. Së fundi, një nga 
udhëheqësit demokrat 
e krahasoi z.Trump 
me Benito Mussolinin 
duke thënë se “Putini 
është Hitleri[2] ».  Një 
shënjestër kaq e urryer 
pritet ta mobilizojë elek-
toratin demokrat kundër 
tij më 3 nëntor.

Shumica e kryeqytet-
eve evropiane shpreso-
jnë gjithashtu për një 
kthim të një presidence 
“normale” në Washing-
ton.  Të paaftë për ta 
nxjerrë veten nga lider-
shipi amerikan, përfshirë 
edhe kur ushtrohet nga 
një udhëheqës i pakul-
tivuar dhe i zhurmshëm, 
kryeqytetet evropiane 
mendojnë se një ad-
ministratë demokratike 
do t’i trajtojë ata më 
mëshirshëm. Dhe se do 
ta bëjë më të besueshëm 
diskursin e përsëritshëm 
mbi demokracinë, « 
botën e lirë » dhe vlerat 
e Perëndimit. A duhet të 
gëzohemi me një restau-
rim të tillë i cili ka për 
motiv të vetëm alternativ 
zbukurimin me ngjyra 
apokalipsi?

[1] Michela Tindera, « 
Billionaires Loved Ka-
mala Harris », Forbes, 
New York, 12 gusht 
2020.

[2] Sipas z.Jim Clay-
burn, njëri nga drejtuesit 
e shumicës demokrate 
në Dhomën e Përfaqë-
suesve, më 2 gusht në 
CNN. 



4  Le Monde diplomatique | shqip | Shtator 2020   

Kosova dhe Serbia në udhëkryqin gjeopolitik
Serbia realisht nuk ka gjasa të futet në BE deri në vitin 2030 e 

për rrjedhojë nuk ka kurrfarë presioni për ta njohur pavarësinë e 
Kosovës. E Kosova nuk ka hapësirë për më shumë kompromise. 

Rreziqet që i krijon stërzgjatja e këtij kontesti dhe izolimi i Kosovës 
mund të jenë fatale për rajonin.

INTERVISOI: SHKODRAN HOTI

AGON MALIQI, POLITOLOG

– Le Monde Diplomatique-Shqip: 
Marrëveshja e Washingtonit midis 
Serbisë e Kosovës dhe arrestimet 
e para të Gjykatës Speciale 
ridinamizuan debatet gjeopolitike në 
Kosovë. Cila është arsyeja sipas jush?

Agon Maliqi: Nuk jam i prirur shumë për 
t’u hyrë konspiracioneve, por do të merre-
sha me dinamikat strukturore që sollën në 
këtë moment. Partnerët tanë perëndimorë, 
madje edhe vetë shtetet brenda tyre (psh. 
SHBA) nuk janë faktorë homogjenë dhe 
as të njëtrajtshëm në politikat e tyre në di-
mension kohor. Politikat perëndimore vi-
jnë në disa binarë që shpesh nuk puthiten 
me të njëjtat synime strategjike – shpesh 
ndeshen sidomos prioritetet e sigurisë 
me ato të demokratizimit. Marrëveshja e 
Washingtonit dhe aktivizimi i Gjykatës 
Speciale janë dy binarë politikë kohërash 
dhe ideologjish të ndryshme që u takuan 
në një moment sepse ju kishte ardhur koha 
të dyjave. Marrëveshja Kosovë-Serbi ishte 
një prej atyre gjërave në të cilat Adminis-
trata Trump kishte shpenzuar kohë dhe ajo 
u mundua t’ia jep një përmbyllje në fund 
të mandatit, sado të kufizuar në përmba-
jtje që ishte në fund. Gjykata Speciale 
është produkt i asaj erës së mëparshme të 
unitetit transatlantik dhe të prioritizimit të 
demokratizimit të rajonit, si parakusht për 
paqen dhe zhvillimin. Ajo u mboll para 
shumë vitesh dhe po i dalin tani frutet. 
A është përdorur Gjykata Speciale poli-
tikisht? Gjithsesi, disa gjëra krijojnë fije 
dyshimi. Në Kosovë, kjo punë u prezantua 
si luftë mes BE-së dhe SHBA-ve, madje 
edhe u nxit një diskurs i fortë anti-BE.Por 
ky është një shpjegim i thjeshtëzuar. Pady-
shim se ka çarje mes BE-së dhe SHBA-
ve. Por kryeprokurori i Speciales është një 
amerikan i kontraktuar nga Departamenti i 
Shtetit. Të vërtetën ndoshta do të mund ta 
kuptojmë tek pas shumë vitesh, kur do të 
deklasifikohen dokumentet për zhvillimet 
e sotme. Gjithsesi, krijohet përshtypja se 
Kosova (apo më saktë Presidenti Thaçi) në 
atë moment qe njëfarë zhetoni gjeoplitik 
që u shkëmbye për diçka.

– Shumë zëra e vlerësuan Mar-
rëveshjen e Washingtonit midis 
Kosovës dhe Serbisë në shërbim 
para së gjithash të interesave elek-
torale të administratës Trump, 
por edhe të interesave gjeostrag-
jike dhe gjeopolitike të Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës në Ball-
kanin Perëndimor? Si e vlerësoni 
marrëveshjen nga kjo pikëpamje?

Agon Maliqi: Njerëzit parapëlqejnë 
rrëfime dhe shpjegime të thjeshta të zh-
villimeve me politikanë dhe shtete të 
fuqishme që e dijnë se çfarë janë duke 
bërë, por realiteti është shpesherë shumë 
më kompleks, madje edhe banal. Pady-
shim, pak gjëra lëvizin pa ndonjë interes 
politik të vendimarrësve dhe kjo është 
normale.Në këtë kontekst, ishte e qartë se 
kishte ambicie personale të Grenellit për 
t’u dëshmuar para Trumpit si diplomat 
efektiv.Por kishte edhe dëshirë nga ana e 

Trumpit për ta prezantuar një sukses në 
politikën e jashtme dhe për ta ndërlid-
hur  me disa mesazhe qendrore të fush-
atës së tij (“fundi i luftërave”, “paqe me 
Izraelin” etj). Kjo është arsyeja përse 
marrëveshja në thelb ishte aq e cekët dhe 
sipërfaqësore. Dyshoj se diçka e tillë do 
të nënshkruhej në rrethana “jofushate”. 
Por është gjithashtu naive të mendohet 
se këtu qëndronte motivi kryesor dhe i 
vetëm i marrëveshjes. Fundja, në opin-
ionin publik amerikan, kjo temë nuk 
mbeti në vëmendje as edhe një orë. Mar-
rëveshja kishte edhe motive të qarta gjeop-
olitike. Mos të harrojmë se viteve të fundit 
ishin të angazhuar në përpjekjen për një 
marrëveshje përmbajtësore edhe elementet 
“joTrampiane” të shtetit. Kur John Bolton 
dha miratimin për shqyrtimin e mundë-
sisë për korrigjimin e kufirit, ai nuk ishte 
vendim i tij personal, por ai kaloi nëpër 
sitën që quhet “interagency process”, ku 
mendimin e tyre e japin edhe institucionet 
e tjera, si Departamenti i Shtetit, ai i Mbro-
jtjes apo shërbimet e inteligjencës. Në këtë 
kontekst, angazhimi strategjik i SHBA-ve 
në Ballkan duhet kuptuar në kontekst të 
zvogëlimit të hapësirës për Rusinë për ta 
mbajtur peng rrugën e rajonit drejt NA-
TO-së. Këtu, kontesti i pazgjidhur mes 
Kosovës dhe Serbisë është nyja kryesore 
e problemeve në rajon. Ajo që në fund 
ishte më Trampiane në qasje ishte unilat-
eralizmi dhe shpërfillja e BE-së, madje 
edhe konkurrenca ndaj BE-së. Mendoj 
se këtu qëndron ndoshta elementi kyç i 
angazhimit amerikan në rajon, ku nuk 
ka shumë dallim mes republikanëve dhe 
demokratëve. Kjo është bindja se rajoni 
nuk do të futet në BE për një kohë të gjatë 
dhe se prania e SHBA-ve është e vetmja 
që mund ta ruajë stabilitetin dhe ta mbajë 
larg ndikimin rus dhe kinez. Prandaj edhe 
elementet kryesore të marrëveshjes janë 
prania e re amerikane financiare, investimi 
në projekte (veçanërisht ato energjetike) 
që e sigurojnë pavarësinë e rajonit prej 
regjimeve autoritare. Element “Trampian” 
i marrëveshjes janë zotimet për rreshtimin 
e Kosovës dhe Serbisë me prioritetet e 
politikës së jashtme të Trump, deri edhe në 
Lindje të Mesme.

Rreziku kinez
– Lufta tregtare SHBA-Kinë-BE 
konsiderohet si një nga motivet 
kryesore të orientimit përmba-
jtësor ekonomik të marrëveshjes 
Kosovë-Serbi në Washington. Sa 
qëndron kjo?

Agon Maliqi:  Pa dyshim se Kina është 
njëri prej elementeve kryesore të shqetë-
simit amerikan në rajon dhe në nivel 
botëror ai është shumëfish më i madh se 
shqetësimi për Rusinë. Gjatë qëndrimit 
tim pesëmujor në Washington vitin e kalu-
ar, mund të them se rreth 60 përqind e ng-
jarjeve nëpër institutet dhe “think tankat” 
amerikanë kishin për temë Kinën, rritja 
dhe synimet hegjemonike të së cilës shi-
hen me ankth. Serbia po kthehet në qendër 

kryesore të pranisë së Kinës në rajon, qoftë 
përmes investimeve, kredive apo edhe 
blerjes së armëve dhe teknologjisë kineze, 
aq sa CSIS thotë se ka rrezik që Serbia të 
bëhet “shtet klient i Kinës”. Marrëveshja 
synon t’ia kufizojë Serbisë rrjetin 5G, të 
cilin tashmë e ka nisur me Huawei. Prania 
e re e zyrës së DFC amerikane në Beo-
grad synon gjithashtu të krijojë mundësi 
financimi të projekteve infrastrukturore 
me mjete dhe me kompani amerikane 
në vend të atyre kineze. Në fakt, Kosova 
njëfarëdore ishte edhe karrem për Serbinë 
në këtë mes, sepse pjesa realisht më përm-
bajtësore dhe më me peshë në këtë mar-
rëveshje janë elementet gjeopolitike.

“Lehtë është të shitet patri-

otizëm folklorik, por rajonit i 

duhet frymëmarrje ekonomike, 

sepse përndryshe të gjithë do 

të përfundojmë duke i valuar 

flamujt kombëtar si emigrantë 

në Evropë”

– Përderisa ithtarët e “Mini-Shen-
genit” ballkanik po e cilësojnë atë 
si mundësi për zhvillim ekonomik, 
kritikët në Kosovë po e vlerësojnë 
si projekt që do ta mundësoi “heg-
jemoninë” ekonomike të Beogra-
dit (mini-Jugosllavi), apo si alter-
nativë e dëmshme ndaj integrimit 
në Bashkimin Evropian?  

Agon Maliqi: Jam i prirur që projek-
tit t’ia shoh përparësitë para rreziqeve, 
sepse kjo mendësia ku përqëndrimi është 
vetëm te përfitimet e Serbisë e ka ngu-
juar Kosovën në pikën e sotme të izolim-
it. Gjithsesi, meqë Serbia është pala më 
e interesuar për projektin, marrëveshja 
mundet dhe duhet të përdoret si njëri prej 
karremëve për njohje. Kosova nuk futet në 
diçka të tillë pa njohje. Së dyti, në rrethan-
at aktuale, Kosova ëshë ajo që vuan më 
së shumti nga barrierat e tregtisë, të cilat 
projekti do të mund t’i hiqte. Së treti, pak 
kush flet për faktin se projekti do të ishte 
edhe shkrirje e kufijve mes shqiptarëve 
(në Maqedoni, madje nacionalistët e kri-
tikojnë si krijim të ‘Shqipërisë së Mad-
he’). Gjithsesi, nuk duhet pasur iluzione 
për ambiciet hegjemoniste të Serbisë dhe 
kjo marrëveshje gjithsesi do të duhej të 

negociohej mirë për t’i mbrojtur interesat 
e Kosovës. Por kjo frika nga mbisundimi 
(edhe pse e kuptueshme nga përvoja) më 
duket se e projekton njëfarë inferioriteti të 
panevojshëm. Në kontekst të shkrirjes në 
BE, a nuk do të ishim po aq të ekspozuar 
ndaj ekonomisë së Serbisë? Gjithsesi, nuk 
po them se projekti nuk ka rreziqe, por për 
t’i zbutur ato nevojitet bashkërendim dhe 
raporte të mira mes shqiptarëve në rajon. 
Lehtë është të shitet patriotizëm folklorik, 
por rajonit i duhet frymëmarrje ekono-
mike, sepse përndryshe të gjithë do të për-
fundojmë duke i valuar flamujt kombëtar 
si emigrantë në Evropë.

– Marrëveshja e Washingtonit nx-
iti reagime diplomatike nga Rusia, 
Kina dhe “bota arabe” ndaj Ser-
bisë, ndërkohë që Kosova u qor-
tua sidomos nga Turqia dhe Bash-
kimi Evropian. Cila janë pasojat 
diplomatike/gjeopolitike dhe gjeo-
politike për Kosovën dhe Serbinë?

Agon Maliqi: Për Kosovën realisht 
vetëm Ambasada në Jerusalem përbën 
kosto, pikë së pari për shkak se bie ndesh 
me politikën e jashtme të Bashkimit Evro-
pian. Por kjo do të kishte peshë nëse Koso-
va do të ishte pranë anëtarësimit. Duke 
qenë se kjo gjë është aq larg, sa ndoshta 
deri atëherë Izraeli me Palestinën e zg-
jidhin çeshtjen, vendimi realisht mund të 
jetë i kontesueshëm në dimensionin mor-
al. Nuk ka sesi të mbivlerësohet rëndësia 
e Turqisë, por nëse ajo e sheh Kosovën si 
partner dhe jo si “shtet klient”, Ankaraja do 
të duhej të kishte mirëkuptim për pozitën e 
cunguar të Kosovës. Duket se shqetësimi i 
Erdoganit ka të bëjë më shumë me pasojat 
e rritjes së ndikimit të Izraelit në rajon. Kjo 
është një dinamikë delikate të cilën Koso-
va duhet të dijë ta barazpeshojë. Gjithsesi, 
kostot kryesore gjepolitike të marrëveshjes 
së Washingtonit ishin për Serbinë. Pra, 
parimisht, marrëveshja e Washingtonit ia 
krijon Serbisë disa çarje. Nëse Serbia u 
përmbahet këtyre zotimeve politike dhe 
nëse SHBA-të thellojnë praninë e tyre në 
rajon, atëherë mund ta shohim një kthesë 
të Serbisë prej lojës barazëpeshuese të 
uljes në disa karriga, te një qasje parimisht 
më pro-perëndimore. Problemi është se 
këtë kthesë,Vuçiqi dëshiron ta bëjë në kur-
riz tonin dhe të rajonit (pra në shkëmbim 
të jëtësimit të interesave hegjemoniste të 
Serbisë). Logjika pra është: ne jemi shteti 
më i rëndësishëm, por që të bëhemi me ju, 
na i plotësoni dëshirat! Kjo politikë (me 
rrezik për Kosovën) do të mund të kishte 

sukses vetëm në rast të një administrate 
të dytë Trump. Për më tepër, kjo politikë 
mund të ketë sukses vetëm në rast të vazh-
dimit të qasjes konstruktive të Shqipërisë 
dhe shqiptarëve. Në këtë kontekst, jam i 
prirur të besoj se Vuçiqi po e mbivlerëson 
veten dhe se me këto manovra do t’ia 
thyejë qafen vetes. Vuçiqi nuk është Tito, 
Serbia nuk është Jugosllavi dhe edhe po të 
ishte, përvoja e Jugosllavisë tregoi se kjo 
lloj loje ka afatin e saj të skadimit. Per-
sonalisht dyshoj në sinqeritetin dhe jetëg-
jatësinë e këtyre zotimeve gjeopolitike 
pro-perëndimore të Serbisë, duke e ditur 
disponimin e opinionit publik në Serbi, në 
raport me SHBA-të dhe NATO.

“Në epokën e Trumpit, Berli-

ni qëndron superior në kup-

timin e vlerave demokratike, 

por personalisht, alarmi dhe 

pragmatizmi i amerikanëve 

më duket më i saktë dhe më 

realist”

– Kohëve të fundit sikur vërehej 
një rivalitet midis SHBA dhe BE 
lidhur me zgjidhjen e kontestit 
Kosovë-Serbi. Në opinionin pub-
lik rajonal u etabluan kryesisht 
dy të “vërteta”, njëra se SHBA-të 
favorizojnë opsionin e “korrig-
jimit të kufijve” (lexo: shkëmbim 
territore) dhe tjetra se Bashkimi 
Evropian (lexo: Gjermania) atë 
të Asociacionit të Komunave me 
shumicë Serbe si një autonomi 
politike dhe territoriale. Si e ko-
mentoni këtë edhe nga perspekti-
va e së ardhmes?

Agon Maliqi: SHBA-të nuk e kanë 
favorizuar korrigjimin e kufijve, thjesht 
kanë qenë më të hapur për ta shqyrtuar dhe 
nuk e kanë përjashtuar në një moment kur 
mund të jenë bindur prej palëve se diçka e 
tillë ka gjasa të kalonte. Interesat personale 
të Trump anash, edhe pjesët strategjike të 
politikës së jashtme amerikane (Departa-
menti i Shtetit, ai i mbrojtjes, inteligjenca, 
etj) e shohin kontestin mes Kosovës dhe 
Serbisë nga prizmi i disa shqetësimeve të 
sigurisë. Ato janë skeptike për perspek-
tivën evropiane të rajonit; të shqetësu-
ara për varësinë e Serbisë prej Rusisë të 
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cilën e krijon moszgjidhja e kontekstit me 
Kosovën si dhe të shqetësuara edhe për 
brishtësitë që kjo rrethanë i prodhon për 
sigurinë rajonale, dhe natyrisht edhe për 
pasojat e stagmimit të Kosovës për pers-
pektivën e saj zhvillimore. Prandaj edhe 
SHBA e kishin prioritet mbylljen e kon-
tekstit dhe të arkitekturës së sigurisë në ra-
jon, duke qenë të hapur të shqyrtonin edhe 
mundësi alternative. BE-ja, e veçanërisht 
Berlini, vazhdon të mendojë me sytë e 
vitit 2010 dhe të besojë se perspektiva 
evropiane është çelësi që zgjidh gjithçka 
dhe se nuk ka nevojë për t’u ngutur. Ber-
lini gjithashtu e kapi me vonesë pasojën 
e legjitimimit dhe marrjes me të mirë të 
Vuçiqit. Sinjalet e fundit janë se e kanë 
kuptuar që Asociacioni me kompetenca 
ekzekutive nuk ka gjasa të kalojë, por nuk 
është e qartë se si do t’i bindin palët për 
marrëveshje. Berlini është i rëndësishëm 
në BE, por pesha e tij zbehet për sa kohë që 
perspektiva evropiane është e zbehtë. Ber-
lini nuk e ka as peshën e lojtarit të sigurisë 
dhe as nuk është vend anëtar i Këshillit të 
Sigurimit. Koha do të tregojë se kush ka 
të drejtë. Në epokën e Trumpit, Berlini 
qëndron superior në kuptimin e vlerave 
demokratike, por personalisht, alarmi dhe 
pragmatizmi i amerikanëve më duket më 
i saktë dhe më realist. Serbia realisht nuk 
ka gjasa të futet në BE deri në vitin 2030 e 
për rrjedhojë nuk ka kurrfarë presioni për 
ta njohur pavarësinë e Kosovës. E Kosova 
nuk ka hapësirë për më shumë kompro-
mise. Rreziqet që i krijon stërzgjatja e këtij 
kontesti dhe izolimi i Kosovës mund të 
jenë fatale për rajonin.

– Ndonëse historikisht udhëkryq 
gjeopolitik dhe gjeostrategjik, që 
nga rënia e Murit të Berlinit, ra-
joni i Ballkanit Perëndimor ishte 
kryesisht nën dinamikat e një bote 
më unipolare, të dominuar nga 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 
dhe Bashkimi Evropian. Mirë-
po paralelisht me rritjen gjith-
një e më shumë të multipolarite-
tit, aktorë të tjerë me interesa të 
ndryshme nga njëri-tjetri janë çdo 
herë e më shumë të përfshirë në 
rajon, si Turqia, Kina, Rusia, apo 
edhe shtetet nga Lingja  e Mesme. 
Njëkohësisht duket qartë se anjë 
shtet ballkanik nuk po ka kapac-
itete të mjaftueshme që i vetëm 
të përballet me sfidat e tij. Paqja 
e qëndrueshme dhe perspektivat 
zhvillimore ekonomike mbeten 
të ndërlidhura edhe nga zhvilli-
met gjeopolitike. Përderisa sytë 
dhe pritjet e vendeve të rajonit 
janë të drejtuar drejt Brukselit 
apo Washingtonit, bashkëpunimi 
rajonal mbetet po ashtu dytësor 
dhe i vakët. Si e shihni të afërmen 
e afërt për nga konteksti gjeo-
politik dhe gjeostratgjik, duke 
pasur parasysh edhe iniciativat 
për krijimin e një « Mini-Shen-
geni Ballkanik » nën ndikimin e 
SHBA-ve, idetë për ripërkufizime 
etniko-territoriale midis Kosovës 
dhe Serbisë,  integrimin e bllokuar 
evropian, apo edhe për shkak të 
rivaliteteve në fusha të ndryshme 
midis SHBA-BE-Kinë-Rusi?

Agon Maliqi: Problemi kryesor i rajonit 

është ngecja e integrimit evropian që bu-
ron nga hezitimi i disa shteteve anëtare 
pas përvojave të këqija me Poloninë, 
Hungarinë, Rumaninë dhe Bullgarinë, por 
edhe dobësitë tona të dukshme. Integrimi 
mendohej si çelësi që i zgjidhte kontest-
et etnike dhe çeshtjet kombëtare përmes 
zhdukjes së kufijve në kontekst evropian 
(para së gjithash çështjen shqiptare dhe 
ate serbe). Zbehja e perspektives evropi-
ane, kriza e multilateralizmit dhe rikthimi 
i garës gjeopolitike të fuqive të mëdha, 
kanë rihapur mundësitë për projektet et-
nike kombëtare, por u pa se ato mund të 
prodhojnë rikthim të konflikteve. Shenge-
ni Ballkanik vjen kështu si njëfare jeleku 
i përkohshëm i shpëtimit që do t’i jepte 
frymëmarrje ekonomike rajonit dhe do ta 
çonte drejt paqetimit, si paradhomë drejt 
BE-së. Por edhe ai duket vështirë i real-
izueshëm pa zgjidhjen e kontesteve bilat-
erale. Prandaj në këtë kontekst vazhdon të 
mbizotërojë njëfarë pasigurie, sidomos për 
vendet që nuk janë pjesë e NATO-së. Ser-
bia po armatoset me të madhe dhe në vend 
se të ndihet e penduar për të shkuarën, 
ndihet e viktimizuar (pak si Gjermania 
e Weimarit midis dy luftërave). Se si do 
të rrjedhin zhvillimet në Ballkanin do të 
varet shumë nga rrjedha e zhvillimeve 
gjeopolitke jashtë nesh, para së gjithash 
në Perëndim. Tendenca në BE është pozi-
tive në kuptimin që vala e popullizmit ka 
rënë, ndërsa në SHBA një fitore e Biden 
do ta kthente njëfarë uniteti perëndimor 
që do të ishte i dobishëm për rajonin. Por 
situata është gjithnjë e më keqe në kufijtë 
lindor dhe jugor të Evropës. Rendi botëror 
është në krizë të thellë dhe po rritet numri 
i fronteve të krizës vetëm. I gjithë rripi ku-
fitar në lindje dhe në jug të NATO-së, prej 
Bjellorusisë, Ukrainës, Azerbejxhanit, e 
deri në Siri, Liban dhe Libi ndodhet ose në 
luftë ose në krizë të thellë politike.Në anën 
tjetër, fuqitë rajonale si Rusia dhe Turqia 
mbeten agresive në ato që i konsiderojnë 
si zonat e tyre të interesit, ndërsa Kina po 
e krijon zonën e vet. Sasia e krizave është 
bërë pothuajse e pamenaxhueshme. Ball-
kani me kontestet e veta të hapura mbetet 
rajoni më i brishtë për këdo që do të syn-
onte ta destabilizonte Evropën, e këtu in-
teresin më të madh e ka padyshim Rusia. 
Prandaj edhe gjatë dekadës së ardshme 
do ta shohim një interesim më të të madh 
të Perëndimit për rajonin, në kuptimin e 
rritjes së investimeve dhe përpjekjeve për 
ta përmbyllur anëtarësimin në NATO. Por, 
këto përpjekje do të hasin në rezistëncë 
qoftë nga jashtë (veçanërisht nga Rusia), 
apo edhe nga aktorë politikë reaksionarë 
brenda rajonit.

“Vuçiqi po e mbivlerëson 

veten dhe me këto manovra do 

t’ia thyejë qafen vetes. Vuçiqi 

nuk është Tito, Serbia nuk 

është Jugosllavi dhe edhe po 

të ishte, përvoja e Jugosllavisë 

tregoi se kjo lloj loje ka afatin e 

saj të skadimit”

– Në njërën anë Bashkimi Evropi-
an po duket i pafuqishëm për ta 
zgjidhur kontestin Kosovë-Serbi, 
aq më tepër se Serbia nuk duket 
e gatshme ta njoh pavarësinë e 
Kosovës dhe Kosova e gatshme 
për kompromise të dhimbshme 
ndqj Serbisë. Në anën tjetër, ide-
të dhe parimet etnike po vazhdo-
jnë të shihen si zgjidhje krizash 
në kontinentin evropian tridhjetë 
vjet pas rënies së Murit të Berlin-
it, në kohën kur duket i bllokuar 
zgjerimi i premtuar i Bashkimit 
Evropian në Ballkanin Perëndi-
mor. Përderisa duket se narrativa 
evropiane e ka humbur forcën e 
saj frymëzuese e besimdhënëse në 
vendet e Ballkanit Perëndimor, sa 
ka realisht kapacitete Bashkimi 
Evropian ta zgjidh në një afat të 
afërt kohor çështjen Kosovë-Ser-
bi dhe të integrimit të Ballkanit 
Perëndimor?

Agon Maliqi: Serbia kërkon përshpe-
jtim të anëtarësimit në BE në shkëmbim 
të njohjes së Kosovës, por kjo gjë nuk 
është e mundshme. Me fjalë të tjera, shty-
sat e BE-së ndaj Serbisë për ta njohur 
Kosovën janë të pamjaftueshme. Edhe 
investimet (përfshirë ato nga SHBA) me 
gjasë nuk do të mjaftojnë. Një kombinim 
i kushtëzimit të investimeve perëndimore 
të shoqëruara me zotimin për mini-Shen-
gen ndoshta do të mund të ishin çelësi për 
zgjidhjet politike, por edhe këtu ndoshta 
është e mundshme një “njohje e tërthortë” 
që e zhbllokon Kosovën ndërkombëtar-
isht, por nuk e siguron njohjen e Serbisë. 
Prandaj edhe roli i SHBA-ve mbetet jetik 
në procesin politik. BE-ja e ka dobësuar 
rolin e vet për faktin se në këtë moment 
as nuk mund t’i japë Serbisë anëtarësim si 
kompensim, dhe as nuk e trajton Kosovën 
në mënyrë simetrike, por e detyron të ne-
gociojë nga një pozitë inferiore. Çështja 
është se Kosova do të mund të jetonte 
pa njohjen e Serbisë dhe të negocionte 
edhe një dekadë po të ishte nevoja, nëse 
do të njihej prej 4 vendeve evropiane të 
NATO-së (dhe 5 të BE-së). Kjo sepse të 
paktën do të mund të futeshim në proces 
anëtarësimi në NATO dhe ta kishim rrugën 
tonë integruese të ndarë prej Serbisë. Por 
Kosova po duhet të negociojë me Serbinë 
për t’ia hapur vetes këtë rrugë. Në këtë 
kontekst, dobësia e kryesore e BE-së janë 
5 shtetet anëtare që nuk njohin Kosovën.

Gjeopolitika brutale dhe realiste

– Kritikët e politikës së adminis-
tratës Trump lidhur me Evropën 
dhe Ballkanin, po shpresojnë në 
fitoren e rivalit të tij Jope Biden 
në zgjedhjet presidenciale ameri-
kane. Sipas jush, sa do të ndikonte 
rrënjësisht ndryshimi i pushte-
tit në SHBA në dinamikat (gjeo)
politike ballkanike dhe evropiane, 
e sidomos në çështjen e dialogut 
Kosovë-Serbi?

Agon Maliqi: Mendoj se në nivel 
botëror dhe gjeostrategjik dallimi mes 
Biden dhe Trump do të jetë shumë i 
madh, teksa do t’i shohim SHBA-të të 
punojnë më shumë brenda sistemeve 
të aleancave. Në nivel evropian dhe 
ballkanik, gjithsesi politika amerikane 
do të kthehet në bashkërendim me BE-
në. Por e kam një përshtypje se nuk 
do të jetë njësoj si në kohën Obama, 
kur e gjithë Evropa (dhe Ballkani) u la 
anash dhe iu la roli prijës evropianëve. 
Administrata Trump në këtë kontekst 
ishte pozitive, sepse u angazhua drejt-
përdrejtë dhe me qasje të prerë për t’i 
zgjidhur problemet. Besoj se zhvillimet 
në Ukrainë, Bjellorusi, por edhe telash-
et e papërfunduara në Ballkan e kanë 
bindur edhe establishmentin demokrat 
se ka nevojë për angazhim aktiv ameri-
kan. Në këtë kontekst, një administratë 
Biden e shoh të angazhuar në projektin 

e Shengenit Ballkanik dhe investi-
meve amerikane, si mjet për ta zbutur 
Serbinë, por njëkohësisht më mirëk-
uptuese ndaj Kosovës se administrat 
Trump, nëse Kosova tregon lidership të 
përgjegjshëm.

– Së fundi, humbja e pushtetit 
ekzekutiv nga Millo Gjukanoviq 
është komentuar nga disa si rik-
thim i politikave neonacionaliste 
dhe anti-NATO në rajon, e nga 
të tjerët si fillim i rënies së auto-
kratëve rajonalë që sunduan në 
emër të stabilitetit. Ky debat mid-
is demokracisë dhe stabilokracisë 
është i njohur, ku vlerësohet se po 
tolerohen pushtetet autoritare në 
dëm të demokracisë për hirë të 
stabilitetit, ku mund të veçohet 
pushtetit i Aleksandër Vuçiqit ku 
pothuajse nuk ekziston tanimë as 
opozita parlamentare. Ku pozicio-
heni ju lidhur me këtë debat stabi-
lokraci.vs demokraci?

Agon Maliqi: Gjithmonë jam për 
demokracinë deri në pikën ku ata që e 
shesin veten si demokratë nuk kanë ag-
jendë të fshehur për ta hedhur shtëpinë 
në zjarr. Çështja është se në Ballkan, zg-
jidhjet shumicën e kohës nuk janë mes 
autoritarëve dhe demokratëve, por mes 
autoritarëve të kampeve të ndryshëm. 
Demokratët e vërtetë në secilin vend, përf-
shirë edhe në Kosovë, janë pakicë e vogël. 
Konteksti ekonomik, politik dhe social 
i shteteve e favorizon qeverisjen autori-
tare. Për më tepër, dyshoj se partitë që e 
gëzojnë mbështetjen e Rusisë (qoftë edhe 
të tërthortë dhe taktike) vijnë në pushtet 
me synime të çkapjes dhe demokratizim-
it. Prandaj, kjo dikotomi është shumë 
më komplekse se që prezantohet dhe 
demokratizimin duhet parë si proces afa-
tagjatë 20-30 vjeçar, të mundshëm vetëm 
në kontekst të rreshtimit me demokracitë 
perëndimore, e jo si diçka që zgjidhet me 
një palë zgjedhje. Gjithsesi, tranzicionet 
e pushteteve janë shumë të rëndësishme 
dhe të mirëseardhura për çkapje dhe 
llogaridhënie.

“Epoka e rendit botëror liber-

al ka marrë fund dhe jemi rik-

thyer në epokën e gjeopolitikës 

brutale dhe realiste. Në këtë 

kontekst, Kosova nuk është e 

vetëdijshme sesa e parëndë-

sishme është gjeopolitikisht, 

por viteve të fundit sillet me 

kryeneqësinë e një superfuqie 

rreth së cilës Perëndimi duhet 

t’i caktojë politikat e veta”

– Pas Marrëveshjes së Washing-
tonit, pamjet e zyrtarëve amer-
ikanë duke u shoqëruar me 
dashamirësi me zyrtarët serbë në 
Beograd kanë thelluar ndjesitë 
e kosovarëve se amerikanët deri 
tash aleat të pashembuj të Kosovës 
viktimë, po kthehen gradualisht 
në aleat të Serbisë agresore dhe 
të papastruar nga e kaluara e saj 
millosheviqiane. Edhe deklarata 
e Presidentit Trump për “vrasje 
masive reciproke” midis serbëve 
dhe kosovarëve u lexua në këtë 
dritë të një prirje negacioniste të 
historisë për qëllime politike dhe 
gjeostrategjike amerikane. E tëra 
në vlugun e debateve kosovare 
për “pro/anti-amerikanizëm” dhe 
dilemave të përzgjedhjes së ale-

atëve të jashtëm. Si e shpjegoni 
këtë debat në kontekstin e aktu-
alitetit politik Kosovë-Serbi?  

Agon Maliqi: Deklaratat e Trump 
nuk do t’i merrja seriozisht, edhe pse ato 
janë tregues të faktit se tashmë në SHBA 
(djathas dhe majtas) po rritet numri i 
strukturave vendimarrëse pa ndjeshmëri 
për historinë e Kosovës. Për më tepër, rry-
mat e mendimit realist në SHBA (përfshi 
ta zëmë Kissinger) gjithmonë kanë qenë 
kundër politikës së intervenimit liberal 
dhe aleancat e tipit me Kosovën nuk i kanë 
parë të dobishme. Për ta, Serbia si shtet i 
fuqishëm është aleat më i natyrshëm. Në 
këtë kontekst, Serbia e ka ofruar veten që 
të bëhet partner dhe të marrë rolin prijës 
në rajon, duke llogaritur mbi të gjitha në 
aftësinë tonë për autogola. Ky ishte edhe 
rreziku kryesor prej qasjes kryeneçe ndaj 
SHBA-ve nga Kurti. Acarimi dhe lodhja 
me Kosovën është e dukshme edhe në el-
ementet e administratës amerikane që nuk 
kanë lidhje me Trump dhe kjo histori fil-
lon sidomos prej vitit 2014 e tutje, kur u 
desh të vinin John Kerry e Joe Biden në 
Prishtinë për ta bindur Kosovën ta mirato-
jë marrëveshjen e demarkacionit. Kosova 
gjithsesi duhet të punojë më shumë për t’i 
thelluar aleancat në Evropë, por nuk e ka 
luksin të prishjes së raporteve me SHBA. 
Shqiptarët në përgjithësi duhet ta ruajnë 
dhe meritojnë rolin e partnerit kryesor 
strategjik në rajon. Dhe ky rol nuk fitohet 
duke mos treguar mirëkuptim ndaj përp-
jekjeve dhe politikave të SHBA për ta zbe-
hur rolin e Rusisë dhe Kinës në rajon.

– Keni deklaruar së fundi se “ren-
di i ri ndërkombëtar po pëson 
ndryshime të mëdha dhe në ndër-
kohë Kosova po jeton ende në për-
ralla si një fëmijë lazdran i Perën-
dimit duke menduar se gjithkush 
ka për t’ia plotësuar pafundësisht 
dëshirat viktimës së një lufte të 
cilën bota e ka harruar”. A mund 
ta zbërtheni këtë mendim?    

Agon Maliqi: Ajo që ndodhi në vitin 
1999 me intervenimin e NATO-së dhe 
mbështetjen për shpalljen e pavarësisë 
në vitin 2008 ishin më shumë një anom-
ali në rrjedhën e zhvillimeve botërore 
(ishin intervenime luksi në një kohë kur 
Perëndimi ishte në zenit të fuqisë) sesa 
një rregull në marrëdhëniet ndërkom-
bëtare. Pasojat që kjo ka krijuar është 
njëfarë bindje se në marrëdhëniet ndër-
kombëtare fiton duke pasur të drejtë. 
Pra, mjafton të insistosh në qëndrimin 
tënd dhe bota do të përulet para teje. 
Epoka e rendit botëror liberal (kur pa-
sur ndjeshmëri për çështje të drejtësisë 
ka) ka marrë fund dhe jemi rikthyer 
në epokën e gjeopolitikës brutale dhe 
realiste. Në këtë kontekst, Kosova nuk 
është e vetëdijshme sesa e parëndë-
sishme është gjeopolitikisht, por viteve 
të fundit sillet me kryeneqësinë e një su-
perfuqie rreth së cilës Perëndimi duhet 
t’i caktojë politikat e veta. Kosova nuk 
mund të operojë jashtë sistemit të alean-
cave, por ka nevojë për mbështetjen e 
Perëndimit për ta thyer asimetrinë e 
fuqisë ndaj Serbisë dhe për ta konsol-
iduar ndërkombëtarisht shetësinë. Dhe 
sistemi i aleancave nënkupton jo vetëm 
që të marrësh prej aleatëve, por edhe 
të tregohesh mirëkuptues dhe bash-
këpunues. E nëse SHBA-të thonë se për 
ta është e rëndësishme që të kenë raporte 
më normale me Serbinë për ta ulur ndik-
imin e Rusië dhe Kinës, dhe të kërkojnë 
ndihmë në këtë drejtim, Kosova nuk e 
ka fuqinë imponuese dhe as luksin për 
t’u sillur si bashkëshort/e xheloz/e duke 
u bërë pengesë e projekteve gjeostrateg-
jike perëndimore. Natyrisht, kurrë duke 
mos e lënë veten anash.

(Agon Maliqi është bash-
këthemelues dhe drejtor i programit 
‘Sbunker’ në Prishtinë)

Agron Maliqi
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KUSH E DREJTON REALISHT MINISTRINË E PUNËVE TË JASHTME FRANCEZE?

Macron dhe “deep state”
Respektimi i aleancave pa u lidhur me Shtetet e Bashkuara: Rruga diplomatike e Francës, e hartuar nga Gjenerali de Gaulle, vazhdoi deri në presidencën e Chirac-ut. Pastaj u braktis 
nga Sarkozy dhe Hollande me mbërritjen e diplomatëve neokonservatorë në Quai d´Orsay (siç quhet ndryshe Ministria e Punëve të Jashtme në Francë). Z.Macron pranon se dëshiron 
të rilidhet me trashëgiminë Gauliane, veçanërisht kundrejt Rusisë, por pa e bërë të mundur.

NGA MARC ENDEWELD*

Më 2019, Presidenti Em-
manuel Macron vendosi 
t’i befasojë diplomatët 

e tij. Duke i pritur ata në Élysée 
për “konferencën tradicionale të 
ambasadorëve“, ai denoncoi ekzis-
tencën e një “deep state” (një grup 
njerëzish, kryesisht pjesëtarë me 
ndikim brenda agjencive qeveritare 
dhe ushtrisë, që besohet se përfshi-
hen në manipulim të fshehtë ose 
kontroll të politikave qeveritare) 
në Quai d’Orsay: “Kështu që unë e 
di, siç do të thoshin disa teoricientë 
të huaj, kemi edhe ne, një deep 
state, shpjegoi papritur z.Macron. 
Dhe kështu nganjëherë Presidenti 
i Republikës thotë gjëra dhe pastaj 
tendenca kolektive mund të jetë të 
thuash ‘ai e tha këtë, por ne e dimë 
të vërtetën, se do të vazhdojmë siç 
kemi bërë gjithmonë’. Nuk mund të 
rekomandoj që mos ta ndiqni këtë 
rrugë”. Menjëherë, disa të qeshu-
ra të sikletshme shpërthyen nga 
audienca: këta zyrtarë të lartë, që 
sillen si aristokratët e Republikës, 
nuk janë mësuar të keqtrajtohen 
kështu. Në fakt, ky demonstrim au-
toriteti – disa e shohin si pranim të 
dobësisë – nuk i pëlqen të gjithëve: 
“Kjo deklaratë u prit shumë keq 
në Quai“, tha një nga diplomatët e 
pranishëm.

Pierre Sellal, avokat në zyrën 
ligjore August-Debouzy, e vendo-
sur në “trekëndëshin e artë”(zonë 
në Champs Elysées)  parizian afër 
bankave të investimeve Rothschild 
dhe Lazard, e njeh mirë Ministrinë 
e Punëve të Jashtme, pasi ka qenë 
Sekretar i përgjithshëm i saj nga 
2009 në 2014. Ai ishte gjithashtu, 
për një kohë të gjatë, përfaqësuesi i 
Francës në Bruksel. Sellal u shpreh 
se nuk e kuptonte formulën e për-
dorur nga z.Macron: “U befasova 
pak nga referimi për deep state. 
Quai d’Orsay është administrata 
më besnike që kemi patur. Politi-
ka e jashtme është fjala e shtetit, 
ajo e Presidentit të Republikës ”. 
Që nga viti 1958, kur kushtetuta 
aktuale hyri në fuqi, diplomacia, 
ashtu si edhe mbrojtja, ka hyrë nën 
“domenin e rezervuar” të Presiden-
tit. Sidoqoftë, një specialist i Quai 
d’Orsay, Christian Lequesne, dre-
jtor i Qendrës për Kërkime Ndër-
kombëtare në Shkenca Politike, 
kujton se “diplomatët përdorin 
metoda rezistence indirekte të cilat 
synojnë t’i ndalojnë gjërat duke i 
zvarritur ato”.

Një javë para këtij azhurnimi 
presidencial, z.Macron mirëpri-
ti Presidentin rus Vladimir Putin 
në Fort de Brégançon, rezidenca 
verore e presidentëve francezë në 
rajonin Var. Një ftesë e re pas asaj 
të qershorit 2017 nën arin e Pal-
latit të Versajës dhe aq më e çu-
ditshme ishte se ajo u bë pak para 
organizimit nga Franca të samitit të 
G7 në Biarritz – ndërkohë që Ru-
sia ishte e përjashtuar nga G8 më 
2014. Në këtë kontekst, z.Macron 
vendosi të nxisë diplomatët e tij t’i 

“rimendojnë (…) marrëdhëniet tona 
me Rusinë” dhe të forcojnë dialo-
gun me të, sepse “shtyrja e Rusisë 
larg nga Evropa është një gabim 
strategjik i rëndë, pasi po e shtyjmë 
Rusinë ose në një izolim që rrit ten-
sionet, ose të bëhet aleate me fuqitë 
e tjera si Kina, që nuk do të ishte 
aspak në interesin tonë “. Në librin 
e tij “Revolucioni”, botuar gjatë 
fushatës pres-
idenciale, ai 
njoftoi synimin 
për të “punuar 
me rusët për t’i 
stabilizuar mar-
rëdhëniet me 
Ukrainën dhe 
për të lejuar 
heqjen grad-
uale të sank-
sioneve nga të 
dy palët”. Në 
Pallatin Ely-
see, një këshill-
tar dëshiron 
të kujtojë se 
“nuk ka kthim 
180° kundre-
jt Rusisë”, 
duke shtuar 
se “në asnjë 
mënyrë nuk 
bëhet fjalë për 
‘shfuqizimin e 
saj’.

Çështja e 
sigurisë kolek-
tive evropiane 
është shumë 
e ndjeshme. 
K o s o v a , 
G j e o r g j i a , 
Ukraina, Siria, 
prej njëzet 
vjetësh kon-
f r o n t i m e t 
janë rritur me 
Moskën, e cila 
nuk i ka për-
typur prem-
timet e thyera 
për zgjerimin 
e Organiza-
tës së Trakta-
tit të Atlantikut të Veriut (NATO) 
në Evropën Lindore. Amerikanët 
shtynë avantazhin e tyre në mak-
simum, derisa dolën në mënyrë të 
njëanshme nga traktati i raketave 
më 2002. Pastaj, në shkurt 2019, 
Traktati mbi Forcat Bërthamore të 
Ndërmjetme (INF), i nënshkruar në 
1987, i cili shënoi rezultatin e krizës 
së euro-raketave (duke i dhënë fund 
vendosjes së raketave sovjetike SS-
20 dhe American Pershing).

Rifillimi i një dialogu dypalësh 
midis Francës dhe Rusisë, i ndër-
prerë që nga kriza e Ukrainës në 
2014, zgjon kritika të forta nga disa 
partnerë evropianë të Francës, të 
cilët nuk e vlerësuan ballafaqimin 
me vendimin e kryer nga Parisi. 
As ekspertët dhe komentatorët at-
lantikë, armiqësorë ndaj Rusisë, 
nuk mungojnë në Francë. Nën-dre-
jtori i Fondacionit për Kërkime 

Strategjike, Bruno Tertrais, tregon 
skepticizmin e tij: “Për një çësht-
je që ka të bëjë me të gjithë Ev-
ropën, Franca ka zgjedhur të luajë 
e vetme… Përfundimi: jo, kjo nuk 
do të çojë në ndonjë gjë konkrete. 
Që nuk do të thotë se është gabim 
që provoi. Të paktën askush nuk 
do të jetë në gjendje të na qortojë 
se “nuk kemi biseduar mjaftueshëm 

me Rusinë” “. Sidomos sepse disa, 
brenda administratës diplomatike 
franceze, prisnin këtë rinisje di-
alogu: “Një pjesë e madhe e Quai 
d’Orsay, shprehet z.Sellal, ka nos-
talgji për një politikë të mirëfilltë 
përsa i përket Rusisë, politikë e 
cila u reduktua në sanksione. Nëse 
kishte elementë rezistence, ato 
ishin diku tjetër, midis OJQ-ve dhe 
mediave”.

“Politikë arabe” apo 
“familje perëndimore”

Z.Macron zbuloi dosjen ruse në 
janar 2016 kur e vizitoi Moskën si 
Ministër i Ekonomisë. Ai u sho-
qërua nga z.Jean-Pierre Chevène-
ment i emëruar katër vjet më parë 
“përfaqësues special i Francës për 
Rusinë” në kuadër të “diploma-
cisë ekonomike“. Të dy burrat, 

të cilët e vlerësojnë njëri-tjetrin – 
z.Chevènement na kujton se z.Ma-
cron ishte më i ri, në fund të viteve 
1990, i përfshirë në partinë e tij, 
Mouvement des Citoyens (MDC) 
-, filluan shpejt një dialog mbi këtë 
temë. “Në vitin 2017, Emmanuel 
Macron më kërkoi të kthehesha në 
shërbim“, shprehet ish-ministri, me 
misionin e ri të integrimit të plotë 

të Rusisë në 
Këshillin e Ev-
ropës – një or-
gan ndërqever-
itar që bashkon 
47 vende, dmth 
e gjithë Evropa 
në tërësi përveç 
Bje l lorus isë . 
Kjo do të bëhej 
në qershor 
2019, ku Rusia 
rifitoi të dre-
jtën e votave 
të humbura 
pas aneksim-
it të Krimesë 
në 2014. 
Z . C h e v è n e -
ment nuk për-
dori piskatore 
d i p l o m a t i k e 
për ta ekspozu-
ar rezistencën 
brenda Minis-
trisë së Punëve 
të Jashtme: 
“Kur Presiden-
ti Macron më 
priti me gjithë 
stafin e tij, unë 
shpejt e ndjeva 
se ka njerëz në 
vijën e vjetër. 
Kundërshtova 
këtë deepstate 
në çdo niv-
el. Të gjitha 
propozimet e 
mia kundër-
shtuan shumë 
zyrtarë të Quai. 
Që nga Ber-
nard Kouch-
ner [Ministër 
i Punëve të 

Jashtme nga 2007 në 2010] dhe 
emërimet që dolën prej saj, linja në 
këtë dosje është ajo e neokonserva-
torëve amerikanë”.

Lindur në vitet 1970, “neokon-
servatorizmi” është një rrymë 
mendimi e shpërndarë nga intelek-
tualët e majtë amerikanë, të cilët 
më pas denoncuan realpolitikën e 
Henry Kissinger. Antikomunistë, 
mbështetës të një mbrojtje agresive 
të “vlerave” perëndimore dhe të 
hegjemonisë amerikane, ata u bash-
kuan me republikanët dhe lulëzuan 
nën presidencën e George W. Bush, 
nga 2001 në 2009. Në vitin 2003, 
kundërshtimi i vendosur i Presi-
dentit Jacques Chirac ndaj luftës 
amerikane në Irak – me kërcënimin 
e vetos në Këshillin e Sigurimit të 
Kombeve të Bashkuara – zgjoi në 
Francë mobilizimin intelektual, 
mediatik dhe diplomatik të rrjeteve 

neokonservatore, duke kërkuar pr-
ishjen me trashëgiminë Gaulliste 
dhe “politikën arabe të Francës”. 
Diplomatët e vendosur në Wash-
ington, Tel Aviv, ose në NATO, e 
deklaruan veten në favor të luftës, 
me pretekstin e solidaritetit transat-
lantik, të “familjes perëndimore“, të 
të drejtave të njeriut ose të drejtës 
për ndërhyrje.

“Gérard Araud ishte në atë kohë 
[në fillim të viteve 2000] Drejtori 
i Çështjeve Strategjike. Gjatë taki-
meve me Pierre Sellal, i cili ishte 
atëherë shefi i shtabit të Hubert 
Védrine, mbajti fjalime shumë të 
vendosura për Hamasin dhe Hez-
bollahun, kujton ish-diplomati Yves 
Aubin de la Messuzière, ambasador 
në Irak. Kishte gjithashtu gjithë 
këtë lëvizje rreth Thérèse Delpech, 
mbrojtëse e çështjeve strategjike në 
Komisionin e Energjisë Atomike. 
Për ta, ishte e nevojshme të shkonin 
në drejtim të amerikanëve. Gjatë 
një darke me Thérèse Delpech, 
ndërsa ajo më shpjegoi se Iraku 
ishte afër bombës, unë iu përgjigja 
se irakenët nuk ishin në gjendje ta 
rifillonin programin e tyre. Por para 
vitit 2003, nuk ishte e nevojshme 
të ishim në këtë drejtim”. I përsh-
kruar si pro-amerikan në atë kohë, 
z.Araud, i cili ka dalë në pension, 
skicoi një meaculpa gjatë gjithë 
kësaj periudhe: “Unë nuk jam aq 
budalla sa të jem udhëheqësi i neo-
budallenjve”. Diplomati, i cili men-
doi se ishte më mirë të mos dilte ha-
pur kundër George W. Bush, thotë: 
“Kur e mendoj tani, isha gabim, 
ndryshe nga Chirac dhe Villepin.”

Deri në vdekjen e saj në 2012, 
politologia Thérèse Delpech, mike 
prej kohësh e historianit anti-komu-
nist François Furet, mblodhi rreth 
saj një grup të tërë zyrtarësh të lartë 
të Quai d’Orsay, të specializuar në 
çështjet strategjike dhe në luftën 
kundër përhapjes bërthamore, 
thirrur me nofkën “sekti” nga 
kundërshtarët e tyre. Ishte gjithash-
tu epoka e Rrethit Orator, një klub 
mendimi i krijuar pas sulmeve të 11 
shtatorit 2001, qartësisht në favor 
të luftës në Irak. Që atëherë, këta 
diplomatë do të vazhdojnë ta shohin 
rritjen e ndikimit të tyre, veçanër-
isht që nga kthimi i Francës në ko-
mandën e integruar të NATO-s të 
vendosur nga Presidenti Nicolas 
Sarkozy në 2008 (por i përgatitur 
që në fund të mandatit pesëvjeçar 
të Zhak Shirak). Pasardhësi i tij, 
François Hollande, atëherë ven-
dosi ta harmonizonte politikën e 
tij në Lindjen e Mesme me atë të 
monarkisë saudite. Në lidhje me 
çështjen bërthamore iraniane, min-
istri i tij i jashtëm, Laurent Fabius, 
pretendon një linjë më të ashpër se 
ajo e administratës Obama. “Sekti” 
ka besimin e qeverivesë së majtë e 
të djathtë.

“Për rreth pesëmbëdhjetë vjet, 
këta diplomatë” perëndimorë “, të 
cilët konsiderojnë se Franca duhet 
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t’i mbrojë “vlerat perëndimore 
“dhe nuk mund ta ketë një poli-
tikë të jashtme tepër autonome, 
janë vendosur në drejtimin politik 
dhe strategjik të Quai d’Orsay”, 
shpreh keqardhje z.Hubert Védrine, 
Ministër i Punëve të Jashtme nga 
1997 në 2002, në kohën e bashkë-
jetesës Chirac-Jospin, dhe i cili sot 
është në dialog me z.Macron. Në 
njëzet vjet, ekuilibri i fuqisë bren-
da Ministrisë së Punëve të Jashtme 
është përmbysur: “Fisnikëria e 
Quai d’Orsay ishin arabisantët 
(specialistë tê gjuhês dhe civilizim-
it arab), tani janë Enarkët (studentët 
ose ish-studentët e École nationale 
d’administration (ENA) që bëjnë 
karrierë”, thekson studiuesi Chris-
tian Lequesne.

“Sekti” humbet pak nga 
shkëlqimi i tij

Transformimi është përshpejtu-
ar me përqendrimin e pushtetit në 
disa pozicione kryesore në admin-
istratën e ministrisë: “Drejtoritë 
gjeografike kanë më pak pushtet se 
më parë, ato tani varen nga drejto-
ria politike dhe nga ajo e sigurisë, 
e cila mbretëron mbi Quai, dhe kjo 
ndryshon gjithçka,” shpjegon z.De 
la Messuzière. Këtij i shtohet edhe 
një fenomen breznor: “Diplomatët 
midis moshës 45 dhe 55 janë të 
zhytur në perëndimizëm” shtoi Le-
quesne. Veçanërisht sepse, që nga 
vitet 2000, mësimi i marrëdhënieve 
ndërkombëtare në Shkencat Poli-
tike – i cili vazhdon t’u ofrohet shu-
micës së diplomatëve të ardhshëm 
francezë – përball studentët me 
përfaqësime të tjera të politikës së 
jashtme franceze nga ato të pavarë-
sisë dhe rangut”. Për njëzet vjet në 
mjediset diplomatike, ne kemi qenë 
dëshmitarë të një lufte të shurdhër 
midis mbështetësve të “Gaullo-Mit-
terrandism”, për të cilin Franca 
duhet ta ruajë veçantinë e saj kun-
drejt Shteteve të Bashkuara dhe 
“neokonservatorëve” të shqetësuar 
që Franca të bëhet studentja më e 
mirë e “kampit perëndimor”.

Pas largimit të Hollande dhe Fa-
bius, “sekti” po humb disa arritje të 
tij. Ndërsa z.Araud kishte prodhuar 
shënime për ekipet e Macron gjatë 
zgjedhjeve presidenciale, si z.Jus-
tin Vaïsse, ish-shefi i Qendrës për 
Analizë, Parashikim dhe Strategji 
(CAPS) i emëruar nga z.Fabius, 
në fund të fundit është z. Philippe 
Étienne, ish-ambasador në Gjerma-
ni, një profil klasik, i cili emëro-
het këshilltar diplomatik i Élysée. 
“Ai bëri paqen midis klaneve të 
ndryshme të Quay gjatë fushatës”, 
dëshmon një ish-këshilltar. Pranë 
tij është caktuar një i afërm i z.Ma-
cron, z.Aurélien Lechevallier, një 
ekspert për Iranin. Por, në pranverë 
të vitit 2019, në një merkato të re 
transferimi diplomatik, ky i fundit 
bëhet ambasador (në Afrikën e Jug-
ut), ashtu si z.Étienne (në Shtetet e 
Bashkuara), i cili zëvendësohet nga 
z.Emmanuel Bonne, ish-këshilltar 
i Presidentit Hollande. Pas pak, 
z.Philippe Errera, ish-shefi i shtabit 
të z.Kouchner dhe ish-ambasadori 
në NATO, u emërua drejtor politik 
dhe i sigurisë, dhe z.Nicolas Roche, 
ish-ambasador në Washington, u bë 
shefi i kabinetit nga Ministri Jean-
Yves Le Drian. Z.Martin Briens 
mbetet shefi i shtabit të znj.Flor-
ence Parly, Ministre e Mbrojtjes. 
Sidoqoftë, Z. Errera, Roche dhe 
Briens zunë pozicione kyçe gjatë 
presidencës shumë atlantike të 
z.Sarkozy.

Pse kreu i shtetit pranoi emërime 
të tilla dhe më pas denoncoi ekzis-
tencën e një “deep state”? Një dip-
lomat thotë se: “Macron nuk i dha 
vetes mjetet për të marrë kontrollin. 
Ai e gjen veten të vetëm përballë 
administratës, por edhe brenda vetë 
Elysée”. Vetë z.Putin e vuri në duk-
je këtë konfuzion në Forumin Ndër-
kombëtar Valdai në vjeshtën e vitit 
2019: “Unë nuk e di se ç’është një 
deep state. Në Rusi, ekziston një 
shtet që i bindet Presidentit ”, iu 
përgjigj presidenti rus gjeopolitolo-
gut francez Pascal Boniface, i cili i 
kërkoi të reagonte ndaj vërejtjeve të 
z.Macron.

Disa iniciativa nga Parisi dre-
jt Rusisë u ngadalësuan nga Quai 
d’Orsay në fillim të mandatit 
pesëvjeçar. Kështu, z.Macron priti 
z.Errera në Élysée për ta siguru-
ar besnikërinë e tij në dosjen ruse 
dhe ai emëroi një drejtor të ri për 
Evropën kontinentale (përgjegjës 
për Ballkanin, Rusinë dhe fqinjët 
e saj në Kaukaz i Jugut dhe Azisë 
Qendrore), Frédéric Mondoloni, 
ish-ambasador në Beograd, i cili 
më parë ishte  këshilltar ministri i 
Chiraquian Michèle Alliot-Marie. 
“Ai ka qasje të drejtpërdrejtë me 
qelizën diplomatike të Élysée”, 
pëshpëriti një diplomat. Dhe për-
para azhurnimit presidencial në 
gusht 2019, kabineti i zonjës Parly 
e kishte ndaluar Shefin e Shtabit të 
Ushtrisë ta vizitonte Moskën, gjë që 
nuk ndodh më sot.

Më në fund flitet me të 
gjithë

Ish-Ministri i Punëve të Jashtme 
dhe diplomati, z.Dominique de Vil-
lepin u përball me një rezistencë të 
tillë gjatë luftës në Irak: “Këto rrjete 
atlantike janë jashtëzakonisht të 
forta në mesin e ushtrisë franceze, 
si dhe janë të lidhura me aktivitete 
ekonomike. Ata janë anglo-saksonë 
në shpirt”, siguron ai. Jacques Chi-
rac thotë se: “Nga MEDEF dhe disa 
shefa të CAC 40, unë marr mesazhe 
më këmbëngulëse, në të cilat më 
rekomandohet të tregoj më shumë 
fleksibilitet në lidhje me Shtetet e 
Bashkuara”.

Qysh në qershor 2017, kur u zg-
jodh President, në një intervistë për 
‘Le Figaro’, z.Macron premtoi: “Me 
mua, do të jetë fundi i një forme 
neokonservatorizmi të importuar në 
Francë për dhjetë vjet. Demokracia 
nuk zhvillohet nga jashtë pa dijeninë 
e njerëzve. Franca nuk mori pjesë në 
luftën në Irak dhe ajo kishte të dre-
jtë. Ishte gabim që bëri luftë në Libi 
në atë mënyrë. Cili ishte rezultati i 
këtyre ndërhyrjeve? Shtete të dësh-
tuara në të cilat lulëzojnë grupet 
terroriste. Nuk e dëshiroj këtë për 
Sirinë”. Në lidhje me këtë çështje të 
fundit, Presidenti i ri nuk dëshiron 
ta bëjë largimin e Bashar El-Assad 
një parakusht. Me të lexuar këtë in-
tervistë, z.Tertrais, në Fondacionin 
për Kërkime Strategjike poston një 
tweet: “Siri. Ukrainë. Pozicionet e 
marra nga PR [Presidenti i Repub-
likës] zgjojnë hutim dhe keqkuptim 
#eufemizëm ”.

Z.Macron synon të cekë diskursin 
mbi “vlerat” me atë të realpolitikës. 
Ai dëgjohet të flasë me të gjithë. Ja 
qëllimet. Meqenëse në hapat e tij 
të parë në skenën ndërkombëtare, 
ai shumëfishon shkëlqimin e tij, 
mirëpret Donald Trump më 14 kor-
rik 2017, pastaj e replikon atë në 
anglisht në internet për të mbrojtur 
marrëveshjen e Parisit për klimën, 

evokon projektet e tij kryesore për 
‘Evropa në Sorbonë ose përpara 
Partenonit në Athinë… “Emmanu-
el Macron nuk e konsideron faktin 
se Franca duhet ta mbajë një pro-
fil të ulët. Ai nuk e duron idenë e 
një France që duhej të shkrihej në 
magmën perëndimore. Ai ka am-
bicien për të luajtur një rol“, siguron 
Hubert Védrine, i cili shton: “Ai 
nuk është Gaullo-Mitterrandian, 
nuk është neokonservator. Sinteza 
makroniane merr hua nga të gjitha 
rrymat ”. Pragmatizëm Gaulian 
apo oportunizëm vulgar? Bertrand 
Badie, një shkencëtar politik i spe-
cializuar në marrëdhëniet ndërkom-
bëtare shprehet se “Si një student i 
mirë i Shkencave Politike, Makroni 
përshtatet në një vazhdimësi të cak-
tuar Gaullo-Mitterrandiane, ndërsa 
rimerr tema të caktuara neokonser-
vatore. E gjithë kjo bazohet në një 
rinovim shumë të dobët të softuerit 
të diplomacisë sonë”.

Qysh në vitin 2016, në librin Rev-
olucion, Presidenti theksoi se duhet 
ta sigurojmë një “ribalancim të mar-
rëdhënies sonë” me Shtetet e Bash-
kuara. Por që nga ajo kohë, z.Ma-
cron ka luftuar për të bërë të vetën 
aksiomën gauliste: një Francë ale-
ate, por jo të afërt. Në shkurt 2019, 
Franca njohu me nguti Juan Guaido, 
njeriun nga Washingtoni, si “pres-
identin në pushtet” të Venezuelës. 
Janarin e kaluar, kur një dron amer-
ikan vrau gjeneralin iranian Qassem 
Soleimani, ai shprehu “solidaritetin 
e tij të plotë” me Shtetet e Bashkuara 
dhe i bëri thirrje Iranit të përmbahet 
“nga çdo masë të përshkallëzim-
it ushtarak” … Në Lindje, përveç 
marrëdhënieve të qëndrueshme me 
Emiratet e Bashkuara Arabe, Franca 
bie në sy nga mungesa e saj: “Em-
manuel Macron nuk ka vizion të 
krizave në rajon”, nënvizon z.De 
la Messuzière. Duke mos folur lid-
hur me temën izraelito-palestineze, 
kaq thelbësore, ai i bie të jetë me 
të njejten linjë me politikën ameri-
kane“. Në nëntor 2019, z.Macron u 
përball me një vendim të kryer nga 
ofensiva turke në Sirinë verilindore 
kundër kurdëve të mbështetur nga 
Franca, pa asnjë konsultë midis ale-
atëve, përveç miratimit të z.Trump. 
Presidentit francez, i cili denoncon 
“vdekjen cerebrale” të NATO-s në 
një intervistë tronditëse për ‘The 
Economist’, turku Rexhep Tajip 
Erdogan i përgjigjet ashpër në një 
fjalim të mbajtur në Universitetin e 
Stambollit: “Unë jam duke folur me 
ju nga Turqia dhe unë do t’i them 
edhe NATO-s, ju duhet të kontrollo-
ni si fillim vdekjen tuaj cerebrale”.

Këtë e gjejmë në çështjen ruse: 
“Kur luhet një lojë dhe nuk luhet 
plotësisht, partneri ka tendencë të 
dëshirojë t’ju anashkalojë, siguron 
z.De Villepin. Në fakt, ne nuk lu-
ajmë sa duhet me botën tjetër, ne 
vazhdojmë të preferojmë një partner 
qendror, Shtetet e Bashkuara. Mbaj 
mend që në Irak në vitin 2003, më 
janë dashur muaj për ta bindur Pu-
tinin se ishim seriozë, domethënë se 
ishim të gatshëm të vinim veton tone 
në Këshillin e Sigurimit. Problemi 
sot është se për disa çështje, Putini 
dyshon se Franca është e gatshme 
të paguajë çmim. A jemi marrë se-
riozisht? Hezitimi ynë, rehatia jonë 
Atlantike, na vë në një pozicion ku 
humbasim në të gjitha frontet”. Për 
çështjen ukrainase, vetëm një nga 
nëntë pikat e rëna dakord në sami-
tin e fundit në të ashtuquajturin for-
mat “Normandia” (e cila bashkon 
Ukrainën, Rusinë, Gjermaninë dhe 
Francën), mbajtur në Paris në dh-
jetor 2019, është zbatuar deri më 

sot: shkëmbimi i të arrestuarve mid-
is Kievit dhe Donbass. Sidoqoftë, 
koha po mbaron, sepse Moska mund 
të tundohej të shkelte Evropën, pasi 
diplomati Pierre Vimont, i emëruar 
përfaqësuesi special i Francës për 
Rusinë, i kujtoi Senatit: “Ne jemi 
dëshmitarë të zhvillimit të një di-
alogu të drejtpërdrejtë, mbi kokën 
tonë, midis rusëve dhe amerikan-
ëve, për çështje që kanë të bëjnë me 
sigurinë e shteteve evropiane, gjë që 
më shqetëson pak. Evropianët duhet 
t’i mbrojnë interesat e tyre ”.

Qysh në vitin 2017, Emmanu-
el Macron dëshironte krijimin e 
një Evrope të vërtetë të mbrojtjes, 
përmes një “dialogu strategjik me 
Gjermaninë”. Vjeshtën e kalu-
ar, ai riafirmoi këtë ambicie duke 
deklaruar se dëshironte që Evropa 
të fitonte “autonominë e saj strate-
gjike”. Por ai nuk dëshiron të vë në 
dyshim përfshirjen e këtij projekti 
në NATO, nga frika e ngjalljes së 
kundërshtimit të menjëhershëm nga 
disa shtete anëtare të BE, veçanër-
isht ato në Evropën Qendrore.

A po fillojnë gjërat të lëvizin? 
Më 20 maj, gjatë një konference në 
Qendrën për Studime Strategjike 
dhe Parashikime (CEPS), Gjenera-
li Vincent Desportes, ish-drejtori i 
Shkollës së Luftës, nuk i ra rrotull 
për ta kritikuar NATO-n : “Organi-
zata tani është bërë më e rrezikshme 
se e dobishme, sepse u jep evropi-
anëve një ndjenjë false të sigurisë”. 
Ai shtoi: “Për ta thënë një mënyrë 
tjetër, brutalisht dhe në rrezik tron-
ditje, NATO, madje edhe në një 
gjendje “vdekjeje cerebrale” është 
bërë një kërcënim për sigurinë tonë, 
atë të Francës dhe Evropës”. Fjalë 
tronditëse nga goja e një ushtari që 
nuk e ka fshehur kurrë simpatinë e 
tij për Shtetet e Bashkuara. ¨Pikër-
isht sepse  Washingtoni po largohet 
nga Kontinenti i Vjetër është e nev-
ojshme të merret mësimi: “Eshte 
krejtësisht e paarsyeshme që Evropa 
ta lidhë fatin e saj strategjik me një 
fuqi interesat strategjikë të së cilës 
janë gjithnjë e më divergjente me 
ato të Evropës”, tha z.Desportes.

Një perspektivë që ish-Presidenti 
François Hollande refuzon ta prano-
jë: “Nëse largohemi nga NATO, 
nuk do të ketë Evropë të Mbrojtjes. 
Ne duhet t’i menaxhojmë partnerët 
tanë“. Përpara shkollës së luftës, 
shkurtin e kaluar, z.Macron kishte 
bërë thirrje për një “dialog strateg-
jik me partnerët tanë evropianë që 
janë afër për rolin e parandalimit 
bërthamor francez në sigurinë tonë 
kolektive”. “Evropianët duhet ta 
pranojnë këtë propozim”, deklaroi 
një i afërm i kancelarës gjermane. 
Por z.Hollande paraqiti një parim 
të realitetit që i dukej i pakapër-
cyeshëm për të: “As Franca dhe as 
Gjermania nuk janë të gatshme për 
bashkëvendim mbi parandalimin 
bërthamor”.

Cinizmi i Parisit në Libi

Për z.Macron dhe Francën, 
rreziqet sot vijnë nga përtej Mes-
dheu. Nga fillimi i mandatit të tij 
pesëvjeçar, Presidenti francez u 
përfshi në çështjen e Libisë, me 
dëshirën për të pasur sukses atje ku 
paraardhësit e tij kishin dështuar: 
Z.Sarkozy, kishte nisur Francën në 
një ndërhyrje të rrezikshme ush-
tarake kundër Muamar Gadafit 
dhe z.Hollande kishte arritur pa-
sojat katastrofike të këtij opera-
cioni duke lënë ministrin e tij të 
jashtëm, z. Fabius, të mbështeteste 

Presidentin Fayez el-Sarraj dhe 
qeverinë e Tripolit, të mbështetur 
nga Turqia dhe të njohur nga OKB-
ja, ndërsa ministri i tij i Le Drian, 
i angazhuar me mareshallin Haftar, 
të mbështetur nga Egjipti, Emir-
atet dhe Arabia Saudite, deri në 
angazhimin e forcave speciale në 
lindjen e Libisë. Kjo mospërputhje 
– edhe ky cinizëm – rriten. Ata po 
kontribuojnë në izolimin e Francës 
në këtë çështje. Z.Macron kishte ar-
ritur, në korrik 2017, të sillte Haftar 
dhe Sarraj rreth së njëjtës tryezë, në 
kështjellën e Celle-Saint-Cloud, në 
Yvelines. Ky shkëlqim i organizuar 
nga disa njerëz në Élysée dhe Quai 
d’Orsay, nuk u pasua nga ndonjë 
rezultat diplomatik. Dhe kjo inicia-
tivë, e kryer pa asnjë konsultë, dha 
shumë keqkuptime midis Francës 
dhe Italisë. Në pranverën e vitit 
2020, z.Erdoğan ishte në gjendje 
të përfitonte nga situata duke i te-
jkaluar kontrollet detare franceze 
për të dërguar armë dhe mercenarë 
në Tripoli.

Parisi po has gjithashtu në 
vështirësi t’i sqarojë marrëdhëni-
et e tij me Kinën. “Macron është i 
paqartë, shprehet një diplomat: ai 
dëshiron të krijojë një partneritet të 
vërtetë, ndërkohë që nuk ka besim 
dhe është duke e miratuar një strate-
gji “kordoni sanitare“(një zonë e ru-
ajtur nga e cila nuk mund të dalin 
apo të futen njerëz) kundër Pekinit. 
Presidenti francez evokon zhven-
dosjen strategjike drejt rajonit “In-
do-Paqësor”, pjesë e të cilit është 
Franca (përmes përtej detit), dhe 
shton iniciativat me Australinë, Ind-
inë dhe Japoninë. Siç ndodh shpesh, 
vëren Bertrand Badie, Franca e shi-
kon Kinën herë si një rrezik, herë 
si një treg. Macron, si paraardhësit 
e tij, zhvlerëson partnerët ndër-ev-
ropianë dhe ndër-perëndimorë dhe 
keqkupton fuqitë rajonale”. Sido-
qoftë, një shpërndarje e diplomatëve 
francezë në vendet e G20 si Kina, 
Brazili, Afrika e Jugut ose India 
duhet të rrisë fuqinë e tyre të punës 
nga 13% në 25% deri në 2025. “Kur 
arrita në Quai në vitet 1970, z.Sellal 
kujton me një buzëqeshje, drejtimi 
në Azi dukej ekzotik dhe kryesisht i 
përqendruar në çështjet kulturore ”.

Loja diplomatike duke e marg-
jinalizuar në favor të një vizioni 
manishist për botën, favorizon 
luftën dhe sanksionet tregtare si një 
instrument i politikës së jashtme. 
“Quai i është nënshtruar milita-
rizimit të diplomacisë franceze që 
nga koha Sarkozy,” tha Villepin. 
Ajo ka humbur shumë nga sensorët 
e saj në të gjithë botën, veçanërisht 
në Afrikë. Nuk është më në avan-
gardë, por në një menaxhim të ku-
jdestarisë”. Për një kohë të gjatë 
diplomat në Afrikë, ish-diplomati 
Laurent Bigot thotë se i vjen keq: 
“Diplomatët nuk janë më të aftë të 
prodhojnë analiza dhe strategji. Në 
Sahel, të vetmit që prodhojnë janë 
Ministria e Mbrojtjes dhe DGSE 
(shërbimi sekret). Ushtria pushtoi 
hapësirën boshe”. Nga ana e tyre, 
“fajkonjtë” e Quai d’Orsay duken 
si jetimë: “Shumë të zënë ngushtë 
nga Trump, sepse ai nuk do t’ia dijë 
për vlerat e Shteteve të Bashkuara. 
Ai nuk e përmbush misionin” vëren 
z.Védrine. Fakt mbetet që një njeri i 
vetëm nuk do të jetë i mjaftueshëm, 
madje as nëse është President, për 
ta rivendosur zërin e Francës në 
koncertin e kombeve.

* Gazetar, autor i Manipulatori i 
Madh, Rrjetet Sekrete të Macron, 
Stock, Paris, 2019.
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Para se të flasësh për Të Majtën 
shqiptare të duhet të shikosh 
realisht se çfarë përfaqëson ajo 

në ditët e sotme dhe pse bjerrja e saj 
po e dëmton kaq shumë vendin. Është 
një fakt i pamohueshëm, se ngritja e 
lëvizjes politike demokratike në vitin 
1990 në vend e ka fillesën nga PPSH. 
Partia-pushtet e së shkuarës, në dukje, 
bëri tërheqjen e butë nga pushteti, porse 
shpërndahu bijëzat e saj, me të cilat nisi 
konfigurimi i komanduar politik, i cili 
përcaktoi dhe zhvillimin e vendit në 30 
vitet e ardhshme. Politologu i njohur i 
të Majtës, Prof. Servet Pëllumbi, shumë 
brenda të gjithë zhvillimeve, të flet me 
fakte të pamohueshme e deri në detaje se 
nga nisi e gjitha kjo aventurë.

Lulëzimi i këtyre partijëzave ishte i 
menjëhershëm që nga Selia e PPSH-së, 
kurse me pak vite zhvillim i bëri absurde 
në vend konceptet e “Të Majtës” dhe 
“Të Djathtës”, që edhe aq ishin të pak-
uptueshme nga vetë partitë. Kakofonia 
ideologjike që ato përcillnin lidhet edhe 
me faktin e përfaqësimit politik krejt ab-
surd, që ato treguan. Dhe, koha tregoi se 
PD dhe PS, të dy formacionet kryesore, 
jo thjesht nuk i zbatuan/ojnë ideologjitë 
ose më saktë nuk u përmbahen për asnjë 
gjë, por edhe artikulimet e programeve i 
kanë krejt zhgënjyese.

Nuk është e re apo as e habitshme të 
kumtohet se: E Majta shqiptare është 
shumë larg Të Majtës Evropiane. E 
pagëzuar me një simbolikë të madhe 
prej Historisë Kombëtare, si “Rilindje”, 
kjo e reja e kryetarit Edi Rama, pothuaj i 
mungon demokracia e brendshme, kurse 
ndryshimet e kurseve dhe programet pa 
ideologji në vite flasin thjesht për nev-
ojën e përjetësimit të pushtetit, sa më 
shumë të jetë e mundur. Specialistët, 
sot, rreshtojnë edhe disa elementë: Am-
nistia Fiskale, bash në vitin e fundit të 
qeverisjes; rritja e rrogave, pa një studim 
të përcaktuar mirë; politikat e paqarta 
të PPP-ve, të gjitha bashkë sadopak të 
dobishme, e bëjnë jo pak të hilejtë “Të 
Majtën”.

Kjo e fundit, me atë çka përfaqëson 
dhe që në fakt mëtohet të mbledhë rreth 
vetes të ashtuquajturit intelektualët e 
varfër dhe të mesëm, kërkon vazhdimisht 
progres, por edhe reforma sociale, që në 
masë tek ne ka treguar se kanë ndihur 
një pakicë njerëzish në vend të frymës 
së vetë Majtizimit për komunitetin. Dhe, 
këtë e shikon sot me varfërinë që është 
rritur frikshëm por edhe pamundësinë e 
strukturave për ta menaxhuar atë, përveç 
propagandës që zbardh gjithçka. Dikur 
gazetari i njohur Montanelli e thoshte me 
një lloj eufemizmi, këtë stad të ri të së 
Majtës: “Si ka mundësi që sa herë vinë 
të Majtët në pushtet, shtohen të varfrit?!” 
Pa mohuar vlerat e pamohueshme të së 
Majtës dhe atë që përfaqëson por edhe 
ringritjen që i ka bërë vendit, pas dër-
rmës së të Djathtëve, ajo më shumë po 
lufton t’i marrë kauzat kësaj të fundit. 
Dhe, jo më kot, për pronën, identifikimin 
me të përndjekurit, strukturën dhe insti-
tucionet lufton më shumë e ”E Majta” 
sesa “E Djathta”, e cila i ka pasur në pro-
gram, e që tashmë diskursin e vet e shtrin 
mirëfilli në atë politik-populist.

Liberalizmi social
“Liberalizmi-Social, në literaturë, kon-

ceptohet si një ideologji politike me një 
shumëllojshmëri të parimeve të liberal-
izmit, e cila kërkon një ekonomi të tregut 
dhe zgjerimin e të drejtave politike dhe civi-
le , ndërsa gjithashtu beson te roli legjitim i 
qeverisë ku përfshihen adresimi i çështjeve 
sociale dhe ekonomike të tilla si: varfëria, 
kujdesi shëndetësor dhe arsimor. Sipas lib-
eralizmit social: e mira e komunitetit shihet 
në harmoni me lirinë e individit”, shkruan 
John Derbyshire tek “The origins of social 
liberalism”. Kjo lloj ideje politike u përshtat 
nga shumë parti në kontinentin tonë, të cilat 
konsideroheshin si parti në Qendër apo 
atyre të Qendrës së Majtë. Ndaj, jo më kot, 
Social-liberalët identifikohen edhe me so-
cialdemokratët, që në kushtet e ekonomisë 
së tregut të lirë dhe të shkëmbimit të ndërs-
jellë ndërmjet sipërmarrjeve, pra liberalët 
kërkojnë dhe përpiqen për futjen aktive të 
shtetit në menaxhimin e rregullave dhe një 
sistemi të kolauduar, që shpërndan të mirat 
në mënyrë të arsyeshme. Si e Majtë, ajo 
respekton jo thjesht rregullat e një tregu të 
lirë por dhe mbështetjen e komuniteteve më 
vulnerabël të cilat kanë nevojë për përkrah-
je. Pa dashur të sjellim shumë raste, individi 
i sotëm shqiptar ndjehet i lodhur prej të Ma-
jtës së tij. Zhgënjimi vjen ballë për ballë me 
ikjen masive të njerëzve, krizën e shqiptarit 
të zakonshëm, mungesën dhe ndryshimin e 
rregullave të lojës, favorizimet e frikshme 
në biznes, përkrahjen e monopoleve…

Liberalizimi-social është i këndshëm në 
formë dhe plot demagogji, ndaj jo më kot 
Edi Rama dhe shpura e tij menduan se e 
gjetën veten mirë, sidomos pas frymës që 
solli në Britaninë e Madhe, ky lloj variant i 
socializmit i ideuar nga Tony Blair. Ndërsa 
në Anglinë me një kapitalizëm institucional, 
ajo pati mundësi të kolaudohej, Shqipëria e 
vuajti shumë sensin e likuiditetit të ligjeve, 
siç do të thoshte në teorinë e tij të Shoqërisë 
Moderne, Zigmund Bauman. Me kohë u 
pa se kjo lloj fryme ishte shumë larg dhe 
gati e huaj për vendin. Për publikun, fry-
ma do bëhej e gjallë nga një deklaratë e 
hidhur e ish-Ministres kosovare të Arsimit 
në dorëheqje, që do të ishte vërtetë shqetë-
suese: “Unë jam më e Majtë në ideologji se 
sa e Majta e Ramës. PS nuk është e Majta 
e vjetër apo ajo populiste, është një e Majtë 
centriste, por jo aq sa do të doja unë. Kjo 
nuk ka qenë problem apo ndarje mes meje 
dhe Ramës, pasi mes nesh nuk ka ndarje”.

Po çfarë e Majte ishte kjo? Një kërkues 
italian, Emiliano Brancaccio, e shkroi edhe 
më qartë, pak vite më parë: “Pas daljes 
nga moda të idesë Blair-iane, të obso-
lencës së socialdemokracisë dhe të domos-
doshmërisë së një “rruge të tretë”, duket 
sikur kohët e fundit po përhapet një tjetër 
teori e përbashkët: E Majta është në krizë 
sepse pasi hyri në qeveri, filloi të zbatonte 
politikat e të Djathtës. Dhe me goxha zell, 
mund të shtojmë. E konsiderojmë ne të 
tillë mënyrën e tregut të punës, një pjesë e 
majme e reformave që kanë kontribuar në 
rritjen e pasigurisë në Europë ka ardhur si 
pasojë e qeverive me frymëzim socialist”. 
Duke u kthyer gjithnjë në literaturë, një 
Liberal kërkon rregulla të ndershme bizne-
si, tregje të siguruara, ku mund të shpërnda-
het si duket kërkesë-oferta dhe të ardhurat 
e normalizuara konform stimulit. Liberali 
kërkon inkurajimin dhe mundësinë dhe në 
shumë gjëra Rama e përfshiu këtë si nocion 

duke treguar me hoka në publik se e Majta 
e tij nuk i pranonte dembelët. Batutat e tij e 
tregonin qartë bashkë me stigmën për përt-
acinë, por nga ana tjetër edhe mundësinë 
e vërtetë, atë që është shumë larg realitetit 
që shohim. Liberalizimi i tij kinse social 
shpejt e humbi formën, në botën e likuid-
itetit të Bauman.

Ideologjia

Po a e ndih ideologjia të Majtën sot?! 
Vetë koncepti ideologji që përdoret shumë 
në shkencat sociale-politike dhe shp-
jegimi i saj, has në shumë kundërshti dhe 
konfuzione. Dy ideologët më të mëdhenj 
të marksizmit shkencor, Marks dhe En-
gels ideologjinë e përcaktonin thjesht si: 
formë e ndërgjegjes së rreme. Kurse që 
kur u përdor, gati 200 vjet më parë nga 
Destutt de Tracy me emërtimin: ideolo-
gie, sot në politikë dhe në shkencën që e 
studion atë njihet thjesht si: një term për 
sistemet politike.

Në Shqipëri ka kohë që nuk flitet për 
ideologji, por ajo është pjesë e diskursit të 
dy politikanëve të parë të vendit, Meta dhe 
Rama, që kanë nisur një debat i cili nuk 
di të mbarojë dhe që përmbledh të gjithë 
mllefin e vetë Të Majtës dhe luftërat e saj 
pa sens për pushtet, në kurriz të parimeve të 
mirëqenies së vendit. Nuk mund të mëdy-
shohet se të gjithë partitë shqiptare provuan 
që kanë dalë nga i njëjti bark, ai i PPSH. 
Kulti i kryetarit të pavdekshëm, mungesa e 
transparencës, autoriteti i paarsyetuar janë 
provë e funksionimit të dikurshëm të Par-
tisë së Enver Hoxhës.

Ilir Meta, kur themeloi LSI-në “e justi-
fikoi” si akt për një udhë të re së të Majtës 
nga qorrsokaku ku e kish futur atë lideri 
historik i socialistëve, Fatos Nano, një 
burokrat i stilit të kapërcyell ’90-’00. Nuk 
është vendi për të folur për mënyrën sesi 
u ngrit Ilir Meta, pasi është e vërtetë një 
fakt, që falë konjukturave dhe pozicione-
ve të duhura, ai mundi ta shtyjë zotësisht 
formacionin e tij si patericë e dy partive 
kryesore, herë djathtas e herë majtas, duke 
i dhënë dërrmën ideologjisë për hir të 
pragmatizmit të pastër, hyrjen në pushtet. 
Ndryshe nga ai, Edi Rama, e gjeti gati 
strukturën, veçse e transformoi PS-në në 
një parti thjesht të tijën, ku humbi pothu-
aj zëri i individit dhe sot drejtohet me një 
dorë të hekurt, ku demokracia e brendshme 
mungon krejtësisht. Dhe, me çfarë duket 
reformimi i Partisë Socialiste, është shumë 
i largët, ashtu si Lidhja Socialiste për Integ-
rim, ka humbur çdo lloj identiteti me kohën 
e gjatë në opozitë. Në të dy formacionet më 
shumë ka humbur e “Majta”, ku ideologjia 
ka lënë vend për pragmatizimin e pastër pa 
asnjë rrjedhë.

Intelektualët e majtë

E megjithatë më të humburit mbeten ide-
alistët. Nuk është se mungojnë intelektualët 
por ata e gjejnë veten gjithnjë e më shumë 
të larguar prej kësaj Të Majte, e cila më 
shumë lufton të mbledhë rreth vetes anën 
spektakulare dhe individët prej të cilëve 
mund të gjenerohen vota. Ndërkohë pjesa 
më e madhe e intelektualëve mundohet të 
futet në hulli, duke kaluar dhe bërë pakt me 
barrierat e mëdha të karakterit, mbijetesës 

e kështu me radhë. Historia e Ramës, që 
dikur frymëzonte me vrullin dhe kthesën 
e madhe që i bëri kryeqytetit, është harru-
ar prej spektakularitetit të vazhdueshëm e 
rendjes ndaj formës, që ai i jep veprimeve 
dhe akteve të veta. Por ngritja e tij dhe kuli-
sat e frikshme të PS-së e kanë treguar ha-
pur se më shumë për ndryshime, siç lufton 
e Majta, lufta e tij bëhet për mbylljen dhe 
mbajtjen nën tutelë të partisë. Edi Rama 
përkrahu mentorin e tij ish-kryeministrin 
Nano, kur ky i fundit mbante fillin e tij dhe 
pastaj me Ilir Metën u përpoqën të modi-
fikonin staturën e tyre brenda të Majtës, për 
t’u kacafytur me njëri-tjetrin për dominim, 
kur së bashku ngjitën shkallët më të larta të 
pushtetit. PS-ja e sotme simbolizon ngado 
kultin e Ramës, që e ka zbrazur nga em-
rat e nderit dhe e ka fryrë me personazhe, 
të cilat pothuaj nuk thonë asgjë, ose kur 
thonë turbullojnë tregun e aktorëve të hu-
morit me servilizmin e frikshëm. E Majta 
e sotme, që përfaqëson PS-ja është realisht 
e një partie pa memorie. Ajo ka shmangur 
shumë prej personazhet e njohura të saj, 
por që falë të Djathtës, përfaqësuar nga 
parti si ajo e Bashës, po bën historinë e saj 
të re, e cila nuk e pranon lehtë kritikën ose 
modifikimin e ideologjisë, siç po ndodh me 
vendin tonë.

Dhe, më tepër akoma, E Majta shqiptare 
është realisht e goditur nga dy figurat krye-
sore të vendit, ose më saktë dy nga figurat 
më jetëgjata në politikën shqiptare, respek-
tivisht, Ilir Meta si president dhe Edi Rama, 
si kryeministër i vendit, që kanë sot çdo 
pushtet politik, ekonomik dhe protokollar 
të vendit.

Shqipëria, sot, për atë që tregon e Majta 
por edhe fryma e saj e mëtuar moderne i 
nevojitet fryma e Të Majtës së të vërtetë 
evropiane. Fatkeqësisht, Lëvizja Socialiste 
për Integrim ka humbur terren në mënyrën 
sesi i ka mbajtur radhët pragmatike të 
saj, si një parti kinse e Majtë por pa asn-
jë ideologji të përcaktuar dhe me liderë 
gjysmakë si Kryemadhi, që e tregon gati 
hapur (siç edhe është në të vërtetë) se e ka 
parti-pronë, kurse Partia Socialiste e ka të 
pamundur ndryshimin rrënjësor me masën 
e Yes-men të frikshëm që mbushin radhët 
e saj por edhe ngopjen me pushtet. Këto 
parti ndryshe nga çfarë shpallin, jo vetëm 
nuk funksionojnë më me rregullat e duhu-
ra të një partie politike, por e kanë treguar 
dhe në qeverisje se i janë larguar të “Ma-
jtës” klasike. Kinse programet ekonomike 

nuk funksionojnë asfare, kurse mënyra e 
devijimit të kryetarëve të saj ka tretur dhe 
i ka kthyer në hiç masën më të madhe të 
anëtarësisë, që vetëm duartroket në show 
e përvitshme para-zgjedhore në Pallatin e 
Kongreseve. Ata, pak intelektualë të Majtë 
që kanë mbetur, e kanë të vështirë të gjejnë 
një regjistër të drejtë mes kritikës, këshillës 
sepse lihen jashtë, ndaj heshtin dhe mezi 
munden të përshfaqen në mungesë të 
alternativave.

Në vend të epilogut

Filozofi polak Leszek Kolakowski, në 
një analizë të qartë për të treguar difer-
encat e ideologjive, shkruante se: ”Në të 
dyja sistemet e Majta përpiqet t’i bazojë 
mundësitë e saj në eksperiencën dhe prirjet 
evolucionare të historisë; ndërsa e Djathta 
është shprehja e kapitullimit përballë situ-
atës së momentit. Prandaj e Majta mund 
të ketë ideologji politike, ndërsa e Djath-
ta nuk ka asgjë përveç taktikave. Brenda 
kontekstit të të dyja sistemeve, e Majta e 
di se çdo liri njerëzore plotëson një dëshirë 
të caktuar, por se ekziston edhe nevoja për 
lirinë si të tillë.

E Majta nuk ka frikë nga historia. Ajo 
beson në fleksibilitetin e marrëdhënieve 
shoqërore dhe të natyrës njerëzore—në 
mundësinë e ndryshimit të tyre. Brenda 
të dyja kampeve, ajo refuzon të gjithë 
përuljen në lidhje me situatën, autoritetet, 
doktrinat, shumicën, paragjykimet dhe 
presionet materiale ekzistuese”.

Kjo është realisht sesi duhet të ishte E 
Majta, por Shqipëria e sotme duket se po 
i përshtatet modelit Italian, atë që studiue-
si Emiliano Brancaccio e shkruante qartë: 
“Nën litarin e së djathtës liberale, e Majta 
hyri në krizë, kurse në bishtin e së Djathtës 
ksenofobike, e Majta rrezikon të zhduket 
nga korniza e politika ndërkombëtare. E 
Majta mund të lulëzojë vetëm nëse radi-
kalizohet në kritikën shkencore të kapital-
izmit, të ndërkombëtarizimit të punës dhe 
nën një ide që premton modernitet dhe pro-
gres social e civil”.

Pak, por shumë për t’i futur në hulli so-
cialistët shqiptarë, që e kanë futur vendin 
në një udhë, e cila duket shumë e gjatë 
drejt integrimeve, me lavdet që i bëjnë 
kapitalizmit dhe Kultit.

Editorial

E Majta shqiptare, si arsye ngecjeje
Me çfarë duket reformimi i Partisë Socialiste, është shumë i largët, ashtu si Lidhja Socialiste për Integrim, ka humbur çdo lloj identiteti me kohën e gjatë në opozitë. Në të dy formacionet 
më shumë ka humbur e “Majta”, ku ideologjia ka lënë vend për pragmatizimin e pastër pa asnjë rrjedhë.

NGA BEN ANDONI
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EDHE MJEKËT DHE INFERMIERËT GJERMANË DENONCOJNË « DIKTATIN E EKONOMISË »

Spitalet fitimprurëse gjermane
Gjatë kulmit të epidemisë së koronavirusit, sistemi shëndetësor 
gjerman ishte një shembull model, falë pajisjeve më të mira në shtretër 
e kujdes intensiv. Sidoqoftë, infermierët dhe spitalet kanë denoncuar 
prej vitesh mungesën strukturore të burimeve dhe të personelit. Kjo 
për shkak, ndër të tjera, të një sistemi financimi mjaft të ngjashëm me 
tarifimin sipas akivitetit, të vendosur në Francë që prej 2004.

NGA KORRESPONDENTJA JONË RACHEL KNAEBEL*

Axel Hopfmann ishte prej shumë 
kohësh infermier në një spital. 
Spitali ku ai punonte në Ham-

burg u privatizua më 2004. Hopfmann më 
pas preferoi të qëndronte në administratën 
publike, sesa të bëhej punonjësi i një gru-
pi të madh me qëllim përfitimi. “Sot, unë 
punoj në një zyrë”, thotë ai. Në një spital 
tjetër në Hamburg, Constanze Weichert, 
infermiere prej dhjetë vjetësh, braktisi 
punën për ta praktikuar profesionin në 
një kabinet për të moshuarit. “Unë e doja 
spitalin“, thotë ajo. « Do të doja të kthehe-
sha, por do ta bëjë vetëm nëse ndryshojnë 
kushtet e punës ». Për Steffen Hagemann, 
përvoja në spital ishte aq e vështirë saqë 
ai nuk zgjati më shumë se shtatë vjet në 
profesionin e infermierit. “Sipas imazhit 
të profesionit, ne infermierët duhet ta 
sakrifikojmë veten dhe drejtoritë luajnë 
me këtë gjë për t’i heshtur kërkesat tona”, 
shprehet ai. Infermierët gjermanë po de-
noncojnë gjithnjë e më shumë kushtet e 
punës “të cilat janë përkeqësuar masiv-
isht“, siç dëshmohet nga Anja Voigt, infer-
miere e kujdesit intensiv në Berlin. “Më 
kujtohet koha kur mund të bënim pauza 
dhe kur kisha kohë për pacientët. Sot bëj 
pauzë mbase një herë në muaj.“

Larg imazhit idilik të dërguar gjatë 
krizës së koronavirusit nga mediat 
franceze, edhe sistemi spitalor gjerman po 
vuan nga mungesa e burimeve dhe stafit. 
Sindikatat e infermierëve dhe mjekëve 
shprehin keqardhje për mungesën e 
dukshme të vendeve të punës të infermierit 
në spitale. Një studim nga Fondacioni 
Hans-Böckler vjen në përfundimin se ven-
det bosh për infermierë me kohë të plotë 
janë 100.000. Në funksion të vështirësisë 
së profesionit, pozicionet e buxhetuara të 
infermierisë nuk gjejnë gjithmonë persona 
që i marrin përsipër. Sigurisht, Gjermania 
ka më shumë shtretër të kujdesit intensiv 
sesa fqinjët e saj evropianë: 34 për 100.000 
banorë kundrejt 16,3 në Francë ose 8,6 në 
Itali. “Por nëse do të kishim po aq pacientë 
të sëmurë rëndë me Covid-19 sa në Italinë 
Veriore, ne do të kishim shtretërit, por jo 
edhe stafin për t’u kujdesur për pacientët”, 
ironizon Nadja Rakowitz, drejtoreshë e 
Shoqatës së Mjekëve Demokratë (Vere-
in demokratischer Ärztinnen und Ärzte). 
Madje, disa muaj para epidemisë, Gjer-
mania po diskutonte për rëndësinë e mba-
jtjes së kaq shumë shtretërve bosh: një 
studim nga Fondacioni Bertelsmann reko-
mandoi mbylljen e më shumë se gjysmës 
së spitaleve të vendit. “Pastaj mbërriti 
koronavirusi, dhe të gjithë e panë se në 
fakt ishte mirë të kesh shumë spitale dhe 
shtretër …”, shprehet znj. Rakowitz.

Për të kuptuar këto paradokse, na duhet 
të kthehemi te vendimet politike të mar-
ra në Gjermani gjatë dekadave të fundit. 
Në vitin 1985, një ligj hapi gjerësisht 
tregun e kujdesit spitalor për kompanitë 
private fitimprurëse. Prej andej u krijuan 
dhe u forcuan grupet e mëdha gjermane të 
klinikave: Sana, Asklepios, Röhn, Helios 
(të riblera nga ndërmarrja multinaciona-
le e pajisjeve mjekësore Frenesius). Nuk 
ka asnjë ndryshim në trajtimin financiar 
midis institucioneve publike, private 

jo-fitimprurëse dhe private fitimprurëse. 
Të gjithë janë të regjistruar në skemat 
rajonale të furnizimit të kujdesit shënde-
tësor dhe dallimi nuk bëhet as në gjuhën 
e përditshme. Pastaj, në 2004, në të një-
jtën kohë kur Franca zbatoi tarifimet e 
bazuara në aktivitet (T2A), Gjermania 
miratoi një sistem shumë të ngjashëm, 
atë : “tarifa fikse për rast”. Nuk është më 
kujdesi efektiv i cili financohet, por çmi-
met fikse sipas një katalogu të patologjive, 
pavarësisht nga numri i ditëve të shtrimit 
në spital. Ashtu si në Francë, aktet teknike, 
për shembull operacionet e protezave të 
gjurit, ose operacionet në përgjithësi, pa-
guhen shumë më mirë sesa lindja natyrale 
ose pediatria. T2A franceze dhe “tarifa 
fikse për rast” gjermane në fund të fundit 
kanë të njëjtën origjinë: sistemi i “grupeve 
homogjene të pacientëve” (ose DRG për 
diagnosis related groups) i importuar nga 
Shtetet e Bashkuara, ku u zbatua fillimisht 
në vitet 1980.

“Objektivi i sistemit të ri të financimit 
ishte qartësisht arritja e sa më shumë fiti-
meve – diçka e cila në vetvete nuk ka asgjë 
për t’u kundërshtuar. Por kjo kishte të 
bënte gjithashtu me rritjen e konkurrencës 
midis institucioneve dhe si përfundim të 
çonte në një rënie të numrit të spitaleve”, 
thotë Uwe Lübking, nga Shoqata e Ko-
munave Gjermane. Përveç qendrave spit-
alore universitare (QSU) të cilat varen nga 
shtet-rajonet, spitalet publike në Gjermani 
bien nën juridiksionin Landkreis, komu-
nave dhe rretheve ndërkomunale.

I mbetet kështu këtyre komuniteteve 
t’ia plotësojnë boshllëqet, ndonjëherë t’ia 
shesin spitalet e tyre grupeve private, ose 
të shohin të njëjtat grupe t’i mbyllin kur 
ato nuk janë më fitimprurëse. Më shumë 
se 300 spitale dhe klinika janë zhdukur në 
Gjermani që nga viti 2000. 50.000 shtretër 
spitalorë janë eliminuar, ndërsa numri 
i rasteve të ndjekura është rritur me disa 
miliona. Në të njëjtën kohë, sektori pri-
vat fitimprurës ka zgjeruar bazën e tij: ai 
përfaqësoi 15% të të gjitha institucioneve 
në 1992, pastaj 37%, ose më shumë se një 
e treta, në 2018. Shumë spitale publike 
ishin privatizuar fare thjeshtë, nganjëherë 
në kushte të kundërshtueshme. Më 2004, 
për shembull, shitja e shtatë institucione-
ve spitalore të Hamburgut tek grupi Ask-
lepios u kry kundër dëshirës së banorëve 
të qytet-shtetit: tre të katërtat e votuesve e 
kundërshtuan atë në një referendum lokal. 
Pasi bëhen private, institucionet shpesh 
përqendrohen në patologjitë më fitimpru-
rëse. Të financuar pikërisht në të njëjtën 
mënyrë, spitalet publike, nga ana tjetër, 
kanë hyrë në garë për performancë.

“Kështu, të vënë në konkurrencë me 
njëri-tjetrin, spitalet luftuan të ishin secili 
më i shpërblyer në sistemin e tarifës fikse 
për rast, për shembull kardiologji, ortope-
di dhe u pajisën në përputhje me rrethan-
at. Sipas mendimit tim, kjo është arsyeja 
pse kemi kaq shumë vende në kujdesin 
intensiv“,s hpjegon zonja Rakowitz. Një 
specifikë tjetër e sistemit spitalor gjer-
man është financimi i tij i dyfishtë. Të 
ashtuquajturat kosto operative (si pagesa 

e personelit) merren nga sigurimi shënde-
tësor, ato të investimeve (në ndërtesa, pa-
jisje, etj) normalisht duhet të merren nga 
shtet-rajonet (Länder), si për institucionet 
publike, ashtu dhe private. Sidoqoftë, “të 
gjitha shtet-rajonet, në kontekstin e poli-
tikës së ‘frenimit të borxhit publik” dhe 
në funksion të situatës së tyre buxheto-
re, akordojnë shumë pak para“, analizon 
z.Harald Weinberg, deputet i partisë Die 
Linke (E majta) në Bundestag. Kështu, si-
pas llogaritjeve nga grupi gjerman i spita-
leve (Deutsche Krankenhausgesellschaft) 
spitaleve do t’u mungojnë gati katër mil-
iardë euro në vit para publike. “Pra, bux-
heti për kostot operative përdoret pjesër-
isht për financimin e investimeve. Dhe 
kursimet bëhen mbi personelin”, shton 
zyrtari i zgjedhur.

Me kalimin në tarifim për shërbimin, në 
rastin e një buxheti të kufizuar, menaxhimi 
është vënë në krye. Një sektor krejt i ri i 
punësimit është shfaqur: “menaxherët e 
DRG”, kontrolluesit dhe koduesit e tjerë 
përgjegjës për sigurimin e regjistrimit kor-
rekt të akteve në përputhje me më shumë 
se një mijë kategori që përmban katalogu 
gjerman i tarifimeve. “Kodimi në komp-
juter zë të paktën 20% të kohës time të 
punës. Për mjekët është edhe më keq ”, 
raporton infermierja Anja Voigt. Të lod-
hur nga ndikimi në rritje i logjikës ekono-
mike, mjekët dhe infermierët gjermanë po 
e kundërshtojnë gjithnjë e më shumë këtë 
sistem. Në fund të vitit 2019, e përjavshm-
ja Stern publikoi një apel nga dhjetëra 
mjekë dhe grupe profesionale që kërkonin 
ta “shpëtonin mjekësinë“. Mjekët ankohen 
se në sistemin e financimit sipas aktivite-
tit, “pacientët që kanë pyetje, të cilët kanë 
frikë nga dhimbja ose vdekja, nuk merren 
në konsideratë”. “Diktati i ekonomisë ka 
kontribuar në dehumanizimin e mjekësisë 
në spitalet tona”, shtojnë ata.

Në frontin paramedikalëve, grevat 
janë shumëfishuar që nga viti 2015 për 
të patur kushte pune më të mira. Lëvizja 
filloi në Spitalin Charité të Berlinit. Që 
atëherë, marrëveshjet e “shkarkimit” të 
punës janë marrë në gati njëzet spitale 
publike në të gjithë vendin. Këto siguro-
jnë një raport të stafit të nevojshëm për 
numrin e pacientëve, të ndryshëm për 
secilin departament dhe të përcaktuar nga 

përvoja e infermierëve. Ditët e punuara 
nën-staf i japin infermierëve të drejtën për 
rikuperime.

“Qëllimi i këtyre marrëveshjeve është 
ta detyrojnë menaxhmentin të punësojë 
më shumë staf dhe kjo funksionon“, thotë 
Michael Quetting, i cili udhëhoqi negoci-
atat për federatën sindikale Verdi. “Grevat 
e infermierëve zakonisht marrin mbështet-
je të gjerë nga opinioni publik, ndryshe 
nga lëvizjet e shoferëve të autobusëve, 
për shembull. Sot, punëtorët në sektorin 
e kujdesit shëndetësor janë në gjendje të 
shkaktojnë disfatë ndaj neoliberalizmit. 
Do të ishte hera e parë dhe do të ishte 
domethënëse për të gjithë sektorët e tjerë 
të ekonomisë”, shprehet sindikalisti.

Përtej punonjësve të spitalit, aleancat e 
qytetarëve për “më shumë staf në spitale” 
janë formuar në disa  qytete në Gjermani. 
Në katër qytete dhe rajone (Bavaria, Bre-
men, Berlin dhe Hamburg), ata mblodhën 
miliona firma të nevojshme për të kërkuar 
një referendum lokal mbi këtë çështje. 
Autoritetet kudo refuzuan kërkesën, me 
arsyetimin se çështja nuk do të binte nën 
juridiksionin e federatave. Megjithatë, 
janë ata që përcaktojnë modelet e kujdesit 
spitalor.

Në nivel komunal, privatizimi ka filluar 
të ngadalësohet. Në vitet e fundit, spitalet 
madje janë “ri-komunalizuar”. Në fillim të 
qershorit, në rrethin kantonal të Ludwig-
slust-Parchim, në Mecklenburg-Pomera-
nia-Perëndimore, asambleja e Landkreis 
vendosi të blinte nga komuniteti një spital 
të vogël me 74 shtretër, i cili ishte privat-
izuar në 1997. Vendimi u votua “unani-
misht”, specifikon përfaqësuesi i zgjedhur 
Stefan Sternberg. Pak para Krishtlindjes së 
kaluar, kompania që zotëronte spitalin, një 
filial i grupit Asklepios, njoftoi pa u kon-
sultuar më parë, se dëshironte ta mbyllte 
maternitetin. “Pati një mobilizim të fortë 
të banorëve. Dhe lajmi ndezi një debat mbi 
organizimin dhe furnizimin me shërbime 
shëndetësore në zonat rurale, veçanërisht 
në zona me pak popullsi siç është e jona ”, 
tha 37-vjeçari socialdemokrat. Për të, “ko-
munizimi nuk është zgjidhja, por kur bëhet 
fjalë për aksesin në kujdesin shëndetësor, 
mendoj se duhet ta ndjekim këtë rrugë, 
me një partner privat që ka njohuri në 

menaxhim”. Plani i tij është të mbajë 51% 
të kontrollit të spitalit, për të shitur pjesën 
tjetër të aksioneve tek një blerës privat, 
duke mbetur në kontakt me spitalet e tjera 
në territorin tashmë të bashkë-menaxhuar 
nga komuniteti. “Ne nuk kemi asnjë ndi-
kim mbi sistemin e tarifimeve“, shpjegon 
ai, “por nëse menaxhojmë disa spitale, të 
specializuar në sektorë të ndryshëm, mund 
të arrijmë ekonomi të shkallës.” Gjithash-
tu, në 2016, në Hesse, një zyrtar i zgjedhur 
nga e djathta, Michael Koch, nisi “ri-ko-
munalizimin” e një klinike në kantonin e 
tij. Për konservatorin, “spitalet gjermane 
janë të nënfinancuar. Kostot e mirëmba-
jtjes së tyre, kostot e qasjes në kujdesin 
shëndetësor kur është e nevojshme, duhet 
të mbulohen, veçanërisht në zonat rurale.” 
Ai bën krahasimin midis spitaleve dhe 
zjarrfikësve ose policisë: “Ata nuk pa-
guhen vetëm sipas numrit të ndërhyrjeve 
të tyre”, argumenton ai.

Pakënaqësia me nënfinancimin më 
në fund ka bërë të ndryshojnë gjërat në 
qeveri. Që nga fillimi i vitit 2020, spitalet 
kanë marrë një buxhet specifik për per-
sonelin e kujdesit jomjekësor, i financuar 
tani jo më në bazë të tarifimit të bazuar në 
aktivitet. Dhe gjatë krizës shëndetësore, 
spitalet morën para për shtretërit e mba-
jtur bosh për të akomoduar pacientë të 
mundshëm me Covid-19. Ose e kundërta 
e tarifimit sipas rastit, në të cilën një shtrat 
pa pacient nuk fiton asgjë. Sidoqoftë, edhe 
këtu, epidemia rëndoi në fondet e siguri-
meve shëndetësore dhe në llogaritë e insti-
tucioneve të kujdesit shëndetësor. Ekzisto-
jnë shqetësime që diskutimi mbi mbylljen 
e spitaleve do të kthehet shpejt në tryezë. 
Kërcënimi i pasojave negative rëndon po 
ashtu mbi infermierët. Në mes të epide-
misë, qeveria rajonale e Nordrhein-West-
falen – kryesuar nga konservatori Armin 
Laschet, kandidat për të zëvendësuar An-
gela Merkel – ka dashur të miratojë një 
masë për t’i detyruar njerëzit e trajnuar në 
kujdesin për pacientin të punojnë në spit-
ale, madje edhe kundër vullnetit të tyre. 
Propozimi hasi me kundërshtime të forta 
dhe u rrëzua menjëherë. Ish-infermierëve 
Axel Hopfmann dhe Steffen Hagemann 
nuk do t’i duhet, për momentin, të veshin 
me forcë uniformat e bardha.

*Gazetar
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Tekstet shkollore të rrethit vicioz etnonacionalist

(KEQ)PËRDORIMI I HISTORISË

Një përparim mund të pritet nëse lëvizet drejt një versioni kozmopolit/postnacional arsimor, të ndërtuar më shumë mbi theksimin e ngjashmërive sesa 
të dallimeve. Përndryshe, e vetmja shpresë mbetet që të rinjtë, të çngarkuar dhe të zemëruar nga historia, të shkojnë një hap tutje duke e trajtuar si të 
bezdisshme dhe të parëndësishme, si dhe duke bërë përpjekje të ndërgjegjshme ta tejkalojnë historinë duke e konsideruar më të madhe se vetë kombin.

NGA TAMARA PAVASOVIQ TROSHT DHE JOVANA MIHAJLOVIQ TRBOVC

Përderisa e kaluara është e 
gjithëpranishme në jetën tonë të 
përditshme publike dhe private, 

rëndësia e trajtimit të historisë dhe krijimi 
i narratives “së duhur” historike tani është 
në qendër të skenës. Nga çmontimi i monu-
menteve në SHBA dhe debati i njëkohshëm 
në lidhje me “anulimin” e figurave historike 
me vepra problematike morale, pyetja se 
sa ka rëndësi historia, kush duhet të lejohet 
dhe kujt i jepet hapësira ta (ri)interpretojë 
atë, duket të jetë e rëndësishme në mënyrë 
kritike tash më shumë se kurrë. Si t’ia 
mësojmë fëmijëve historinë e SHBA-ve, 
duke përfshirë krenarinë kombëtare dhe 
duke forcuar unitetin kombëtar, përderisa 
në të njëjtën kohë duhet pranuar brutalitetin 
dhe rezistencën e të shtypurve amerikanë 
vendas dhe të zi, mbi të cilat u themelua 
shteti? Si duhet t’iu qasen shoqëritë mod-
erne monumenteve, emëtimeve të rrugëve 
dhe universiteteve (p.sh. Shkolla Woodrow 
Wilson në Princeton) dhe festave (p.sh. Dita 
e Columbus) që janë themeluar mbi parime 
raciste dhe thelbësisht të pabarabarta? Dhe 
më e rëndësishmja, si të vendosim se kush 
do të vendos për parimet morale, në bazë 
të të cilave e vendosim rrëfimin historik 
“korrekt”?

Paralelisht me debatet publike në lidhje 
me interpretimin e historisë, fusha akade-
mike e studimeve të kujtesës ka studiuar 
gjerësisht përdorimet dhe keqpërdorimet e 
historisë, duke shpërfaqur rotacionet e ver-
sioneve të veçanta të rrëfimeve historike, si 
ato që mbështeten në histori të viktimizimit, 
të cilat synojnë të frymëzojnë pakënaqësi 
dhe ta ushqejnë dikotominë: “ne/ata”. Ato e 
kanë luajtur praktikisht një rol kritik në të 
gjitha luftërat. Sidomos në Jugosllavi, ku af-
tësia e regjimeve sunduese kroate dhe serbe 
për ta ushqyer frikën dhe zemërimin duke 
luajtur me ndjenja nga ngjarjet historike 
ishte një nga faktorët kryesor që kontribuan 
në përmasat e dhunës në luftërat e viteve 
1990.

Kohët e fundit, në gjithë rajonin, tren-
di drejt ridefinimit të fashizmit dhe ko-
munizmit si “dy totalitarizma” ka nxitrur 
edhe më shumë justifikimin e së kaluarës 
së tmerrshme fashiste. Sidoqoftë, ajo që 
duhet theksuar është se ajo që ndodhi në Ju-
gosllavi nuk ndryshon nga skenarët që po i 
vëzhgojmë diku tjetër. Si kalimtarë të mitur 
të cilët jetuan në Serbi gjatë këtyre ngjar-
jeve dhe më vonë studiuan të njëjtat tekste 
shkollore nga të cilët mësuan në vitet 1990, 
autorët e këtij shkrimi e vështrojnë me tmerr 
gjendjen ekzistuese, kur shohin modele të 
ngjashme që po shpalosen në gjithë globin.

Tekstet shkollore të historisë që i mëso-
jnë fëmijëve një lloj të veçantë të rrëfimit 
kombëtar – qoftë të bazuar në viktimizim, 
qoftë në madhështinë mashtruese – mund të 
jenë veçanërisht të fuqishëm për t’i ndërtuar 
themelet e mobilizimit popullist. Pra, përde-
risa ky tekst përqendrohet kryesisht në rezu-
ltatin e revizionizmit të historisë në rajonin 
e pas Jugosllavisë, nuk duhet harruar se pro-
ceset e përshkruara më lartë nuk janë aspak 
të veçanta nga konteksti jugosllav.

Viktimizimi
Pse na interesojnë tekstet shkollore të 

historisë? A nuk po e shohin fëmijët gjith-
një e më shumë historinë si një temë të 
bezdisshme dhe panevojshme? A nuk po 
tregojnë hulumtimet që agjentët e tjerë të 
socializimit (si filmat, muzika, TV) kanë 
shumë më shumë rëndësi në formësimin 
e botëkuptimit të fëmijëve sesa tekstet 
shkollore?

Përderisa të dy këto argumente janë të 
vërteta, tekstet shkollore shërbejnë ende si 
përfaqësime “zyrtare” të historisë që kom-
bi i ka vendosur si legjitime dhe të vërte-
ta duke i miratuar ato, zakonisht përmes 
një sistemi të centralizuar të miratimit të 
teksteve, si version “i saktë” i historisë 
që duhet t’u mësohet fëmijëve. Ky rrëfim 
është përgjithësisht i ngjashëm me historinë 
e përfaqësuar përmes manifestimeve të 
tjera të nivelit shtetëror të historisë zyrtare, 
si përkujtimet, pushimet zyrtare, (ri)emër-
timet e rrugëve, ekskursionet shkollore, 
muzetë, etj. Kjo i bën tekstet e historisë një 
vend të dobishëm për t’i studiuar rrëfimet 
që i ka miratuar shteti. Sado që përfaqë-
simet e tjera të historisë që të rinjtë mund 
të hasin në iniciativat e kujtesës lokale, 
subnacionale ose rajonale, mund të jenë 
në kundërshtim me këtë përfaqësim zyr-
tar, tekstet shkollore mbeten shumë më të 
rëndësishme dhe konsiderohen si version 
“kombëtar”. Thënë thjesht, fëmijët e shohin 
përmbajtjen e teksteve shkollore si e dhënë 
e “vërtetë” dhe e padiskutueshme, dhe në të 
njëjtën kohë, tekstet e historisë – pikërisht 
për shkak të funksionit të tyre për shtetin 
– paraqesin ende narrativa manikeane, në 
të cilat nxënësve nuk iu kërkohet të bëjnë 
pyetje ose ta debatojnë përmbajtjen: thjesht 
paraqitet si e vërteta e pakontestueshme.

Megjithatë, në të njëjtën kohë, hulum-
timet tregojnë se nxënësit nuk i njohin 
mjaftueshëm ngjarjet dhe informacionet 
themelore të përfshira në tekstet shkollore, 
madje as ngjarjet që janë caktuar si aspektet 
themeltare të identitetit të historisë. Nëse 
nxënësit nuk kanë njohuri dhe nuk u in-
tereson se çfarë ka në tekstet shkollore, dhe 
prindërit dhe mësuesit ushtrojnë shumë më 
shumë ndikim në formimin e mendimeve 

të tyre, pse duhet të shqetësohemi për ato 
që shkruhen në tekstet e historisë? Përg-
jigja jonë është si në vijim: sepse tekstet 
shkollore, dhe ç’është më e rëndësishmja, 
ndryshimet që ato pësojnë në kohë tra-
zirash politike, janë një tregues i mirë sesi 
(ri)mendohen bashkësitë politike dhe si 
ndryshohen hierarkitë e vlerave politike. 
Historia më poshtë shërben si një rrëfim që 
shfaq sesi manipulimi i teksteteve shkol-
lore të histories, madje edhe ndryshimet e 
lehta të fakteve historike që mund të duken 
të padëmshme, pasqyron (nuk shkakton) 
projektet nacionaliste politike që ndezën 
luftërat e viteve 1990 në ish-Jugosllavi, dhe 
se akoma dy dekada më vonë ushqehen të 
njëjtat rrëfime etnocentrike që sigurojnë se 
të rinjtë do të socializohen vazhdimisht në 
armiqësi.

Ndërsa shpërthimi i luftës në vitin 1991 
mund të dukej befasi për disa, tekstet shkol-
lore në të vërtetë përmbanin shenja para-
lajmëruese të shpërbërjes së pashmang-
shëm të shtetit që në vitin 1982. Narrativa 
socialiste, bazuar në idenë e vëllazërimit 
dhe bashkimit midis grupeve etnike të Ju-
gosllavisë, kishte filluar plasaritjen së pari 
në tekstet shkollore serbe, në fillim me 
shtesa të vogla (si përfshirja e nocionit të 
Kosovës si një “humnerë e trashëguar” 
midis serbëve dhe shqiptarëve dhe më vonë 
duke ia shtuar fjalën “katolik” të gjitha tek-
steve shkollore kroate), dhe pas vitit 1987 
në formë të shfryerjes së plotë etnonaciona-
liste. Në thelb, të gjitha republikat jugosl-
lave ndanin një narrativë të ngjashme his-
torike gjatë kohës së komunizmit. Kujtesa e 
Luftës së Dytë Botërore nuk kishte konota-
cione etnike dhe asnjë grup etnik nuk fa-
jësohej për luftën. Përkundrazi, faji oriento-
hej ekskluzivisht tek armiqtë gjermanë dhe 
italianë me bashkëpunëtorët e tyre. Nga 
fundi i viteve 1980, ky rrëfim ishte zhdukur 
pothuajse krejtësisht. Në Kroaci, tekstet e 
rinj shkollorë u botuan qysh në vitin 1991, 
duke përmbajtur një narracion tërësisht të 
ri kombëtar, të ndërtuar pothuajse tërësisht 
në zhvendosjen e fajit për ndonjë keqbërje 
nga shteti pro-fashist kroat përgjatë Luftës 
së Dytë Botërore dhe duke e krijuar një 
vazhdimësi imagjinare me shtetin. Në Ser-
bi, tekstet shkollore të vitit 1990 përmbanin 

një nivel të ngjashëm të etnocentrizmit, por 
duke përdorur një strategji tjetër narrative: 
nuk refuzohej narrativa historike socialiste, 
por ndërthurej me padrejtësitë e supozuara 
të kryera ndaj kombit serb, duke e vërë 
theksin në viktimizimin e tij gjatë Luftës së 
Dytë Botërore. Në Bosnjë dhe Hercegovinë 
(në sandwich midis Kroacisë dhe Serbisë), 
linjat e ndarjes të fushës së betejës reflekto-
heshin në sistemin arsimor: në vitet 1990, 
territoret nën sundimin serb përdornin tek-
stet shkollore nga Serbia, vendet nën sun-
dim kroat tekstet nga Kroacia, ndërsa ato 
qytete nën kontrollin e qeverisë në Sarajevë 
vazhduan të përdornin tekstet shkollore 
socialiste deri në mes të luftës, kur filluan 
prodhimin e teksteve shkollore me orien-
tim boshnjak. Edhe në këtë rast, historia 
e Luftës së Dytë Botërore transformohej 
tërësisht, duke përfshirë gjuhë etnona-
cionaliste, ku fashitej korniza shpjeguese 
dominuese midis forcave fashiste dhe an-
tifashiste. Modeli nacionalist i interpretimit 
të historisë përmes një kornize të theksuar 
të viktimizimit i cili u përfshi gjatë fillimit 
të viteve 1990 mbetet në fuqi edhe sot.

Rilidhja revizioniste me 
Luftën e Dytë Botërore

Tekstet e historisë të botuara në vitet 
1990 janë vërtet mahnitëse në disa aspekte. 
Së pari, gjuha e përdorur për t’i përshkruar 
tmerret e kryera nga të tjerët në të kaluarën 
është jashtëzakonisht grafike, e dhunshme 
dhe sigurisht e papërshtatshme për klasën e 
fundit të arsimit fillor (për 14 vjeçarët). Për 
shembull, tekstet shkollore serbe rrëfejnë 
se si gjatë Luftës së Dytë Botërore, të bur-
gosurit serbë në kampin e përqendrimit në 
Jasenovac (të fashistëve kroatë) “u therrën 
me thika, u vranë me sëpata, çelësa, çekanë, 
turma çeliku dhe ramera, si dhe u pushkat-
uan dhe u djegën në krematoriume, u zien 
të gjallë në kazanë, u varën dhe përpinë nga 
uria, etja dhe të ftohtit”. Tekstet kroate japin 
imazhe të një babai që u qëllua pas shpine 
përderisa vraponte për ta përqafuar djalin e 
tij pasi u kap në Bleiburg, një vend ku an-
ti-komunistët në arrati ishin zënë nga par-
tizanët jugosllavë në fund të Luftës së Dytë 
Botërore.

Padyshim se këto vinjeta të tmerrshme pa 
ndonjë vlerë të dukshme informative shër-
bejnë më shumë për ta komunikuar një nd-
jenjë të caktuar padrejtësie sesa ndonjë fakt 
historik. Së dyti, tekstet shkollore skicojnë 
me qëllim një linjë të vazhdimësisë midis 
Luftës së Dytë Botërore dhe luftërave të 
viteve 1990, ndonjëherë duke i gërshetu-
ar në mënyrë anakronike, e herave të tjera 
duke krijuar paralele në mënyrë eksplicite, 
që të jepet një përshtypje e gjallë se ngjarjet 
aktuale janë thjesht vazhdimësi e Luftës së 
Dytë Botërore. Në këtë mënyrë, konflikti 
politik në fuqi paraqitet si pjesë e trajektor-
eve më të gjera historike, që rezulton më 
shumë si rezultat i forcave të imagjinuara 
historike se veprim i aktorëve politikë që 
kanë mundur ta shmangnin luftën nëse do 
të kishin vepruar ndryshe. Së treti, tekstet 
shkollore përdorin një gjuhë shumë norma-
tive, sikurse kur t’i thuhet fëmijëve se disa 

ngjarje janë “plagë të pashëruara” të kombit 
tonë, se disa padrejtësi “nuk duhet të harro-
hen”, apo edhe kur ia interpreton nxënësve 
moralin e ngjarjeve historike (aty ku morali 
është natyrisht gjithmonë në anën e kombit 
të vet). Së katërti, dhe mbase më e rëndë-
sishmja, tekstet shkollore janë përditësuar 
çdo vjet gjatë luftës në Serbi dhe Kroaci, ku 
botimet e reja të shtatorit trajtonin edhe ng-
jarjet e ndodhura gjatë po të njëjtit vit. Ato 
ishin përplotë gabime tipografike dhe ga-
bime të tjera, duke treguar që tekstet shkol-
lore ishin ndryshuar kuturu dhe me nxitim, 
e natyrisht në kulm të luftës.

Që nga fillimi i viteve 2000, shumica 
e vendeve post-jugosllave miratuan libra 
të rinj shkollorë. U mënjanua shumica e 
përmbajtjes jashtëzakonisht problematike. 
Tekstet shkollore nuk kishin tanimë përm-
bajtje të paqëndrueshme dhe deklarata të 
qarta normative. Në shumicën e vendeve, 
shumë versione të teksteve shkollore apro-
vohen për çdo vjet, duke përfshirë tekste 
shkollore nga shtëpia botuese shtetërore, 
si dhe nga botuesit privatë vendas dhe të 
huaj. Edhe pse të gjitha këto tekste shkol-
lore duhet të aprovohen nga Ministria e Ar-
simit dhe të ndjekin kurrikulën e përcaktuar 
në nivel vendi, ato e ofrojnë një varg më të 
gjerë të rrëfimeve alternative. Në përgjithë-
si, për fat të keq, diversifikimi i vargut të 
alternativave të teksteve shkollore nuk ka 
ndihmuar në “pastrimin” e teksteve shkol-
lore nga narrativat radikalisht polarizuese. 
Ka mbetur korniza kryesore etnonacionale e 
interpretimit të Luftës së Dytë Botërore dhe 
të luftërave të viteve 1990. Tekstet shkol-
lore shkruhen ende në një kornizë të qartë 
: « ne » kundër « ata », duke u mbështetur 
në rrëfime të viktimizimit dhe padrejtësisë. 
Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, rritja e ndjen-
jave anti-komuniste në Serbi dhe Kroaci 
(shumë më pak në tekstet shkollore bosh-
njake dhe malazeze) ka shpier në forcimin 
e idesë së “dy autoritarizmave” (duke e 
barazuar fashizmin me komunizmin) i cili 
justifikon bashkëpunimin fashist dhe krimet 
e tmerrshme të Luftës së Dytë Botërore. 
Shtetet mbeten të mbyllura në « Lojërat 
Olimpike të viktimave », me interpretime 
jashtëzakonisht të ndryshme të ngjarjeve 
historike kritike, si për nga numri, ashtu 
edhe për nga identiteti i viktimave.

Nxitja e armiqësive

Por pse kanë rëndësi ndryshimet në tek-
stet shkollore të historisë nëse edhe ashtu 
fëmijët do të harrojnë se çka është shkruar 
aty? Pse janë të rëndësishme tekstet shkol-
lore për të kuptuar se çfarë ka ndodhur në 
luftërat jugosllave të viteve 1990? Sigur-
isht se nuk mund të pretendohet se tekstet 
shkollore kanë nxitur armiqësitë midis 
kombeve, sepse janë lexuar nga fëmijët, e 
jo nga prindërit e tyre. Njerëzit që luftuan 
janë rritur gjatë socializmit dhe janë eduku-
ar nga tekstet shkollore që promovonin 
“vëllazërim-bashkimin” midis kombësive 
në Jugosllavi. Në fakt, historia bashkë-
kohore kombëtare (p.sh. luftërat e viteve 
1990) mësohej në fund të klasës së fundit në 
ciklin fillor arsimor, kur zakonisht mësuesit 
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nuk kanë kohë për ta ligjëruar lëndën dhe 
kur semi-maturantët përgatiten për provi-
met e tyre të pranimit në ciklin e mesëm. 
Kështu që në shumë shkolla, 20% ose më 
shumë të faqeve të fundit të tekstit shkollor, 
nuk ligjërohen fare në klasë. Kjo i shtohet 
pikëpyetjes nëse mësuesit e konsideronin 
për ligjërim lëndën e sapondryshuar (dhe 
shumë të ndjeshme), pasi kishin ligjëruar 
të njëjtin version të historisë për aq kohë të 
gjatë. Prandaj edhe mund të konkludojmë 
arsyeshëm se tekstet shkollore, në vetvete, 
nuk ushqejnë armiqësi. Dhe nuk e bëjnë, së 
paku jo drejtpërdrejt. Por ato tregojnë sesi 
historia kuptohet dhe politizohet në shoqëri 
si tërësi. Ato ndikojnë në mënyrën se si bise-
dohen temat historike në shtëpi, në tryeza 
familjare, midis prindërve dhe fëmijve të 
tyre. Ato e pasqyrojnë mënyrën sesi histo-
ria zyrtare përcakton se kush është pjesë e 
“kombit tonë” dhe kush është i përjashtuar 
prej tij, kush duhet të njihet si hero dhe kush 
si tradhtar. Tekstet e historisë janë produk-
te të ideologjive politike, por në të njëjtën 
kohë mjete për t’i forcuar ato me kalimin e 
kohës. Ato mund t’i përjetësojnë armiqësitë 
nëse riprodhojnë lloje të veçanta të rrëfi-
meve që ngjizen tek fëmijët për shumë kohë 
pasiqë ata largohen nga klasa, edhe përder-
isa harrojnë faktet historike. Ky është sido-
mos rasti nëse tekstet shkollore shkruhen, si 
në vendet post-jugosllave, me një matricë të 
qartë « ne »/ « ata », duke përdorur shumë 
narrativa të viktimizimit, duke vërë theksin 
se kombi i tyre nuk ka qenë kurrë vrasës, 
por gjithmonë viktimë, dhe se marrëdhëniet 
fqinjësore janë një lojë “zero”, ku çdo fitim 
i tjetrit nënkupton domosdoshmërisht hum-
bje për ne. Është e vështirë të largohesh nga 
një tekst shkollor të historisë serbe dhe të 
mos e ndjesh një ndjesi të jashtëzakonshme 
padrejtësie : « Ne bëmë gjithçka mirë dhe 
ishim gjithmonë në anën e duhur të his-
torisë, por u tradhtuam vazhdimisht nga 
aleatët dhe mbetem në mëshirën e fatit tonë, 
përderisa Tjetri bëri krime të tmerrshme dhe 
nuk u përballë kurrë me përgjegjësinë ». 
Është po aq e vështirë të largohesh nga një 
teskt shkollor të historisë kroate dhe të mos 
kesh përshtypjen se gjëja më e mirë që i ka 
ndodhur ndonjëherë një kroati është statusi 
i shtetësisë dhe se ky qëllim ishte aq fisnik 
dhe aq shumë i merituar, saqë asnjë çmim 
(lexo: krimet e luftës) nuk ishte mjaftue-
shëm i lartë për ta jetësuar atë. Nuk kanë 
rëndësi detajet dhe faktet historike që janë 
ndryshuar, apo edhe betejat dhe kufijtë që 
janë rishkruar, shpikur ose mënjanuar. Këto 
fakte nuk mbahen mend nga nxënësit që për-
fundojnë shkollën. Ato që mbeten janë këto 
“rrëfime zotëruese” të rrezikshme të his-
torisë të cilat mbeten të ngulitura në botëk-
uptimin e kombit.  Ato përfshijnë të gjitha 
detajet e tjera dhe transmetohen në mënyrë 
efektive, ani se nuk mbeten detajet e mësi-
meve historike. Ky botëkuptim i botës për 
kombin përshkon ligjërimin për historinë 
brenda dhe jashtë klaseve të shkollës, sepse 
narrativa zyrtare e miratuar nga shteti nuk 
e përcakton vetëm imagjinatën historike të 
fëmijëve si qytetarë të ardhshëm të kombit, 
por edhe siguron kornizën e referencave do-
minuese për ligjërimin aktual politik.

Drejtësia tranzicionale e 
paskonfliktit

Po sa kanë rëndësi tekstet shkollore pas 
luftës? Si në shkrimet popullore ashtu edhe 
në ato akademike, bëhet një supozim i 
nënkuptuar se tekstet shkollore të historisë 
duhet ta luajnë një rol qendror në drejtësinë 
tranzicionale të paskonfliktit. Në mënyrë që 
shoqëritë ta tejkalojnë “të kaluarën e tyre 
të vështirë”, vazhdon argumenti, tekstet 
shkollore supozohen të jenë një “përgjig-
je thelbësore” ndaj dhunës së masës, duke 
pasur një “peshë të veçantë” mbi monu-
mentet, muzetë, historitë familjare, trillimet 
popullore, etj. Pas një konflikti, arsimi në 
përgjithësi dhe tekstet shkollore në veçan-
ti konsiderohen si barometër për vlerë-
simin e efikasitetit të procesit të drejtësisë 
tranzicionale.

Megjithatë, edhe këtyre pritjeve optimiste 
lidhur me rolin që do të duhej të kishin tek-
stet shkollore ju mungojnë mekanizmat mbi 
mënyrën e saktë sesi tekstet shkollore pritet 
ta bëjnë këtë.

Arsyet e nënkuptuara për mënyrën se si 
librat shkollorë supozohet së “ndihmuari” 
në situatat e paskonfliktit janë të ndryshme 
dhe kombinojnë qëllime morale, politike 
dhe psikologjike: tekstet shkollore si mjete 
për 1) tregimin e së vërtetës dhe drejtësisë 
restauruese (pranimi zyrtar i dëmit; sfidimi 
i vuajtjeve); 2) mishërimi i procesit të dre-
jtësisë tranzicionale në jetën e njerëzve të 
zakonshëm; 3) sigurimin e një kulture më 
demokratike duke ofruar një platformë për 
diskutim publik; 4) sigurimin e aftësive të 
nevojshme historiografike për fëmijët për 
t’i kuptuar gabimet e së kaluarës, 5) sinjal-
izimin për fqinjët të “ndryshimit të zemrës”, 
duke i mundësuar shtetit ta krijoi një rrëfim 
të ri dhe 6) rikuperimi i kujtimeve të shtypu-
ra në kuadër të një procesi shërimi.

Megjithatë, ne dimë pak për atë se ç’nd-
ikojnë tekstet shkollore si përfundim. Gjith-
kund në botë, ndryshimi i teksteve shkollore 
pas konflikteve ka ndodhur në rrethana aq të 
ndryshme, saqë është e pamundur të “ma-
tet” se në ç’mënyrë kanë « funksionuar ». 
Mjetet që janë përdorur në reformën e tek-
steve shkollore kanë po ashtu rëndësi: nëse 
një komision i së vërtetës ka vendosur apo 
jo rrëfimin “e vërtetë”, nëse qeveria e ka 
mbështetur dhe nëse shteti është angazhuar 
në institucionalizimin e proceseve të komi-
sioneve të së vërtetës, apo është bërë me 
persona të jashtëm. Rishkrimi i teksteve 
shkollor do të ndryshojë gjithashtu bazuar në 
faktin nëse shoqëria në fjalë është kryesisht 
në rolin e viktimës apo të agresorit, dhe nëse 
shteti ka nevojë ta krijojë një identitet të ri pa 
u marrë me të kaluarën, ose duhet ta ndërtojë 
një urë me të kaluarën. Koha ka rëndësi, pasi 
që në disa raste, tekstet shkollore trajtojnë 
proceset e drejtësisë tranzicionale në fuqi, 
të ngrira ose të pazgjidhura. Dhe në fund, 
mbetet e pamundur të përkufizohet nëse 
tekstet shkollore ishin të suksesshëm apo jo 
: “matja” nëse reforma e teksteve shkollore 
ka “funksionuar” merr zakonisht një nga dy 
format vijuese: analizimin e përmbajtjes së 
reformuar të teksteve, kurrikulës dhe ped-
agogjisë së arsimit të historisë, ose thjesht 
konstatimin e një mungese konflikti. Asnjëra 
prej tyre nuk na tregon, në të vërtetë, se si 
reforma e teksteve shkollore kontribuoi në 
drejtësinë tranzicionale pas konfliktit.

Edhe nëse e konsiderojmë të « suk-
sesshme » reformën e teksteteve shkollore 
pas konfliktit si diçka të matshme, shumë 
pengesa mbeten në momentin e ndryshimit 
të librave shkollore dhe programeve më-
simore: a dëshirojnë dhe a janë të pajisur 
mësimdhënësit të ligjërojnë nga libri ? 
(Normalisht : a është e drejtë të presësh që 
mësuesit, veçanërisht në ambientet stresuese 
të paskonfliktit, të veprojnë si ndërmjetësues 
konflikti?) A kanë shtetet burime për të shty-
pur dhe botuar materiale të reja dhe sa ka 
vullnet politik për t’i shpërndarë ato? A është 
përshtatur edhe sistemi më i gjerë arsimor 
në një model të avancuar didaktik me pers-
pektiva të shumëzuara që inkurajon të men-
duarit kritik, apo tekstet e reja mbeten ende 
pjesë e modelit të vjetër të mësimdhënies 
për nxënës pasivë? A konsiderohet ende 
prodhimi i historisë si një proces i drejtuar 
nga shteti dhe të përqendruar në krijimin e 
patriotizmit?

Tekstet shkollore në vendet post-ju-
gosllave pas konfliktit përfaqësojnë sig-
urisht një rast që nuk është ballafaquar 
me të kaluarën në mënyrë adekuate, e ku 
është favorizuar një narrativë e njëanshme. 
Ndryshe, Gjermania e pasvitit 1989, kon-
siderohet një shembull për trajtimin “siç 
duhet” të reformave të teksteve shkollore. 
Në Gjermani, tekstet shkollore të historisë 
pranojnë keqtrajtimet gjermane, theksojnë 
tmerret e luftës dhe marrin përgjegjësi kom-
bëtare duke e vlerësuar rëndësinë globale 
të Holokaustit. Nga pikëpamja e analizës 

së përmbajtjes, këto tekste do të duhej të 
ishin standardi i artë i reformës së teksteve 
shkollore të drejtësisë tranzicionale. Në një 
mënyrë apo tjetër, një tekst i tillë i ndrysh-
uar supozohet së kontribuari që krime të 
tilla të mos ndodhin “kurrë më”. Por çfarë 
dimë për efektet afatgjata të një reforme 
të tillë të teksteve? Në studimin e saj për 
të rinjtë e klasës punëtore në Gjermani (të 
botuar në librin Blood and Culture), Cynthia 
Miller-Idriss tregon se është pikërisht kjo 
mungesë e burimit të krenarisë kombëtare 
dhe fakti se mësuesit e historisë trajtonin çdo 
lloj mendimi të tipit nacionalist si mënyrë e 
të menduarit fashist, që shkaktoi një reagim 
në mesin e të rinjve që donin të ndjeheshin 
krenarë se ishin gjermanë dhe nuk ndjenin 
nevojë për ta ndarë turpin e krimeve të brezit 
të prindërve të tyre. Ajo konkludon se shteti 
që dikton sesi çdo gjeneratë duhet ta kujtojë 
historinë dhe çfarë identiteti “duhet” të ketë, 
mund të ketë pasoja të padëshiruara. Libri i 
ri i Lea David, The Past Can’t Heal Us: The 
Dangers of Mandating Memory in the Name 
of Human Rights, argumenton të njëjtën gjë: 
që programi i përkujtimit të të drejtave të 
njeriut, shpesh, në vend që t’i përmirësojë 
të drejtat e njeriut, në fakt forcon nacional-
izmin, ndarjet etnike dhe armiqësitë, si dhe 
format e reja të pabarazive shoqërore.

Në të njëjtën linjë mendimi, tekstet 
shkollore të historisë, përfshirë edhe ato që 
vlerësohen si të “mirëshkruara”, kritiko-
hen për forcimin e hierarkive kombëtare 
dhe etnike, dhe të strukturës së pushtetit. 
McCully argumenton se nëse implikimi 
i mësimit nuk është eksplicit, nxënësit 
“asimilojnë në mënyrë selektive” pjesët e 
teksteve shkollore që përforcojnë rrëfimet 
mbizotëruese popullore.  Christine Beres-
niova nënvizon pasojat e padëshiruara të 
reformës së teksteve shkollore, si reagimi 
i ashpër në Lituani për shkak të një shkelje 
të perceptuar të së drejtës së lituanezëve për 
ta zhvilluar një identitet të fortë kombëtar. 
Chana Teeger tregoi se në Afrikën e Jugut, 
mësuesit që u përpoqën t’i tregonin “të dy 
anët e historisë” përfunduan duke e thellu-
ar shtresëzimin racor dhe duke reduktuar 
mundësinë që nxënësit të jenë në gjendje të 
lidhnin siç duhet abuzimet e së kaluarës dhe 
së tashmes. Disa autorë kanë kritikuar edhe 
më ashpër tekstet shkollore për kontributin e 
tyre në kolonizimin, shpronësimin dhe dëm-
timin strukturor, veçanërisht në shoqëri të 
kolonëve, dhe varësinë e madhe të historisë 
perëndimore në narrativat evro-amerikane 
që rivendosnin margjinalizimin e kulturës 
dhe njohuritë e autoktonëve dhe të zezakëve.

Përtej historisë

Siç u tha më lartë, ekzistojnë shumë arsye 
për ta kritikuar sistemin e botimit të teksteve 
shkollore, mënyrën se si njohuritë prodho-
hen dhe riprodhohen, si dhe strukturat më 
të gjera edukative dhe shtetërore, pjesë e të 
cilave janë tekstet shkollore dhe shkollat. 
Në një botë post-kombëtare, diskutimet në 
lidhje me përmbajtjen e teksteve shkollore, 
dhe veçanërisht përmbajtja e temave të tilla 
si historia, gjeografia, etj. do të zhvilloheshin 
në një mjedis krejtësisht të ndryshëm eduka-
tiv, i cili nuk do ta përfshinte indoktrinimin e 
patriotizmit tek nxënësi si qëllim të tij.

Edukimi i historisë në shtetet post-ju-
gosllave, si në shumë vende të botës, ka për 
qëllim indoktrinimin patriotik të nxënësit. 
Përpos historisë, edhe disa lëndë të tjera 
shkollore konsiderohen “lëndë me interes 
kombëtar”, si natyra dhe shoqëria (priroda i 
društvo), historia, muzika, arsimi i artit dhe 
gjuhës kombëtare. Në këto lëndë, pakicave 
etnike ju lejohet të kenë shtesa të botuara 
në gjuhën e tyre amtare. Në këtë kuptim, 
natyrisht që historia është boshti kryesor i in-
teresit kombëtar dhe mjet për ruajtjen e ho-
mogjenitetit kombëtar. Sigurisht se kërkimi 
akademik i përmbajtjes së teksteve shkollore 
përqendrohet pothuajse tërësisht në tekstet 
shkollore të historisë: ato përdoren për ta 
shpjeguar nacionalizmin, ndërtimin e et-
nisë, trajtimin dhe stereotipet e minoriteteve, 

imazhet e Tjetrit, etj.

Por pse vetëm tekstet shkollore të his-
torisë? Edhe nëse duam t’i injorojmë të 
gjitha mjetet e tjera për transmetimin e 
kujtesës në shkolla – fotografitë e figurave 
historike dhe hartat në mure, madje edhe 
emrat e shkollave, ekskursionet, pushimet 
shkollore, etj – këto mesazhe dhe tregimet 
e rrezikshme të lartëpërmendura, mund të 
gjenden edhe në “lëndët e tjera me interes 
kombëtar”. Tekstet shkollore të natyrës dhe 
shoqërisë në klasën e 4 në Kroaci, për shem-
bull, shpjegojnë “zbulimin” e detit Adriatik 
nga kroatët, duke e paraqitur një rrëfim të 
banimit të pandërprerë të kroatëve në vendin 
që është aktualisht Kroacia, që nga shekulli 
XVI e deri në kohën e tanishme. Në mënyrë 
më të drejtpërdrejtë, tekstet shkollore të 
gjeografisë përmbajnë imazhe dhe harta që 
transmetojnë mesazhe identitare mbase edhe 
më hapur se librat e historisë.

Pra, çfarë mund të mësojmë nga tregimet 
e teksteve shkollore të historisë post-ju-
gosllave? Së pari, tekstet shkollore duhet të 
vëzhgohen si një vend i ligjërimit politik që 
pasqyrojnë sesi shoqëria e kupton vetveten, 
si i përcakton kufijtë e bashkësisë politike 
dhe sesi përcakton të ardhmen e saj duke 
krijuar vazhdimësi dhe ndërprerje historike. 
Është një vend për t’i ripërcaktuar vlerat 
dominuese të komunitetit politik, i cili nuk 
duhet të merret lehtë, por përkundrazi të 
kuptohet si një llupë përmes së cilës mund të 
analizohen procese më të gjera shoqërore. Së 
dyti, çështja jugosllave jep një shembull sesi 
ndryshimet e vogla në rrëfime mund të ndër-
tojnë gradualisht viktimizim në rritje dhe nd-
jenja të padrejtësisë që mund të përdoren për 
legjitimimin dhe justifikimin e projekteve 
politike kriminale. Prandaj, edhe zhvendos-
jet e vogla narrative janë shpesh tregues të 
ndryshimeve të rëndësishme politike.

Së treti, nëse rasti post-jugosllav nuk për-
faqëson një shembull të mirë se si tekstet 
shkollore mund t’i shërbejnë qëllimeve të 
drejtësisë tranzicionale, një përmbledhje e 
teorisë ofron më shumë dilema sesa që ofron 
zgjidhje lehtësisht të zbatueshme. Meqenëse 
luftërat jugosllave të viteve 1990 u zhvilluan 
përgjatë vijave të ndarjeve etnonacionale, 
një kornizë etnonacionale e mësimdhënies 
së historisë (dhe gjeografisë) nuk ndihmon 
për t’u përballur me këtë të kaluareje të 
vështirë. Tekstet shkollore të lëndëve të tjera 
prodhojnë po ashtu dallime dhe përjetësojnë 
armiqësi, si në kontekste të “vendosura”, 
ashtu edhe në ato paskonflikteve. Pra, një 
transformim i thellë i teksteve shkollore 
nuk do të shpiente në përmirësimin e mëte-
jshëm të rrëfimeve historike nacionaliste, 
por përkundrazi një thyerje të botëkuptimit 
të botës kombëtare si pikëpamje për nar-
racionin e historisë. Multiperspektiviteti 
në mësimdhënien e historisë, si një ilaç i 
rekomanduar nga shumë universitarë dhe 
organizata ndërkombëtare, nuk nënkupton 
krahasimin dhe përballjen e interpretimeve 
të ndryshme të ngjarjeve të njëjta historike 
siç kuptohen nga historiografitë e ndryshme 
(kombëtare), por do të duhej të mendohesh-
in më shumë si zëvendësim të kombeve si 
aktorë parësor historikë duke (ri)përfshirë 
koncepte si grupet shoqërore, gjinitë, klasat 
dhe lëvizjet.

Tekstet shkollore të historisë janë të 
rrezikshëm kur shërbejnë si një depo e 
tropeve historik që mund të dhezën lehtë-
sisht në ditët përkujtimore, sikurse gjatë 
përkujtimit vjetor të gjenocidit në Srebrenicë 
që shkakton rregullisht “Olimpiadën e vik-
timave” në mesin es politikanëve, opinion-
bërësve dhe “qytetarëve të zakonshëm” 
në rrjetet sociale. Nëse, mbase, komuniteti 
ndërkombëtar dhe universitarët, që gëzojnë 
pushtetin për të interpretuar sesa shtetet i 
kanë pastruar « mirë » rrëfimet e tyre, e kanë 
ndalur pjesëmarrjen e tyre në “Olimpiadën 
e viktimave” dhe ndihmojnë thelbësisht në 
rikornizimin e gjithë mënyrës së mësimit të 
historisë, duke lëvizur më shumë drejt një 
versioni kozmopolit/postnacional të ndër-
tuar mbi theksimin e ngjashmërive sesa të 

dallimeve, atëherë edhe mund të ketë për-
parim. Përndryshe, e vetmja shpresë mbetet 
që të rinjtë, të çngarkuar dhe të zemëruar nga 
historia, të shkojnë një hap tutje duke e tra-
jtuar si të bezdisshme dhe të parëndësishme, 
si dhe duke bërë përpjekje të ndërgjegjshme 
ta tejkalojnë historinë duke e konsideruar më 
të madhe se vetë kombin.

(*Tamara Pavasoviq Trosht është pro-
fesore-asistente e sociologjisë në Shkollën 
e Ekonomisë dhe Biznesit, Universiteti i 
Lubjanës – Slloveni dhe Jovana Mihajloviq 
Trbovc është hulumtuese në Qendrën Hu-
lumtuese të Akademisë Sllovene të Shken-
cave dhe Arteve (ZRC SAZU), Institute of 
Culture and Memory Studies)

(Ky artikull i përkthyer nga Gurjeta Zeka 
është shkruar në kuadër të projektit “Yugos-
plaining the world”)
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PËRHAPJA E EVANGJELIZMIT

Ndërkombëtarja reaksionare
Me nje përhapje me ritme të shpejta që nga fillimi i viteve 1980, evangjelizmi mobilizon turma besimtarësh të bashkuar nga i njëjti vizion ultrakonservator 
i botës. Në gjendje të krijojnë aleanca ndërkufitare, të tilla si midis Koresë së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara, pastorët e kësaj rryme protestojnë 
zhurmshëm kundër abortit ose martesave të të njëjtit seks, në emër të një leximi literalist të Biblës. Sidoqoftë, ata nuk lënë pas dore sigurimin e të 
ardhurave të bollshme. Pas shumë kohësh mungesë në sferën politike, evangjelistët tani investojnë në hapësirën publike deri në pikën që të ndikojnë 
në votimet elektorale, në Nigjeri si kudo tjetër në botë.

NGA AKRAM BELKAÏD DHE LAMIA OUALALOU*

Nga Rio de Janeiro në 
Seul përmes Mexico 
City dhe Lagos, bota 

protestante ka njohur për katër 
dekada një dinamikë ultrakon-
servatore e cila ndikon në çësht-
jet sociale, shoqërore por edhe 
ekonomike dhe diplomatike. Me 
800 milion besimtarë, evang-
jelizmi i krishterë – një rrymë 
e protestantizmit – po përparon 
shumë shpejt. Në fillim të shek-
ullit të XX, 94% e popullsisë së 
Amerikës së Jugut ishte katolike; 
vetëm 1% e banorëve të konti-
nentit pretenduan të ishin prot-
estantë. Sot, këto të fundit janë 
20%. Përqindja e besnikëve ndaj 
Vatikanit ka rënë në 69%. Në 
Brazil, në 1970, 92% e banorëve 
e deklaruan veten katolikë; ato 
ishin vetëm 64% në vitin 2010, 
“largimet” u kishin shërbyer 
shumë kishave evangjeliste, 
veçanërisht atyre Pentikostale, 
të cilat filluan të shumoheshin në 
këtë shtet. Kandidati për Presi-
dent në 2018, Jair Bolsonaro, 
përfitoi nga votat e 70% të evan-
gjelistëve. 11 milion votat e tyre 
bënë ndryshimin me z.Fernando 
Haddad, kandidatin e Partisë së 
Punëtorëve. Në vitin 2016, madje 
edhe më hapur sesa paraardhësit 
e tij republikanë, Ronald Reagan 
dhe George W. Bush, Donald 
Trump favorizoi këtë elektorat që 
tani e konsideron thelbësor për 
rizgjedhjen e tij në nëntor. Tani 
e tutje, evangjelike rimon me 
politikën.

Pika fillestare e këtij evolucioni 
ndodhet në Shtetet e Bashkuara. 
Pentekostalizmi lindi atje në vitet 
1910, duke i dhënë rëndësi his-
torisë së Pentekostës dhe ndikimit 
të Shpirtit të Shenjtë tek Apostujt 
e Jezu Krishtit. Atëherë mision-
arët filluan të udhëtonin nëpër 
botë për t’i përhapur parimet 
themelore të Pentekostalizmit: 
rilindjen ose fillimin e një jete 
të re nga një konvertim personal 
që kalon përmes një “pagëzimi të 
dytë” dhe qendërzimin e Biblës 
në jetën e përditshme bashkë me 
inerrancën, një pohim doktrinal 
që tregon që Bibla ështe e pa-
gabueshme. Rinisur nga “vala e 
dytë” e viteve 1960, kjo lëvizje 
u ripërjetua, njëzet vjet më vonë, 
kur u shfaq neo-Pentekostalizmi, 
ende në Shtetet e Bashkuara. Me 
këtë “valë të tretë”, besimtarët 
duhet të integronin luftën e për-
ditshme kundër së keqes dhe djal-
lit. Ata gjithashtu duhet t’u jepnin 
një rëndësi të veçantë shenjave 
dhe mrekullive që i përkasin 
hyjnores. Mrekullitë, shërimet, 
“profetizimet” dhe “të folurit në 
gjuhë” (gjuhë e mbinatyrshme 
shpirtërore me të cilën besimtarët 
komunikojnë drejtpërdrejt me 
Zotin) janë shtyllat e mëdha të 
kësaj feje haptas prozelite.

Në të njëjtën kohë, qarqet 
neo-Pentekostale po përhapnin 
teologjinë e prosperitetit e cila 
e bën besimin mjetin për të ar-
ritur lehtësi financiare. Pasuria 
paraqitet kështu si një shenjë e 
shëndetit shpirtëror që nuk mund 
të dënohet (anasjelltas, varfëria 
shpesh referohet si ndëshkim 
hyjnor). Besimtarët bënë thirrje 
për donacione për të mbështetur 
Kishën. Dhurimi i parave bëhet 
gjithashtu një gjest profilaktik 
që mund të largojë të keqen, të 
zgjidh probleme personale dhe 
të shërojë. Aty-këtu, skandalet e 
tmerrshme financiare dhe morale 
prishin këtë zhvillim. Besimtarët 
e abuzuar i drejtohen drejtësisë 
dhe televangjelistë si i njohu-
ri Jimmy Swaggart, dënues i së 
keqes para kamerave me telekas-
tin e tij The weekly Jimmy Swag-
gart Telecast, duhet të tregonte 
një akt pendimi sepse i ishte nën-
shtruar mëkateve dhe skandaleve 
me prostituta , gjë që do të frymë-
zonte këngën Jezusi, Ai Më njeh 
(Jesus, He knows me),të grupit të 
rock-ut Genesis. Por makineria 
ishte ndezur tashmë. Pak nga pak, 
shfaqen transnacionale evang-
jeliste. Tregtia nga një vend në 
tjetrin po rritej. Misionarët amer-
ikanë pasojnë drejtuesit lokalë 
të cilët rekrutojnë pasues të rinj. 
Shkollat, universitetet, qendrat 
kulturore dhe spitalet po mbinin 
nga asgjëja: gjithçka duhet të 
bashkëpunonte për të përhapur 
doktrinën.

Pavarësisht çfarëdo përhapje 
gjeografike, përfshirë Francën ku 

lëvizja vazhdoi të rritej me afro 
700.000 ndjekës, forca e evan-
gjelistëve qëndron në aftësinë 
e tyre për t’i rrëzuar strukturat 
e vjetra hierarkike dhe për të 
treguar pragmatizëm. Ata mund 
të vendosnin një tempull kudo: 
në një kinema të braktisur, në një 
restorant familjar ose në një ga-
razh të vjetër. Nuk kishte ndonjë 
krizë profesioni për pastor: ndërsa 
Kisha Katolike mundohej shumë 
për rekrutime, aty çdokush mund 
të merrte një shërbesë. E vetmja 
gjë që duhej ishte pak karizëm 
dhe vendosja e karrigeve plas-
tike rreth një tastiere elektrike 
dhe rreth një Bible. Bashkësia e 
evangjelistëve u bë gjithnjë e më 
e fortë pasi riti bazohej në emo-
cione: këndonin, qeshin, qanin 
për kryqëzimin e Krishtit, hynin 
në gjende transi. Muzika ishte 
elementi thelbësor i kremtimit 
dhe trashëgimia nga e cila është 
tërhequr është e pamasë: gospeli, 
roku i krishterë, country evang-
jelist, etj. Në këtë dinamikë, ko-
munikimi dhe krijimi i medias 
ishin një aset kyç, siç janë fush-
atat e prozelitizimit të rrugës ose 
evangjelizmi intensiv në rrjetet 
sociale.

Galaktika evangjeliste nuk 
është homogjene. Që nga shek-
ulli i XVII, Pagëzimi, i cili sot 
ka100 milion besimtarë, numëron 
brenda tij një mori kishash mjaft 
progresiste ose të moderuara. 
Një nga figurat e saj të njohura 
është ish-Presidenti i SHBA-së 
Jimmy Carter, fitues i Çmim-
it Nobel për paqe në 2002. Nga 

ana e tyre, jo të gjithë neo-Pente-
kostalët bënin pjesë në teologjinë 
e prosperitetit. Dhe jo të gjithë 
votonin për një kandidat të kra-
hut të djathtë, disa prej të cilëve 
kanë qenë mbështetje e fortë për 
presidentët e Venezuelës Hugo 
Chávez dhe Nicolás Maduro. Por 
shumica e rrymës që ato formo-
jnë mbetet ultra-konservatore, 
për të mos thënë reaksionare. 
Shpesh në favor të dënimit me 
vdekje, kundërshtues të ashpër 
të abortit, neo-Pentekostalizmi 
refuzon, në emër të “mbrojtjes së 
familjes”, ligjet e favorshme për 
pakicat lezbike, homoseksuale, 
biseksuale dhe trans (LGBT +). 
Në Ugandë, kishat evangjeliste 
po bëjnë vazhdimisht fushatë 
për ligje më të ashpra që tashmë 
kriminalizojnë homoseksualitetin 
dhe po bëjnë thirrje për tekste të 
reja për autorizimin dhe zbatimin 
e “terapive të konvertimit” që 
supozohet të ndryshojnë orien-
timin seksual të personave LGBT 
+. Në Malawi, si në Afrikën e 
Jugut ose Zimbabwe, ligjërimi 
homofobik dhe anti-emigrant 
përforcohet nga televangjelistët, 
më të famshmit prej të cilëve, 
“profeti” Sheperd Bushiri, pose-
dojnë pasuri kolosale.

Laiciteti ose sekularizmi janë 
pika e qitjes së evangjelistëve. 
Në Brazil, si në Nigeri ose Kore 
të Jugut, ligjërimi politik është i 
mbarsur me referenca fetare që 
ndonjëherë janë armiqësore ndaj 
modernizmit dhe progresit. Për 
z.Valdemar Figuerdo, profesor 
i shkencave politike dhe teolog 

Brazilian, qëllimi i evangjelistëve 
është “të kthehen prapa, kundër 
shtetit laik, shkencës autonome, 
rëndësisë së universiteteve, men-
dimit të lirë, forcës së grave, 
çështjeve gjinore, të drejtat e pa-
kicave. Ata janë grupe mesjetare 
në kuptimin më të keq të mund-
shëm. Politikisht kjo ndryshon 
gjithçka, ne nuk jemi më në një 
diskutim midis konservatorëve 
dhe progresistëve, në një kon-
tekst demokratik. Për sa kohë që 
parulla e qeverisë është  « Zoti 
mbi të gjitha », kjo do të thotë që 
gjithçka po vihet në dyshim.”

Duke mishëruar alternimin në 
të majtën, Presidenti meksikan 
Andrés Manuel López Obrador 
nuk heziton, gjithashtu, të mira-
tojë gjuhën politike-biblike, duke 
e shpallur veten një “dishepull 
të Jezu Krishtit” dhe duke bërë 
një aleancë me një parti të vogël 
konservatore, Encuentro So-
cial (Takimi Social) i udhëhequr 
nga të krishterë evangjelistë të 
etur për të ndihmuar presidentin 
meksikan «për çështjet e jetës 
dhe të familjes. » Evangjelistët 
po mbledhin pikë gjithkund. Mar-
rëdhëniet midis feve ndikohen 
drejtpërdrejt. Ndërkohë që Kisha 
Katolike dhe Protestantët tradi-
cionalë përfshihen në dialog të 
rregullt me   përfaqësues të ndry-
shëm të Islamit, evangjelistët, të 
cilët mbështesin Shtetin e Izrael-
it, nuk e fshehin armiqësinë e tyre 
ndaj myslimanëve, të cilët shpesh 
shihen si armiq të mundshëm ose 
popullata për tu konvertuar.
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Në pranverën e vitit 2020, ndër-

sa pandemia Covid-19 kërcënoi 

të përhapet në Korenë e Jugut, 

evangjelistët konservatorë vazhduan tubimet e 

tyre të përditshme për të kërkuar dorëheqjen e 

qeverisë dhe refuzuan t’i ndalonin ceremonitë 

fetare duke kaluar në ritualet në internet. Ndry-

she nga budistët ose katolikët, ata e panë atë si 

një sulm ndaj “lirisë së fesë”. Dhe mbi të gjitha, 

ata e shfrytëzuan rastin për të filluar një ofensivë 
kundër Presidentit Moon Jae-in, duke e akuzuar 

si “vartës të Kinës socialiste” (ku u shfaq virusi), 

me shpresën se në këtë mënyrë do të rifitonin ter-
renin e humbur mes qytetarëve.

Në të vërtetë, në vjeshtën e vitit 2016, shoqëria 

e Koresë së Jugut ishte e ndarë në dy kampe. 

Protestuesit, me qirinj në dorë, u mblodhën për 

ta kërkuar largimin e Presidentes Park Geun-hye, 

ndërsa kundërshtarët e tyre demonstruan duke 

valëvitur Taegeukgi, flamurin kombëtar; një 
kundër-mobilizim në të cilin kishat protestante 

luajtën një rol thelbësor. Përplasja përfundoi me 

një fitore të madhe për lëvizjen e dritës së qirinjve 
në të cilën morën pjesë 17 milion qytetarë, duke e 

siguruar dorëheqjen e Park në 10 Mars 2017 dhe 

më pas burgimin e saj. Në maj, z.Moon Jae-in, 

i cili mishëronte frymën e lëvizjes së qirinjve, u 

zgjodh President i Republikës.

Pavarësisht se ishin më të pakta, tubimet 

Taegeukgi vazhduan. Sidoqoftë, ç’tendosja 

spektakolare me Korenë e Veriut pas Lojërave 

Olimpike Dimërore Pyeongchang në Shkurt 

2018 i zhyti ata në siklet. Sidomos pasi z.Donald 

Trump i zgjedhur edhe falë mbështetjes së prot-

estantëve konservatorë amerikanë luajti një rol 

vendimtar në këtë shkrirje. Lëvizja megjithatë ri-

mori vetëbesim pas mbërritjes së z.Hwang Kyo-

ahn në krye të Partisë Liberale së Koresë (PLK 

që pasoi partinë Saenuri të ish-presidentes Park) 

në shkurt 2019. Me këtë anti-komunist të flaktë, 
kishat protestante e panë veten si forca lëvizëse të 

së djathtës radikale. Pas disfatës së partisë së tij 

në zgjedhjet legjislative vitin e kaluar më 15 Prill 

, z.Hwang u desh të jepte dorëheqjen.

Protestantët ishin progresistë deri në fund të 

viteve ’80

Për një kohë të gjatë, evangjelistët konserva-

torë kanë preferuar të qëndrojnë larg çështjeve 

sociale dhe debatit politik. Por, rreth 30 vjet më 

parë, ata filluan të ndërhynin në çështjet sociale, 
para se të ndërhynin në ato politike.

Që nga fillimi i shekullit të XX-të, shoqëria 
koreano-jugore ka përjetuar një konkurrencë të 

ashpër midis feve, ndërkohë që ka një përqind-

je jashtëzakonisht të lartë të jobesimtarëve (mbi 

gjysma e popullsisë). Në vitin 1945, kur vendi 

u çlirua nga pushtimi japonez, ajo numëronte 

100.000 protestantë, ose vetëm 0,5% të popull-

sisë. Por numri i tyre u rrit me shpejtësi në vitet 

1950, veçanërisht gjatë Luftës së Koresë (1950-

1953), deri në pikën që i bëri ata komunitetin e 

dytë më të madh fetar në vend pas budistëve. Në 

2015, ata ishin 9.676.000 sipas Byrosë Kom-

bëtare të Statistikave të Koresë, ose 19,7% e 

popullsisë. Sa për pjesën e jobesimtarëve, ajo 

shkoi nga 49,6% në 1995 në 46,9% në 2005 para 

se të ngjitej në 56,1% në 2015. Aktualisht, Kisha 

Protestante e Koresë së Jugut menaxhon gjashtë 

kanale televizive, 109 universitete, 631 shkol-

la fillore dhe të mesme, si dhe 196 institucione 
mjekësore. Ka 259 shoqata.

Kjo prezencë gjendet edhe në parlament, ku 

pjesa e zyrtarëve të zgjedhur nga ky emërim është 

luhatur midis 31% dhe 41% gjatë dy dekadave 

të fundit. Si përfundim, kishat protestante të Ko-

resë së Jugut po luajnë një rol gjithnjë e më të 

dukshëm në skenën ndërkombëtare. Misionarët e 

tyre filluan të ishin aktivë nga vitet 1980 – dhe 
tani janë më të shumtët në numër, së bashku me 

ata nga Shtetet e Bashkuara. Në vitin 2009, ishin 

20.000; dhjetë vjet më vonë, 30.000. Në fillim të 
viteve 1990, gati gjysma e pesëdhjetë kishave më 

të mëdha protestante në botë (për nga numri i ad-

huruesve) ishin koreanojugore.

Gjatë periudhës koloniale (1905-1945), nën 

ndikimin e misionarëve amerikanë, një pjesë e 

madhe e protestantëve ishin bërë konservatorë, 

madje edhe fundamentalistë. Nga vitet 1950, 

ndodhën një seri skizmash. konservatorizmi 

teologjik është kombinuar me atë politik, dhe 

progresivizmi teologjik me progresivizmin poli-

tik. Nga fundi i këtij procesi, në fillim të viteve 
1970, progresistët përbënin më pak se 20% të të 

gjithë protestantëve. Ata u bashkuan me Këshil-

lin Kombëtar të Kishave në Kore (The National 

Council of Churches in Korea, NCCK) për të rri-

tur lëvizjen për demokraci dhe për të rrëzuar dik-

taturën. Si rezultat i këtij aktivizmi, deri në fund 

të viteve 1980, imazhi kryesor i protestantizmit 

ishte mjaft progresist. Përfshirja e disa evang-

jelistëve në lëvizjet shoqërore e ka forcuar më tej 

këtë reputacion.

Sidoqoftë, në fund të vitit 1989, protestantët 

konservatorë, deri atëherë të shpërndarë, u 

mblodhën nën kujdesin e Këshillit të Krishterë 

të Koresë (Christian Council of Korea, CCK). 

Sidomos pasi ai hoqi dorë nga doktrina e vjetër 

që ndante Kishën nga bota sekulariste. Që nga 

fillimi, ai e tejkaloi dukshëm NCCK për sa i 
përket numrit të besimtarëve dhe burimeve. Aq 

sa në mes të viteve 1990, duke përfituar nga 
vështirësitë financiare të këtij të fundit, ai mori 
kontrollin dhe më pas ndrydhi këtë frymë. Nga 

vitet 2000, kishat protestante u bënë konserva-

tore, por pa hyrë në arenën politike (në korrik 

të vitit 2020, CCK kishte 55 kisha kundrejt 9 në 

NCCK).

Por në janar 2003, forcat e drejtuara nga CCK 

mbajtën dy tubime lutjesh në sheshin e Bash-

kisë së Seulit, ku morën pjesë dhjetëra mijëra 

adhurues. Pastaj, në bashkëpunim me grupet 

e krahut të djathtë, ata organizuan një takim në 

fillim të muajit mars ku morën pjesë më shumë 
se 100.000 njerëz. Debutime të suksesshme në 

skenën politike, të përshëndetura me entuziazëm 

nga partitë reaksionare dhe organizatat shoqërore.

Pro-amerikanë, anti-komunistë dhe 

armiqësorë me Korenë e Veriut

Disa aktivistë të djathtë kanë formuar një Parti 

Protestante; konservatorë të tjerë kanë formuar 

grupin e ri protestant të djathtë. Në pesë vjet, nga 

2003 në 2008, ata arritën sukses të konsiderue-

shëm. Duke u vendosur në opozitë, penguan 

shumicën e reformave kryesore të qeverisë 

demokratike (2003-2008) të z.Roh Moo-hyun, 

të quajtur, ashtu si paraardhësi i tij, një “i majtë 

pro-Koresë së Veriut“. Pas një fushate intensive, 

ata ndihmuan në zgjedhjen e z.Lee Myung-bak, 

një pjesëtar i vjetër i megachurch (mega-kishë) 

i Seulit (me më shumë se dy mijë adhurues), si 

President i Republikës (2008- 2013), duke hapur 

rrugën për një epokë konservatorizmi. Në vitet 

2010, u krijuan disa organizata joqeveritare prot-

estante të djathta (OJQ). Ata përbëhen kryesisht 

nga të rinj, të stërvitur për t’u bërë “luftëtarë në 

Internet“. Kishat Evangjeliste të Koresë së Jug-

ut dallohen vërtet nga flaka e militante dhe nga 
agresiviteti. Disa madje janë përfshirë në manip-

ulim politik, duke marrë fshehtësisht mbështetje 

nga shërbimet e inteligjencës shtetërore ose duke 

prodhuar dhe shpërndarë informacione të rreme, 

veçanërisht gjatë fushatave zgjedhore.

Sa i përket akseve të tyre politike, ato janë 

mjaft të thjeshta: të ruajnë dhe forcojnë ndjenjat 

anti-komuniste, pro-amerikane dhe armiqësinë 

ndaj Koresë së Veriut; parandalojnë miratimin e 

ligjeve, urdhëresave ose politikave që garanto-

jnë të drejtat e pakicave seksuale, myslimanëve, 

emigrantëve dhe refugjatëve; për të rikrijuar një 

trend të favorshëm për regjimin që ata mbësht-

esin, veçanërisht gjatë zgjedhjeve; mbrojnë dhe 

promovojnë interesat e kishave në lidhje me me-

naxhimin e shkollave dhe institucioneve të mbro-

jtjes sociale, etj.

Nëse anti-komunizmi ishte pjesë e doktrinës 

sociale të protestantizmit të Koresë së Jugut qysh 

në vitet 1930, në vitin 2013 e djathta shpiku një 

figurë të neveritshme: “homoseksualin e majtë 
pro-koreanoverior”. Kjo bazohet në idenë se 

pjesa me e madhe e pakicave seksuale janë të 

majtë, ose se e majta përputhet me pikëpamjet e 

tyre. Pas largimit në korrik-gusht 2017 të njëzet 

e tre misionarëve protestantë në Afganistan dhe 

vrasjes së dy prej tyre, doli një tjetër teori kom-

ploti: “Islamizimi i Koresë së Jugut” falë aleancës 

së myslimanëve dhe “të majtëve” –   domethënë 

qeveritë qendrore dhe të gjithë atyre që nuk janë 

të djathtë. Një tezë e palidhur me ndikimin e 

Islamit në shoqëri (jashtëzakonisht margjinale, 

Korea ka 150.000 muslimanë për më shumë se 

51 milion banorë), por e lidhur me teologjinë 

mesianiste të protestantizmit të Koresë së Jugut.

Kjo e fundit nuk e la mënjanë fiksimin e tij 
me Korenë e Veriut. Që nga mesi i viteve 1990, e 

djathta protestante ka përgatitur “pushtimin e Ve-

riut nga evangjelizmii” dhe parashikon, në rast të 

rënies së regjimit, krijimin e më shumë se dhjetë 

mijë kishave në dhjetë vjet. Misionarët dërgohen 

në kufirin midis Kinës dhe Koresë së Veriut dhe 
nuk është e pazakontë që një grup dezertorësh të 

Koresë së Veriut, të mbështetur nga partizanë të 

së djathtës protestante, të dërgojnë me balona të 

mëdha afër kufirit, fletëpalosje propagandistike 
që kritikojnë regjimin e Pyongyang.

Ky aktivizëm i afërt me militarizmin bazohet 

në dinamika të ndryshme fetare, të transmetu-

ara shumë nga Kisha Protestante Konservatore 

Amerikane, veçanërisht në vitet 1990 dhe 2000: 

vizioni i një bote të ndarë midis “ne” dhe “terror-

istët”, koncepti i luftës shpirtërore, besim eska-

tologjik i bazuar në premillennialism – një dok-

trinë që thotë se Jezusi do të kthehet në tokë, do të 

vras Satanin dhe do të sundojë për një mijë vjet.

Kjo e fundit lejon që besimtarëve t’u jepet një 

identitet si luftëtarë të Zotit duke parashikuar ar-

dhjen e antikrishtit dhe dominimin e tij në botë, 

domethënë luftën përfundimtare midis së mirës 

dhe së keqes. Po kështu, kthimi i popullit hebre 

në Jeruzalem shihet si një shenjë e fundit të botës. 

Kjo shpjegon pse, që nga viti 2017, flamuri i Iz-

raelit është valëvitur shpesh në tubimet e krahut 

të djathtë të Koresë së Jugut, krahas Taegeukgi. 

Deri vitin e kaluar, nuk ishte e pazakontë që një 

pastor të lexonte lutje në anglisht dhe t’i dërgonte 

një mesazh mirënjohje Presidentit të SHBA-së, i 

cili po punonte për ta përmbysur regjimin e Ko-

resë së Veriut. Në Prill 2003, për t’iu përgjigjur 

këtyre lutjeve, Komandanti i Përgjithshëm i 

Forcave të Shteteve të Bashkuara Leon J. LaPorte 

vizitoi Pastorin David Yonggi Cho, themelues i 

Kishës Evangjeliste Yoido (Yoido Full Gospel 

Church) dhe një nga udhëheqësit më të fuqishëm 

të së djathtës protestante në Korenë e Jugut. Në 

gusht të të njëjtit vit, Presidenti George W. Bush 

përgëzoi në një letër drejtuar CCK për “frymën e 

miqësisë midis Koresë së Jugut dhe Shteteve të 

Bashkuara gjatë takimeve të lutjeve të mbajtura 

në Seul”.

Për evangjelistët e Koresë së Jugut, Shtetet 

e Bashkuara janë si “atdheu i besimit”, i cili 

evangjelizoi dhe civilizoi popullin (mbi 87% e 

misionarëve protestantë të ardhur në Kore nga 

1893 deri në 1983 ishin amerikanë), shpëtimtarët 

e vendit dhe shpëtimtarët të botës. Prandaj është 

çështje të marrurit si shembull dhe mbajtjes së 

marrëdhënieve të ngushta bashkëpunuese me 

çdo kusht. Sipas një mentaliteti fetar dhe kolonial 

që krijon një marrëdhënie hierarkike me Shtetet e 

Bashkuara, populli amerikan është një “popull i 

zgjedhur”. Për të djathtën protestante amerikane, 

në të kundërt, protestantizmi i Koresë së Jugut ka 

vetëm vlerë periferike.

Ky çekuilibër nuk i ndaloi marrëdhëniet të 

konsolidohen. Tani ka më shumë se 4000 ki-

sha protestante të Koresë së Jugut në Shtetet e 

Bashkuara, të cilat sigurojnë binjakëzim dok-

trinor. Organizohen shpesh vizitat dhe takime 

të ndërsjella. Ata që diplomohen nga shkollat   

teologjike konservatore amerikane mbajnë pozi-

cione kyçe në Korenë e Jugut, të tilla si pastorë 

ose mësues në kisha të mëdha ose në seminare 

të së djathtës. Përmes këtij stafi të trajnuar në 
metodat amerikane, përhapen teologji të tilla si 

fundamentalizmi, apokalipsi premillennial dhe 

lufta shpirtërore. Nuk është çudi që evangjelistët 

amerikanë dhe koreanojugorë i ngjajnë njëri-tje-

trit: pjesëmarrje e fortë elektorale, koalicion me 

forca të djathta politike, anti-komunizëm, diskri-

minim ndaj homoseksualëve, refuzim i refug-

jatëve dhe imigrantëve, pozicione pro-izraelite 

dhe anti-muslimane, etj. Për të mos përmendur 

mbështetjen për dënimin me vdekje, i cili i dallon 

ata nga kishat e tjera perëndimore.

Sidoqoftë, ka disa çështje politike të cilave 

e djathta protestante e Koresë së Jugut i afrohet 

më rrallë dhe me më pak pasion sesa homologu 

i saj përtej Paqësorit. Të tilla si e drejta për abort, 

hulumtimi i qelizave burimore embrionale, dro-

ga, pornografia dhe feminizmi. Ajo nuk merr 
pjesë në debatin për mësimin e krijimit ose për 

lutjen në shkollat   publike. Dhe, ndërsa militantët 

amerikanë favorizojnë luftën kundër Islamit pas 

sulmeve të 11 shtatorit, koreanojugorët mbeten 

të fokusuar në konfrontimin me fqinjin në Veri.

Kuptojmë se takimi historik i Moon Jae-in, 

Kim Jong-un dhe Donald Trump në Panmunjom 

më 30 qershor 2018 shkaktoi disa pakënaqësi në 

radhët e tyre. Ndërsa e përshëndetën iniciativën, 

ata ishin të shpejtë për të paralajmëruar për atë 

që ata e quajnë “oferta mashtruese e paqes së 

Pyongyang “. Siç shkruan Park Chansoo, re-

daktore për të përditshmen e majtë Hankyoreh, 

“Konservatorët në Jug duhet të ndiejnë një formë 

tradhtie sepse prisnin që z.Trump të hakmerrej 

ndaj Koresë së Veriut“. Park pyet veten nëse, 

njësoj si disa intelektualë të djathtë që u bëjnë 

thirrje konservatorëve për të përcaktuar një linjë 

politike më pak të varur nga Shtetet e Bashkuara, 

e djathta protestante nuk do të kërkojë të zgjedhë 

një doktrinë që nuk varet nga as z.Trump apo nga 

e djathta protestante amerikane.

Sidoqoftë, tani për tani, takimi i Panmunjom 

është përdorur vetëm për të bëre fotografi – gjë që 
është pozitive për fushatën zgjedhore të z.Trump: 

asnjë përparim i dukshëm nuk është bërë në 

marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe 

Koresë së Veriut apo edhe midis dy Koreve. At-

mosfera e ekzaltimit dhe shpresës që mbretëronte 

në gadishull po shpërndahet gradualisht…për fa-

tin e mirë të së djathtës protestante koreane. Nd-

jenja e tradhtisë që ajo kishte kundrejt z.Trump 

u kthye në lehtësim. Në tetor 2019, Pastori Jeon 

Kwang-hoon, kryetar i CCK-së, nisi një Lëviz-

je Lufte Kombëtare për dorëheqjen e Presiden-

tit Moon dhe ngriti çadra përpara Shtëpisë Blu, 

pallatit presidencial, duke mbledhur rregullisht 

disa mijëra njerëz, të ashtuquajtur “Asambletë e 

Zotit në shkretëtirë“. Sidoqoftë, pas shfaqjes së 

disa rasteve të Covid-19, opinioni publik është 

bërë gjithnjë e më i pafavorshëm për këto protes-

ta. Autoritetet e Seulit shfrytëzuan rastin për t’i 

dhënë fund pushtimit të zonave. I arrestuar e i 

liruar me kusht në prill, pastori nuk u dorëzua 

dhe me të djathtën, ata rifilluan kryqëzatën e tyre 
ideologjike, kundër tre grupeve armike që kanë 

identifikuar në dekadat e fundit: partitë dhe orga-

nizatat e majta, heretikët (që përfshin të gjitha fetë 

e tjera) dhe homoseksualët.

Balonat propagandistike të nisura për të sab-

otuar çdo marrëveshje paqeje

Pas dështimit në zgjedhjet parlamentare të 

prillit, e djathta evangjeliste ka rifilluar fushatën 
e saj të balonave propagandistike kundër Ko-

resë së Veriut. Edhe më me shumë forcë, pasi 

z.Trump dhe konservatorët amerikanë nuk trego-

jnë gatishmëri për të negociuar me Pyongyang. 

Në qershor të vitit 2020, organizata të tilla si 

Luftëtarët për Korenë e Veriut të Lirë(Fighters for 

Free North Korea),  një organizatë e dizertorëve 

nga Koreja e Veriut që jetojnë në Jug dhe grupi 

protestues Zëri i Martirëve të Koresë (The Voice 

of the Martyrs Korea) nisi fletëpalosjet propa-

gandistike përtej kufirit, pavarësisht nga opin-

ioni publik jashtëzakonisht i pafavorshëm për 

këtë lloj provokimi. Fushata provokoi zemërim 

në Pyongyang, i cili përdori këtë pretekst për ta 

shkatërruar zyrën ndërlidhëse Veri-Jug të ngritur 

pasi udhëheqësit e Shteteve të Bashkuara, Koreja 

e Veriut dhe ajo e Jugut u takuan në Panmunjom, 

dy vjet më parë.

E djathta protestante duket se beson se këto 

veprime agresive jo vetëm përputhen me dok-

trinën e saj, por gjithashtu shërbejnë për ta ruajtur 

ndikimin dhe praninë e saj politike. Sidoqoftë, 

duket qartë se e ardhmja e të gjitha kishave 

protestante koreane errësohet nga kjo politikë e 

urrejtjes e cila vetëm përforcon izolimin e tyre 

shoqëror.

*Profesor në Universitetin Hanshin (Koreja e 

Jugut), autor i Protestantizmi dhe Antikomunizmi 

Korean, Jungsim, Seul, 2007.

PËRHAPJA E EVANGJELIZMIT

Evangjelistët e Koresë së Jugut në arenën politike
Të lidhur ngushtë me konservatorët amerikanë dhe të shtyrë nga një anti-komunizëm i ashpër, evangjelistët e Koresë së Jugut u 
befasuan nga takimi në qershor 2019 midis Presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe udhëheqësit të Koresë së Veriut.

NGA KANG IN-CHEOL*
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T’I KËNDOJMË SHPIRTIT TË PYJEVE APO TA KULTIVOJMË AMBIENTALIZMIN E TË PASURVE?

Ç’fsheh realisht një pemë?
A jetojnë pyjet? Çka ndiejnë pemët? Për një dekadë, shqetësimet mjedisore ushqejnë këto pyetje në media dhe në libra. Në anën tjetër, antropologë dhe 
sociologë vëjnë në pyetje shkëputjen në mes natyrës dhe shoqërisë së trashëguar nga Iluminizmi.

NGA FRANCK POUPEAU*

Libri i Anna Tsing ‘The 
mushroom at the end of 
the world’ (Kërpudha 

në fund të botës) është vlerësu-
ar si një nga veprat më të rëndë-
sishme të antropologjisë bash-
këkohore. Edhe është e tillë, 
por ndoshta për arsye të tjera 
nga ato që përmenden. Përmes 
një shkrimi të këndshëm dhe 
interpretimeve të qasshme të 
hulumtimeve relativisht të reja, 
ky libër analizon një entitet jon-
jerëzor, matzutake-n: një kër-
pudhë që rritet vetëm në pyjet 
e dëmtuara. Ky organizëm, që 
mblidhet nga të varfërit për t’u 
shitur si një artikull luksoz në 
Japoni, bëhet filli i historisë që 
e përshkruan punën e pasigurtë 
– veteranë amerikanë, vjelës 
nga shteti i Oregonit, emigrantë 
klandestinë – dhe, mbi të gjitha, 
marrëdhëniet midis njerëzve 
dhe natyrës.

Libri simbolizon një lëviz-
je intelektuale e cila synon 
ta rinovojë analizën e mar-
rëdhënieve njeri-mjedis. “Në 
dekadat e fundit, shumë studi-
ues me prejardhje të ndryshme 
kanë treguar se në rrëfimet tona 
kufizimi ynë tek protagonistët 
njerëzorë nuk është vetëm një 
refleks banal, por sugjeron një 
praktikë kulturore, të strukturu-
ar dhe të përhumbur nga ëndrrat 
e progresit të lidhur me mod-
ernizimin”. Pjesa më e madhe e 
librit përqendrohet veçanërisht 
në pyjet (në Japoni, Oregon, 
Finlandë, etj.)si “një grup i 

ndërthurur me aktivitete që tril-
lojnë një botë përmes agjentëve 
të shumtë, njerëzorë dhe jon-
jerëzorë (…). Matsutake-t dhe 
pishat rriten në pyje; por ato 
gjithashtu i ndërtojnë pyjet “.

Për disa vjet, tema e py-
jeve ka qenë çuditërisht një 
subjekt i përhapur, në publik-
ime shkencore dhe për publi-
kun e gjerë: për t’i përmendur 
vetëm disa tituj : ‘The hidden 
life of Trees : What they feel, 
How they communicate’ (Jeta 
sekrete e pemëve : Çfarë ndie-
jnë, Si komunikojnë) (2015) 
të Peter Wohlleben, ‘Les Ar-
bres, entre visible et invisible’  
(Pemët, në mes të dukshmes 
dhe të padukshmes) (2016) 
nga Ernst Zürcher, ‘Être forêts. 
Habiter des territoires en lutte’ 
(Të qenit pyje. Të jetosh në ter-
ritore që luftojnë) (2017) nga 
Jean-Baptiste Vidalou, ‘Main 
basse sur nos forêts’  (Vrasja e 
pyjeve tonë) (2019) të Gaspard 
D’Allens, ‘Aux arbres citoyens. 
Pour renouer avec l’écosystème 
Terre’  (Kapni drunjët  qytetarë. 
T’i kthehemi ekosistemit tokë) 
(2019), nga Jean-Louis Etienne, 
‘Quand la forêt brûle’ (Kur mali 
digjet) (2019), nga Joëlle Zask, 
pa lënë anash ‘Nous les arbres’ 
(Ne, pemët) (2019), nga një 
« Collectif » i publikuar nga 
Fondacioni Cartier. Në librin 
e tij ‘Forêts. Essai sur l’imag-
inaire occidental’ (Pyjet. Ese 
mbi Imagjinarën Perëndimore), 
i botuar në vitin 1992, profesori 

i letërsisë Robert Harrison, 
qysh atëherë theksonte se der-
isa “institucionet dominuese të 
Perëndimit – feja, ligji, familja, 
qyteti – ishin themeluar filli-
misht kundër pyjeve”, duke i 
shfrytëzuar dhe duke i shkatër-
ruar, duhet të tregojmë gjithash-
tu“ historinë e pakapshme të 
rolit të luajtur nga pyjet në 
imagjinarën kulturore të Perën-
dimit ”. Profanë ose të shenjtë, 
të paligjshëm ose refugjatë të 
drejtësisë, rrezik ose magjeps-
je, pyjet turbërojnë kundërsh-
titë logjike.

Të merren parasysh qëniet 
jonjerëzore

Nuk është për t’u habitur që, 
në një kohë kur kriza e para-
shikuar ekologjike duket se ka 
hyrë në një cikël të pakthye-
shëm dhe eksponencial, një 
pjesë e vëmendjes që i kush-
tohet ruajtjes së natyrës po 
përqendrohet në pyjet. Përtej 
shqetësimeve bashkëkohore, 
tema e shpyllëzimit mishëron 
një formë të shqetësimit mje-
disor që nga Antikiteti. “Por në 
atë kohë, thoshte Platoni qysh 
atëherë, vendi ishte ende i pa-
prekur… në male kishte pyje 
të shkëlqyera (…). Jo shumë 
kohë më parë u prenë pemë atje 
për të mbuluar ndërtesat më të 
mëdha, trarët e të cilave ekzis-
tojnë ende. Kishte gjithashtu 
shumë pemë frutore të mëdha 
dhe toka siguronte ushqim të 

pafund për bagëtitë (Critias, 
111c)». Pyjet janë gjithashtu në 
zemër të një debati mbi orig-
jinën e ekologjisë. Disa studi-
ues nuk ia atribuojnë më kri-
jimit të parqeve kombëtare nga 
lëvizja e Amerikës së Veriut për 
ruajtjen e mjedisit sipas idesë 
së propozuar nga Henry David 
Thoreau në vitin 1858, por disa 
politikave të zbatuara në zonat 
tropikale të perandorive britan-
ike dhe franceze.

Për t’u përpjekur të kuptojmë 
se çfarë fshihet pas këtij entu-
ziazmi për botën e ndjeshme 
dhe mistike të pemëve, e cila 
përshkruhet disa herë si një 
“model për të ardhmen“, duhet 
ta analizojmë valorizimin e 
marrëdhënieve emocionale, 
shpirtërore dhe komunikuese 
që duhet të ketë njerëzimi me 
mjedisin e tij. Sipas shumë au-
torëve në trend, ky model duhet 
t’i përfshijë qëniet jonjerëzore. 
Sipas Tsingut, refuzimi për 
t’i konsideruar këto si qenie 
të denja për vëmendje rrjedh 
nga kuptimi i progresit që këtë 
ndjeshmëri e asocion “me fëmi-
jë dhe me primitivë“. Do të sho-
him që derisa kjo antropologji 
e shmang grackën e lavdërimit 
konservator të së kaluarës, atë e 
bën vetëm me koston e aderim-
it në një rend ku marrëdhëniet 
dominuese mbulohen nga një 
sjellje estetike shumë të paqa-
rtë: “Ne duhet ta zhvendosim 
shikimin tonë për t’u interesuar 
për atë që po ndodh afër nesh, 

në çarjet dhe cepat e kapital-
izmit. Kjo na ndihmon të kup-
tojmë që ne tashmë jetojmë, 
pjesërisht, jashtë kapitalizmit. 
Dhe që ndoshta më pak varemi 
nga ai sesa mendojmë ”. Këtë 
“jashtë”-kapitalizëm nuk dijnë 
ta vlerësojnë si duhet ata që 
jetojnë në rrënoja – migrantët 
dhe ajo shtresë në situatë të 
pasigurt të cilët Tsing i përsh-
kruan në mënyrë impresion-
iste. Në përmbledhjen Écologie 
politique(Ekologji Politike) 
filozofja Émilie Hache shpreh 
qartë “nevojën për një estetikë 
të re, një perceptim të ri” të 
krijuar nga efektet e njohjes së 
njeriut si një forcë gjeologjike 
– Antropoceni. Dhe pikërisht 
perceptimi është çështja që shp-
jegon rritjen e numrit të librave 
mbi pyjet, pemët, bimët dhe më 
gjërësisht, qeniet jonjerëzore. 
Është domethënëse që dy nga 
veprat më të spikatura në seci-
lin segment të tregut botues, 
përkatësisht ‘Comment pensent 
les forêts’(Si mendojnë pyjet) 
nga antropologu Edwardo Kohn 
për komunitetin studiues dhe 
për publikun e gjerë, ‘La Vie 
secrète des arbres’(Jeta Sekrete 
e Pemëve) nga Peter Wohlleben, 
inxhinier gjerman i pylltarisë 
(më shumë se 250.000 kopje të 
shitura në Francë), bazohen në 
një kremtim të raportit mistik 
mes qenieve. Si duket problemi 
qëndron në faktin që e kemi 
humbur marrëdhënien tonë të 
ndjeshme ndaj botës. Misti-
ka e pemëve tingullon si një 
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thirrje për të padukshmen, për 
lartësimin e dijes stërgjyshore 
të “popujve autoktonë“, bartës 
të “një njohurie tjetër“: një 
kërkim për kuptimin e humbur 
të ekzistencës njerëzore. Sipas 
antropologut Philippe Desco-
la nëse bëhet fjalë për kthimin 
e të shprehurit të “shumicës 
së banorëve të botës” – dhe në 
veçanti pemëve – mbetet të shi-
het nëse një “kthesë ontolog-
jike” e tillë, sado “e thjeshtë, 
elegante dhe radikale ”që të 
jetë, arrin t’i identifikojë sh-
kaqet e katastrofës ekologjike 
që po ndodh.

Një “tërësi kozmologjike” 
e njejtë

“Libri shumë i bukur” me 
tekste, imazhe dhe foto, i botu-
ar nga Fondacioni Cartier mbi 
temën e Amazonisë kishte arri-
tur qysh në vitin 2003. Ky libër 
është koordinuar nga Bruce 
Alberts, një antropolog ndër 
më të shquarit të kohës, autor 
i punimeve mbi shoqëritë am-
azoniane. Është punuar bash-
kë me një lider autokton, Davi 
Kopenawa, zëdhënës i kauzës 
yanomami, i dalluar nga disa 
çmime ndërkombëtare për kon-
tributin e tij në mbrojtjen e mje-
disit dhe i cili ka fituar njohjen 
e një territori të gjerë të pyjeve 
tropikale për shfrytëzimin ek-
skluziv të komunitetit të tij. 
Tregimi shpaloset në dy zëra, 
përmes krijimeve artistike që 
kishin për qëllim krahasimin e 
pjesës së jashtme të metafizikës 
tradicionale dhe “shpirtin e 
egër” që gjindet në zemër 
të Perëndimit, duke evokuar 
mënyrën në të cilën shoqëritë 
e Amazonisë jetojnë me pyl-
lin, rëndësinë e shamanëve, 
etj.  Një botë ku njerëzit dhe 
jonjerëzit janë pjesë e së një-
jtës “tërësi kozmologjike” dhe 
janë të bashkuar në të njëjtën 
“ekonomi të metamorfozës“. 
Por forma e librit dhe në veçanti 
estetika e fotove, jep përshtyp-
jen se lideri autokton po riprod-
hon vetëm diskursin primitivist 
që çdo shoqatë ambientaliste do 
të priste prej tij; materialiteti 
tokësor i pyllit posedon kështu 
një “frymë vitale” që nuk është 
perceptuar kurrë nga “të Bard-
hët“. Mbrojtja e pemëve në këtë 
mënyrë bëhet një kauzë politike 
globale: kauza e komuniteteve 
autoktone e identifikuar me 
autenticitetin e natyrës dhe e 
kërcënuar nga grabitja kapi-
taliste, e cila, megjithatë, nuk 
identifikohet kurrë si e tillë.

Pas kthimit në Evropë, filozo-
fi Jean-Baptiste Vidalou tregon 
historinë e rrjetëzimit të terri-
torit nga administratat – teknike 
dhe inxhinierike – të paraqitura 
si përgjegjëse të kësaj humbje të 
raportit të ndjeshëm ndaj botës 
natyrore. Këtu mund të shohim 
çështjen e “çrrënjosjes”, e cila 
ushqen vizionin e katastrofës 
ekologjike të përshkruar nga 
Tsing: “Ne nuk dijmë vërtet 
se si të vazhdojmë të jetojmë 
dhe aq më pak si të shmangim 
shkatërrimin planetar. Për 
fat të mirë, kemi ende aleatë, 
njerëzorë dhe jonjerëzorë. Ende 
mund të eksplorojmë rrugët me 
shkurre të peisazheve tona të 
shkreta, të cilat janë edhe ce-
pat e disiplinës kapitaliste (…) 
dhe plantacione të braktisura. 

Ne ende mund ta kapim aromën 
e përbashkët latente dhe atë 
aromë të pakapshme të vjeshtës 
“.

Në vend që të mbyllet në 
një subjektivitet të dënuar me 
kërkimin e pandalshëm të ale-
atëve heterogjenë, Vidalou men-
jëherë bën kritikën e një poli-
tike mjedisore që paralajmëron 
një katastrofë: “Kjo epokë nuk 
bën më asgjë tjetër : menaxhon. 
Menaxhon ekonomitë, pop-
ullsinë, trupat, ashtu si e me-
naxhon rrjetin elektrik, dhomën 
e kontrollit, kabinën e pilotimit. 
Ka dëshiruar t’ia ndërton vetes 
një parajsë, tani përjeton një 
ferr të vërtetë. Kartografia që 
na paraqitet tani pasqyrohet në 
këtë peizazh të shkatërruar: nga 
njëra anë, punishte titanike që 
shkatërrojnë gjallesat, nga ana 
tjetër një biodiversitet muze. 
Kurrë nuk kemi folur më shumë 
për “planetin”, “klimën”, “mje-
disin global” sesa kur e gjetëm 
veten të mbyllur në botën më të 
vogël, botën e inxhinierëve “. 
Një “mbitokë“.

Kjo ndjenjë e “mbitokës” 
çon, sipas filozofit Bruno La-
tour, në një kritikë jomateriale 
të cinizmit të elitave të glo-
balizuara të cilët do streho-
hen nga efektet e politikave 
që i promovojnë: “Gjithçka 
ndodh sikur një pjesë e madhe 
e klasës në pushtet ka arritur 
në përfundimin se nuk do të 
ketë hapësirë   të mjaftueshme 
në tokë për ta dhe për pjesën 
tjetër të banorëve. Prandaj, ka 
vendosur që nuk do të jetë më 
e nevojshme të pretendojmë se 
historia do të vazhdojë të shko-
jë në një horizont të përbashkët 
“. Tërheqja e Shteteve të Bash-
kuara nga marrëveshjet e Pa-
risit në vitin 2017 tregon këtë 
separatizëm planetar nga më 
të pasurit, i cili e vë në pyetje 
globalizimin. Në këtë “Rezhim 
të ri” klimatik ku askush nuk 
është më në shtëpinë e vet, si-
pas tij do të duhej të zgjidhnim 
midis “ëndrrave të arratisjes” 
dhe të kërkonim një “territor të 
banueshëm” për të gjithë, si në 
Veri si në Jug. Në vend të kon-
frontimeve shoqërore tradicio-
nale, Latour kërkon një “bete-
jë gjeo-shoqërore” modalitetet 
praktike të së cilës mbeten të 
paqarta.

Vidalou të paktën përpiqet t’u 
kthehet konflikteve për të cilat 
pyjet janë njëkohësisht vendi 
dhe shkaku; në “propagandën 
rreth menaxhimit të qëndrue-
shëm të natyrës” ai sheh shen-
jën e “përmbylljes historike të 
hegjemonisë së kalkulimeve“. 
Kjo kritikë e matjes dhe llog-
aritjes ekonomike ushqehet me 
besimin në një “bashkëpunim 
ekzistencial” midis njeriut dhe 
pyllit dhe vlerëson më shumë 
një marrëdhënie të ndjeshme 
ndaj botës sesa inxhinierinë, 
planifikimin dhe zhvillimin 
e mjedisit: “Katastrofa është 
se kudo, në tërë sipërfaqen e 
Tokës, kjo paaftësi e ndjeshme 
është imponuar si dominuese. 
Dhe për ata për të cilët bota ende 
ka kuptim, kërkohet një zgjedh-
je. Sepse një ditë do të na duhet 
të zgjedhim midis lidhjeve me 
jetën dhe atyre që pretendojnë 
ta shkatërrojnë atë, në emër të 
një shkuljeje universale. Kjo 
është politika e vetme që vlen 

të ekzistojë“. Por qysh ta ven-
dosim atë brenda strukturave që 
ajo synon t’i zhbëjë, ose jashtë 
rafteve “shpirtërore” të librar-
ive ku antikapitalisti i shkolluar 
gjen shpirtin shtesë që shkencat 
me vështirësi arrijnë t’ia japin. 
I mbështetur në një pemë, astro-
fizikanti Aurélien Barrau, autor 
i veprave të njohura për pub-
likun e gjërë, evokon “karak-
terin e çastit gati të prekshme 
të botës përreth nesh“, ndër-
sa e përditshmja Le Monde u 
paraqet lexuesve të saj të verës 
trombinoskopin mbi “të mendu-
arit të ri ekologjik“.

Për ta krijuar një mistikë 
të tillë të botës së ndjeshme, 
disa legjitimitete intelektuale 
nuk janë të tepërta sigurisht, 
veçanërisht ato të Latour dhe 
të antropologut Philippe De-
scola, sulmet e të cilëve kundër 
“ndarjes së madhe” midis 
natyrës dhe shoqërisë kanë 
pushtuar një audiencë ndër-
kombëtare. Kjo audiencë është 
edhe më mbresëlënëse nga fak-
ti se këta autorë kombinojnë 
– siç ndodh në kampuset amer-
ikane për çdo French Theory 
në trend – fjalime ndonjëherë 
të pakuptueshëm dhe në dukje 
radikaliste. Do të duhej, thotë 
Kohn, “të menjanohej ndarja 
midis mendjes dhe pjesës tjetër 
të botës“. Por, një përfundim i 
tillë vuan nga një paragjykim 
idealist edhe pse po ndodh për 
shkak të katastrofës ekologjike: 
edhe nëse dualizmi trup/mendje 
ose natyrë/shoqëri, do të ishte 
përgjegjësi i vetëm për efektet e 
pakontrolluara të “racionalitetit 
perëndimor”, duket e kotë të 
përpiqemi ta pengojmë duke 
fshirë një dallim të thjeshtë 
mendor dhe duke hapur “antro-
pologjinë përtej njeriut “. Vital-
izmit – traditë filozofike, sipas 
së cilës jeta nuk është vetëm 
një proces fiziko-kimik, por një 
forcë jetësore që vepron si një 
parim organizues i materies – i 
shtohet idealizmi, i cili aplikon 
plotfuqinë e mendimit deri në 
atë pikë sa që mund të ndrysho-
jë mentalitete, qëndrime, racio-
nalitet ekonomik, etj.

Kohn padyshim do t’i përg-
jigjej kësaj se “në bazë të korni-
zave tona bashkëkohore anali-
tike është e papërshtatshme ta 
konsiderojmë botën biologjike 
si të përbërë nga mendime të 
gjalla“, ose, sipas shprehjes të 
filozofit, nga « qëllime-kuptime 
». Nëse Henri Bergson, filozofi 
shumë konservator i ‘L’évo-
lution créatrice’ (Evolucioni 
krijues) (1907), do ta kishte 
vizituar Amazoninë, më shumë 
se një shekull më parë, ai nuk 
do ta kishte lavdëruar më mirë 
vitalizmin primitiv që buron 
nga pyjet dhe dija ancestrale të 
atyre vendeve. “Kohn është më 
shumë se një vitalist ‘à la Berg-
son’, shton Descola, ai është 
një biofil i vërtetë: shumë gjëra 
dhe procese janë të gjalla, shen-
jat natyrisht, mendimet, madje 
edhe fenomenet të vetorga-
nizuara, jo sepse janë në rrjed-
hë, të animuar nga një lëvizje 
e vazhdueshme, por sepse janë 
në gjendje të prodhojnë efek-
te, të bëjnë gjëra në botë”. Por 
nëse gjithçka që prodhon efekte 
është e gjallë, është e vështirë të 
“ndahet” ajo që është retorikë e 
pastër shkencore dhe prodhim i 
njohurive disi të verifikueshme 

për jonjerëzoret: gjithçka do të 
vlente njësoj në fushën e njohu-
rive, dhe ëndrra e një jaguari do 
të vlente njësoj si një komuni-
kim shkencor.

Në një nivel të tillë abstrak-
sioni, e vërteta e analizës an-
tropologjike nuk është sigurisht 
më e arritshme sesa ajo e Rous-
seau që dëshiron ta bëjë dal-
limin midis asaj që është artifi-
ciale tek njeriu dhe një gjendje 
të natyrës “e cila nuk ekziston, 
mbase nuk ka ekzistuar dhe 
ndoshta nuk do të ekzistojë 
kurrë “(Diskursi mbi origjinën 
dhe bazat e pabarazisë midis 
njerëzve). Nga një perspek-
tivë sociologjike, do të duhej 
më tepër të interesohemi për 
transformimet akademike që 
kanë shoqëruar, për disa deka-
da, “shtrirjen e biofuqisë drejt 
jetës së pyjeve tropikale“, siç 
shpjegon sociologu David Du-
moulin:përfshirja e këtyre eko-
sistemeve në qeverisjen e botës 
bëri që ata të kalojnë “nga një 
imagjinarë në tjetrën: pylli, nga 
magma e papërshkrueshme në 
një kompleks të mrekullueshëm 
speciesh dhe marrëdhëniesh; 
fauna tropikale, nga kërcënim 
i rrezikshëm në burim i çmuar, 
dhe njerëzit që jetojnë atje, nga 
joprezent ose pasivë në mbro-
jtës aktivë të territoreve të tyre 
“. Kjo përfshirje njëkohësisht e 
dijshme, kulturore, politike dhe 
ekonomike e pyjeve tropikale 
është arritur në stacione shken-
core, por gjithashtu edhe në 
“shumë rrjete që shfrytëzojnë 
tregjet të dalura nga pyjet tropi-
kale, secili i bazuar në njohuri 
dhe shkathtësi specifike: pemë 
/ pyje për thithjen e karbonit 
(…), pyje dhe biodiversitet për 
shërbimet e ekosistemit, (…) 
pa harruar vlerat e zakonshme 
përmes krijimit të destinacione-
ve të shumta turistike të cilat 
shoqërohen nga dinamika lo-
kale e krijimit të trashëgimisë 
dhe “turistifikimit” të pyjeve 
tropikale “. Kulti i pyjeve nuk 
është thjesht raporti me një botë 
të ndjeshme që është rizbuluar 
më në fund, por është pjesë e 
një mënjanimi sistematik të 
shfrytëzimit popullor të natyrës 
– përveç nëse është emëruar më 
parë si “autokton”.

Por do të ishte më mirë të 
merren parasysh të gjitha 
shfrytëzimet shoqërore të py-
jeve dhe më gjërësisht, të buri-
meve natyrore, metodat e me-
naxhimit e të cilave janë pjesë 
e formave kolektive të orga-
nizimit – jo gjithmonë të lig-
jshme – në një regjim të bazuar 
në pronën private. Antropologët 
jo gjithmonë kujtojnë se pyjet 
ishin një çështje politike gjatë 
lëvizjes perëndimore të “rrethi-
meve” (gardhet e kullosave të 
lira) që shoqëroi forcimin e ka-
pitalizmit: Edward Thompson 
ka analizuar Black Act (Aktin 
e Zi) në Anglinë e shekullit të 
XVII, si dhe shkrimet e para të 
Karl Marksit, vjedhja e lëndës 
drusore në Rheinland. Të dy 
dokumentet theksonin krimi-
nalizimin e shprehive popullore 
dhe shkatërrimin e “pronës 
së përbashkët” për përfitim të 
pronës private. Marksi për-
shkruan në veçanti mbështet-
jen për pronarët e tokave që 
parashihej nga ligjet që do të 
“përjashtojnë nga pema e gjel-
bër e moralit një masë të tërë 

burrash që nuk kanë qëllim 
kriminal dhe t’i hedhin ata, si 
dru  të kalbur, në ferrin e krim-
it, turpit dhe mjerimit”. Në fund 
të fundit, “idhujt prej druri tri-
umfojnë dhe viktimat njerëzore 
bien”.

Dëshira për zgjerimin e 
antropologjisë…

Derisa mënyrat e dominimit 
kanë ndryshuar që nga shekul-
li XX, megjithatë një element 
mbetet i pandryshueshëm: 
“Pothuajse kudo në botë, kol-
onizimi i pyjeve ka mundësu-
ar progresin shoqëror dhe ka 
përmirësuar kushtet e jetesës 
së fshatarëve pa tokë“. Duket 
se valorizimi i pyjeve si një 
formë moderne dhe shpirtërore 
e kthimit në natyrë në një botë 
të dëmtuar është një formë e 
“përbuzjes klasore” për eksp-
loatuesit e vegjël dhe mjetet 
e mbijetesës që sistemi kapi-
talist është i gatshëm t’ua jep. 
Ne gjithashtu mund të sho-
him një përbuzje për kombet e 
“Jugut” dhe mënyrat e zhvil-
limit që sistemi kapitalist u lë 
atyre si zgjedhje të vetme të 
mundshme. Ekologjia mistike 
e pemëve nganjëherë kritikon 
shfrytëzimin “vendas” të py-
jeve dhe kulturës së djegies 
të zhvilluar nga komunitetet 
rezidentë në Amazoninë boliv-
iane ose braziliane.

Në dritën e këtyre çështjeve 
të cilat ‘The mushroom at the 
end of the world’ (Kërpudha në 
fund  të Botës) i ritransmeton 
në mënyrën e vet, pa dyshim me 
më shumë virtuozitet se veprat 
e tjera mbi jetën sekrete të py-
jeve, qysh mund të kënaqemi si 
Tsingu me avokimin e “pyjeve 
të shkatërruara” dhe “ndryshi-
meve” të “sistemit botëror” në 
Oregoni deri në Japoni. Duke 
dashur tepër të zgjerojmë an-
tropologjinë “përtej anthro-
pos-it” për t’i vendosur qëniet 
jonjerëzore  dhe jo marrëdhëni-
et e dominimit “në zemër të 
jetës shoqërore“, Tsing-u kën-
aqet me një raport estetik ndaj 
botës që nxjerr në pah “momen-
tet kalimtare të ngatërrimit” që 
“vlojnë nga mundësitë e pareal-
izuara” për ta “shqyrtuar detal-
isht çrregullimin që mbretëron 
në botën që po ndërtohet, në 
kërkim të thesareve, që janë 
secili unik“.

Sipas Tsing,  një “mënyrë e të 
jetuarit në një planet të dëmtu-
ar“- sipas titullit të një tjetër 
libri të saj- do të zhvillohej 
në lavdërimin e singularitetit 
të subjektit estetik që vetëzb-
ulohet duke u zhytur në botën 
e ndjeshme të pyjeve. Në fund 
të fundit, a nuk prodhon kjo an-
tropologji e qenieve jonjerëzore 
vetëm një marrëdhënie shumë 
të dalluar dhe të privilegjuar me 
botën – atë të banorëve të bre-
gut perëndimor të Shteteve të 
Bashkuara të cilët mund ta për-
ballojnë luksin e “mbijetesës” 
në rrënojat e kapitalizmit që ata 
as që mendojnë ta kontestojnë. 
Ashtu siç ekziston një “ambi-
entalizëm i të varfërve“, ekzis-
ton edhe një ambientalizëm i të 
pasurve.

*Sociolog (CNRS)
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Libia: sheshi i lojës ruso-turke
I mbërthyer në luftë civile, teatri libian po ndërkombëtarizohet me 
përhapjen e mercenarëve, roli i të cilëve tejkalon atë të forcave ndihmëse. 
Rusia dhe Turqia i kundërvihen njëra-tjetrës duke mbështetur kampet 
kundërshtare. Ushqejnë rivalitetet duke ëndërruar ta ndajnë plaçkën e 
një Libie të copëtuar.

NGA JEAN-MICHEL MOREL*

Libia përjeton kaos, çarje të 
brendshme dhe ndërhyrje ndër-
kombëtare, që nga kryengritja 

popullore e shkurtit 2011, të ndjekur nga 
ndërhyrja ajrore e forcave të Organizatës 
së Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO) 
dhe vdekjen e kreut të saj të shtetit, Mua-
mar Gadafi.

Tre rajonet tradicionale të vendit janë 
transformuar në geto vëllavrasëse. Në 
lindje, Sirenaika, selia e Dhomës së Për-
faqësuesve në Bengazi, është bërë bas-
tioni i marshallit të vetëshpallur Khalifa 
Haftar si kreu i asaj që ai e quan Ushtria 
Kombëtare Libiane (UKL). Në perën-
dim, në Tripolitania, mbretëron e ash-
tuquajtura Qeveri e Marrëveshjes Kom-
bëtare (QMK), e njohur nga Organizata e 
Kombeve të Bashkuara (OKB) dhe ngjyra 
politike e së cilës është e ngjashme me 
Vëllazërinë Myslimane. Sa i përket rajonit 
multietnik të Fezzanit në jug, vendi nga i 
cili nxirret një e katërta e naftës libiane, aty 
mbretërojnë milicët ‘tubu’, duke u ndarë 
midis dy kampeve.

Qeveria e Marrëveshjes Kombëtare gë-
zon mbështetjen aktive të Turqisë dhe në 
një shkallë më të ulët edhe të Katarit, pa 
e harruar mbështetjen e fshehtë të Italisë 
dhe Gjermanisë.

Pjesa dërmuese e forcave të saj përbëhet 
nga pjesëtarët e koalicionit Fajr Libya 
(Agimi i Libisë).

Në kampin përballë, z.Khalifa Haftar, 
ish-oficer ushtarak i Gadafit , para largimit 
të tij në fund të viteve tetëdhjetë, përm-
bledh po ashtu milicë lokalë, si dhe mer-
cenarë sudanezë dhe çadianë. Kumbarët 
e tij të huaj janë Egjipti, Emiratet e Bash-
kuara Arabe dhe Arabia Saudite, si front 
anti-Vëllazërisë Myslimane, si dhe mbi të 
gjitha Rusia e etur për ta rritur ndikimin 
e saj mesdhetar. Këtë duhet shtuar edhe 
Franca e cila pa i prishur marrëdhëniet 
me Tripolin do të parapëlqente fitoren e 
kampit të mareshalit Haftar. Në korrik 
2019, zbulimi i raketave franceze pranë 
Tripolit të braktisura nga trupat e mundu-
ra të marshallit Haftar e zbuloi këtë pozi-
cion të paqartë francez. Një vit më vonë, 
zbulimi i varreve masive në Tarhouna, 
ku milicët pro-Haftar u konstatuan përg-
jegjës për vrasje, e bëri mbështetjen për 
mareshalin gjithnjë e më problematike. 
Si një anëtar i përhershëm i Këshillit të 
Sigurimit, Parisi duhet t’i përmbahet lig-
jshmërisë ndërkombëtare duke mbështetur 
qeverinë e marrëveshjes kombëtare, e vet-
mja e njohur nga OKB-ja. Franca është në 
kundërshtim frontal me Turqinë, e cila që 
nga fillimi i këtij viti ka qenë e pranishme 
me forca ushtarake në Libi. Për Ankaranë, 
interesi për këtë rajon daton që nga shek-
ulli XVI kur osmanët pushtuan Magrebin, 
duke krijuar tri provinca me Algjerin, 
Tunisin dhe Tripolin si kryeqytetet e tyre 
përkatëse.

Megjithëse sot në Afrikën e Veriut nuk 
bëhet fjalë për rindërtimin e perandorisë 
e cila u copëtua më 1920, Presidenti turk 
Rexhep Tajip Erdogan nuk heziton ta 

përmend rregullisht madhështinë e saj. Ai 
po shumëfishon rastet për t’i treguar af-
tësitë e parashikimit të ushtrisë së tij përtej 
kufijve të Turqisë: pushtimi në Sirinë veri-
ore, ndërhyrja në Kurdistanin irakian dhe 
Libi, projekti për bazë ushtarake në Jemen, 
shtrirje ushtarake në Katar dhe kërcënimi 
për t’u radhitur ushtarakisht përkrah Azer-
bajxhanit në konfliktin Nagorno-Karabak 
me Armeninë.

E gjithë kjo tregon një dëshirë zgjerimi 
të zonës nën ndikimin turk. Më 2018, Yeni 
Akit, një gazetë pro-qeveritare, pasi rendi-
ti dhjetë vendet e huaja ku janë vendosur 
ushtarët turq, nuk nguronte të thoshte : « 
Turqia po kthehet në tokat e saj osmane 
». Ky zjarr ekspansionist konkretizohet 
gjithashtu me riaktivizimin e një dok-
trine detare të ideuar më 2006 nga z.Cem 
Gurdeniz, një admiral në pension. Kjo 
doktrinë është quajtur Mavi Vatan (Atd-
heu i kaltër). Kjo i jep përparësi sigurisë 
kundrejt diplomacisë . Mbështetja e An-
karasë për Qeverinë e Marrëveshjes Kom-
bëtare të Libisë e ilustron këtë në mënyrë 
perfekte.

Libia, e zhytur në një luftë civile që 
zvarritet pavarësisht konferencave për 
armëpushim (e fundit është mbajtur në 
Berlin në janar 2020), duket se është një 
pushtim i lehtë për një fuqi të vendosur 
rajonale. Një “trofe” i cili do ta ndihmon-
te Presidentin Erdogan për ta forcuar au-
toritetin e tij mbi një popullsi turke gjith-
një e më shumë kritike, siç dëshmohet 
nga dështimi i madh i partisë së tij (AKP) 
gjatë zgjedhjeve të fundit lokale në mars 
2019 ku opozita fitoi Stambollin dhe An-
karanë. Si shenjë e këtyre vështirësive, 
AKP pati dy çarje të brendshme këtë vit 
të cilat dëshmojnë dallime të rëndësishme 
brenda partisë së Presidentit. Siç e thekson 
gazetari turk Fehim Tatstekin në portalin 
‘Daktilo1984’: “Politikat e brendshme dhe 
të jashtme të Turqisë janë të ndërthurura. 
Politika e jashtme shërben si lëndë djegëse 
për politikën e brendshme.”

Suksesi i « sulltanit » të 
Ankarasë

Në sytë e Ankarasë, Libia përfaqëson 
gjithashtu një “bazë nisëse” për shtrirjen 
e saj ekonomike dhe ideologjike përmes 
rimarrjes në kontroll të Afrikës nën-sah-
ariane të rrjeteve të predikuesit Fethullah 
Gylen, ish-aleatit të z.Erdogan deri në 
grusht-shtetin e dështuar të vitit 2016.

Për t’u vendosur në tokën libiane, Pres-
identi turk nuk lë pas dore asnjë mjet: fi-
nanciar pavarësisht ekonomisë së tij të lu-
hatshme,  njerëzor (kryesisht xhihadistë që 
luftuan gjatë pushtimit të Rojava-s) dhe në 
pajisje ushtarake siç është vendosja e siste-
meve anti-ajrore MIM-23 Hayk dhe për-
dorimi i dronëve Bayraktar TB2 të cilat, 
sipas vëzhguesve, kanë bërë diferencën në 
përplasjet e fundit ushtarake.

Deri më sot, gjithçka duket se po i 
ec “sulltanit të Ankarasë”. Më 27 nën-
tor 2019, në marrëveshje me z.Fayez 

El-Sarraj, Kryeministër i Qeverisë së Mar-
rëveshjes Kombëtare, ai ridizenjoi zonat 
ekskluzive ekonomike (ZEE) të pllatosë 
kontinentale libiane në mënyrë që Turqia 
të ketë qasje në blloqet e shfrytëzimit dhe 
kërkimit të gazit natyror në Mesdheun lin-
dor, në zonat e pretenduara nga Qipro dhe 
Greqia. Turqia importon 84.4% të lëndëve 
djegëse fosile. Vendosja e Turqisë në Libi 
që është eksportuesi i tretë më i madh në 
Afrikë i arit të zi, do t’i mundësonte qasje 
në pasuritë e naftës dhe gazit natyror.

Në aspektin ushtarak, Presidenti turk 
shënoi një pikë të rëndësishme duke 
ndihmuar katër milicitë e mëdha që 
mbështesin Qeverinë e Marrëveshjes 
Kombëtare duke e liruar kështu vesin që 
mbërthente Tripolin nga prilli i vitit 2019. 
Debakli i trupave të marshallit Haftar 
hapi perspektivën e ripushtimit të qytetit 
bregdetar Sirte, ku lindi koloneli Muamar 
Gadafi. Një qytet ky i humbur nga Qeveria 
e Marrëveshjes Kombëtare në janar 2020, 
ashtu sikurse bazën gjigante ajrore Al-Ju-
fra në shkretëtirë. Kjo nuk do të thotë meg-
jithatë se aleatët e z.Erdogan po i arrijnë 
këto qëllime. Më 5 korrik, një bombardim 
ajror shënjestroi bazën Al-Ëatiya që është 
vërë në dispozicion të Turqisë nga Qeveria 
e Marrëveshjes Kombëtare.

Një veprim që i veshej fillimisht Egjip-
tit, aeroplanët luftarakë e të cilit veprojnë 
nga baza ajrore Sidi Barrani pranë kufirit 
libian. Pastaj akuzohej Franca e cila nuk 
hezitoi në shkurt 2019 , për t’i bombar-
duar rebelët ‘tubu’ duke ikur nga trupat e 
marshallit Haftar. Në fund mbeti hipoteza 
se kanë bombarduar Emiratet e Bash-
kuara Arabe, pasi ato e kanë një bazë në 
Al-Khadim në Libi, si dhe qasje në bazën 
e Sidi Barrani në Egjipt. Në çdo rast, ky 
bombardim ka mund të kryhet vetëm me 
pëlqimin e heshtur të Rusisë. Kjo edhe 
është arsyeja se pse Ankaraja është ku-
fizuar në protesta dhe në kërcënime pa 
ndonjë veprim të mëtutjeshëm.

Në fakt, Turqia duhet të bëjë llogaritë 
me Rusinë, protagonistin tjetër vendim-
tar të konfliktit. Duke mos marrë pjesë 
në ekspeditën shkatërruese të vitit 2011, 
Rusia synon ta bëjë Libinë një pikë të re 
lidhëse për zgjerimin e ndikimin të saj në 
Magreb, në Afrikën nën-sahariane dhe ta 
konsolidojë atë të fituar në Lindjen e Afërt 
falë krizës siriane. Mercenarët rusë dhe 
luftëtarët e tjerë sirianë pro-Asadit të vënë 
në dispozicion nga Moska janë veglat 

kryesore të z.Haftar. Kur ata mungojnë në 
front për një arsye ose një tjetër, marshalli 
gjindet në vështirësi ushtarake, si gjatë dis-
fatës së tij në Tripoli.

Moska akomodohet me « 
konfliktet e ngrira »

Në “dosjen libiane” rusët veprojnë me 
pragmatizëm dhe cinizëm. Ata e ndihmo-
jnë vasalin e tyre por duke e moderuar 
ndërhyrjen e tyre, rusët sigurohen që ai 
nuk mund të fitojë plotësisht. Për shem-
bull, Mig-29 dhe Sukhoi-24 u ulën në 
korrik në pistat e Al-Jufrah, 800 kilometra 
nga Tripoli. Kjo bazë është nën kontrollin 
e trupave të marshallit Haftar dhe ardhja 
e aroplanëve ushtarak rus është një para-
lajmërim për Turqinë dhe qeverinë e Trip-
olit që do të donin ta pushtonin bazën për 
të përparuar në drejtim të Fezzan-it, nën-
toka e të cilit është e pasur me naftë, gaz 
natyror, ari dhe ujëra të konsiderueshme 
nëntokësore.

Për më tepër, aviacioni ajror rus nuk 
ndërhyri për ta parandaluar disfatën e 
trupave të Ushtrisë Kombëtare Libiane, së 
paku të qershorit në Tripoli.

Ashtu si në Siri, rusët po merren me 
Turqinë, e cila mbështet kampin kundër-
shtar, por që, në të njëjtën kohë, përbën një 
partner ekonomik dhe një aleat de facto 
duke paraqitur probleme për NATO dhe 
Bashkimin Evropian. Kjo shpjegon pse 
kjo antagonizëm nuk përkthehet kurrë në 
një konfrontim brutal. Një lloj aleance 
kontradiktore e lidh MM. Putin dhe Er-
doǧan. Në tokat Siriane dhe Libiane, in-
teresat e tyre nuk përkojnë gjithmonë, 
por ato japin përshtypjen e ditur se sa larg 
mund të shkojnë njëri dhe tjetri pa kaluar 
përtej një konflikti të tolerueshëm.

Sikurse në Siri, rusët koketojnë me 
Turqinë, e cila mbështet kampin kundër-
shtar, por që në të njëjtën kohë, përbën 
një partner ekonomik dhe një aleat de 
facto duke i bërë probleme NATO-s dhe 
Bashkimit Evropian. Kjo shpjegon pse 
ky antagonizëm nuk përkthehet kurrë në 
një konfrontim brutal. Një lloj aleance 
kundërthënëse e lidh z.Putin dhe Erdog-
anin. Në tokat siriane dhe libiane, intere-
sat e tyre nuk përkojnë gjithmonë, por ato 
japin përshtypjen se e dijnë sesa larg mund 
të shkojnë njëri dhe tjetri pa kaluar përtej 
konfliktualitetit të tolerueshëm.

Rusia akomodohet mirë me “konfliktet 
e ngrira”. Ajo tashmë e ka demonstruar 
këtë në Ukrainë, Gjeorgji dhe Moldavi. 
Ky veprim me kosto të lirë i jep asaj një 
ndikim destabilizues dhe, për këto tre 
vende, bllokon të gjitha perspektivat e 
anëtarësimit në Bashkimin Evropian, si 
dhe në NATO. Për Moskën ta hapë edhe 
një tillë në Libi, për të fituar kohë për një 
numër të caktuar bazash ushtarake, siç 
ishte rasti në Siri, është një perspektivë 
reale. Ndjekja e një lufte të fshehur, pa 
fitues ose humbës, pavarësisht deklaratave 
për pajtim të z.Sergey Lavrov, ministri i 
jashtëm rus, është opsioni i zgjedhur nga 
Kremlini.

Libia profilizohet në një situatë “à 
la siriane” me një ndarje të vendit në 
zona të ndikimit, një lloj godine turko-
ruse me ndarje mbetjesh në një mënyrë 
të pabarabartë. Dhe nuk është thirrja e 
fundit nga Franca, Italia dhe Gjermania 
për “ndërprerje të menjëhershme dhe pa 
kushte të luftimeve dhe për pezullimin e 
forcimit të vazhdueshëm të mjeteve ush-
tarake në të gjithë vendin” që do ta ndry-
shojë situatën në një kontekst ku Presiden-
ti i SHBA-ve Donald Trump ka mungesë 
interesi për këtë çështje. Sa për deklaratat 
e Presidentit egjiptian Abdelfattah al-Sisi, 
që fryejnë nxehtë dhe ftohtë, duke propo-
zuar më 6 qershor një armëpushim që 
parashikon largimin e “mercenarëve të 
huaj” dhe çmontimin e njësiteve paramili-
tare, duke kërcënuar më 20 qershor për të 
ndërhyrë me trupa tokësore, ato nuk do të 
ndryshojnë situatën. Paaftësia e ushtrisë së 
tij për ta mposhtur rebelimin në Sinai i bën 
të pabesueshme këto kërcënime. Për më 
tepër, parlamenti egjiptian në korrik autor-
izoi vetëm një vendosje ushtarake ndërku-
fitare në “një front perëndimor” – një ref-
erencë ndaj Libisë – për t’iu kundërvënë 
“milicive kriminale të armatosura dhe 
elementëve të huaj terroristë.”

Çfarëdoqoftë zhvillimi i raporteve të 
forcave midis turqve dhe rusëve, e ardhm-
ja e Libisë do të luhet jashtë aktorëve kom-
bëtarë të konfliktit, të reduktuar në rolin e 
spektatorëve: në konferencën e Berlinit 
nuk ishte të ftuar as z.Fayez El-Sarraj dhe 
as z.Khalifa Haftar. E mos të flasim për 
vullnetin e popullit libian, që nuk është 
pyetur asnjëherë.

*Autori është shkrimtar dhe anëtar i 
këshillit të redaksisë së ‘Orient XXI’.
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Iluzioni i një bote të re në Azinë Qendrore
Shumica e vendeve të Azisë Qendrore kanë pasur për disa dekada vetëm një udhëheqës. Pas largimit të 
këtyre autokratëve, pasardhësit e tyre përpiqen ta mbajnë kontrollin e tranzicioneve politike me rrezik të 
lartë. Përballë presionit të shoqërive të reja dhe të pabarabarta, ata kanë frikë nga skenarët që mund të 
krahasohen me "Pranverat Arabe".

NGA MARLÈNE LARUELLE*

Zakonisht, regjimeve autoritare 
nuk i pëlqen dorëzimi i pushtetit. 
Në veçanti, kur në krye të tyre 

është një udhëheqës i plotëfuqishëm i de-
tyruar të largohet për shkak të moshës ose 
vdekjes së tij. Të përbërë nga institucione 
të brishta politike ose nga ato që konsid-
erohen të paligjshme, shumica e regjimeve 
në Azinë Qendrore kanë përjetuar këtë lloj 
situate delikate në vitet e fundit. Shpesh të 
ngritur nga pozita e Sekretarit të përgjith-
shëm të Partisë Komuniste lokale në atë të 
Presidentit të parë të vendit pas pavarësisë 
së fituar më 1991, këta udhëheqës pasi 
kanë mbajtur postet më të larta për disa 
dekada, kanë lënë pushtetin njëri pas tje-
trit: Saparmurat Niazov në Turkmenistan 
dhe Islam Karimov në Uzbekistan vdiqen. 
I pari  në vitin 2006 dhe i dyti në vitin 
2016. Presidenti Nursultan Nazarbayev në 
Kazakistan dha dorëheqje si President në 
moshën 78 vjeç në mars 2019; madje edhe 
Emomalii Rahmon, 67 vjeç, fillon të men-
dojë për pasardhësin e tij në krye të Tax-
hikistanit pas njëzet e tetë viteve qeverisje.

Kirgistani përbën një përjashtim. Ndry-
shimi politik ndodh atje përmes një kom-
binimi zgjedhjesh demokratike dhe revo-
lucione popullore të orkestruara nga elitat 
e ndara në fraksione politike që i kundërvi-
hen njëri-tjetrit përmes interesave të tyre 
ekonomike dhe besnikërive klanore (veriu 
kundër jugut). Dy qeveri u rrëzuan atje, në 
2005 dhe më pas në 2010. Regjimi aktual i 
Presidentit Sooronbay Jeenbekov i zgjed-
hur në vitin 2017 është larg nga mishërimi 
i një modeli pluralizmi, por, krahasuar me 
fqinjët e tij, ai mbetet më demokratik, me 
një opozitë më pak të sulmuar dhe një sho-
qëri civile aktive.

Që nga mesi i viteve 2000 janë testuar 
disa modele trashëgimie. Në Turkmeni-
stan dhe Uzbekistan, “baballarët e kombit” 
kanë vdekur pa emëruar një trashëgimtar, 
të paktën publikisht. Por ata që i zëvendë-
suan, përkatësisht ish-Ministri i Shënde-
tësisë Gourbangouly Berdimuhamedov 
dhe ish-Kryeministri Shavkat Mirzyoyev, 
tashmë pjesëtarë të “pallatit” dinin se si ta 
impononin pushtetin e tyre, duke i dëbuar 
në mënyrë diskrete konkurrentët e pabin-
dur. Në Taxhikistan, Presidenti Rakhmon 
shpreson që një ditë do të mund ta vendos 
në “fron” djalin e tij Roustam, tashmë 
kryetar i kryeqytetit Dushanbe, në të një-
jtën mënyrë si Azerbajxhanasi  Heydar 
Aliev imponoi djalin e tij Ilham në Baku 
në 2003.

Perestroïka uzbeke

Kazakistani mund të ofroj një model 
të tranzicionit presidencial të paparë në 
rajon: atë të një Presidenti i cili heq dorë 
vetë nga mandati i tij – dhe pa presion nga 
rruga – me synimin për ta mbikëqyrur 
pasardhësin e tij dhe për t’ia ndërtuar 
vetës një status sipas  masave të tij. Pas 
gati tridhjetë vjet sundimi, Nazarbayev 
vazhdon ta kontrollojë vendin përmes 
institucioneve që drejton: këshilli i sig-
urimit, partia presidenciale Nur Otan dhe 
“zyra e presidentit të parë” të krijuar me 
këtë rast. Vajza e tij e madhe, Dariga, ishte 
kryetare e Senatit deri në fillim të muajit 
maj 2020 dhe dhëndri i tij, Timour Kouli-
baev, drejton kompaninë Samruk-Kazy-
na, e cila bashkon të gjitha kompanitë e 

mëdha publike në sektorët kryesorë (en-
ergji, energji elektrike, hekurudhat, etj). 
Prandaj, familja presidenciale është larg 
nga heqja dorë nga frenat e pushtetit, 
edhe nëse marrja fund e papritur e funk-
sioneve së Darigas mund të sinjalizojë se 
Presidenti i ri, z.Kassym-Jomart Tokayev, 
nuk e ka ndërmend t’i japë asaj shumë liri 
manovrimi.

Sidoqoftë, mënyra se si organizohet 
tranzicioni presidencial nuk le të para-
shikohet se si do të evoluojë sistemi. Një 
numër i vogël vëzhgues, për shembull, do 
të kishin vu bast për faktin se në Uzbeki-
stan, besniku Shavkat Mirzyoyev, kryem-
inistër i Islam Karimovit  për më shumë se 
një dekadë, do t’i ndërmerrte me kaq ven-
dosmëri reformat sapo ta merrte pushtetin 
në vitin 2016. E mbajtur nën kontrollin e 
fortë të shtetit që nga fundi i Bashkimit 
Sovjetik, ekonomia uzbeke i është nën-
shtruar një kure liberalizmi :  konvertibi-
liteti i monedhës kombëtare som-i, heqja 
e  kufizimeve të konkurrencës në tregtinë 
e vogël dhe të mesme, kufizimi i kompe-
tencave të  institucioneve grabitqare siç 
janë autoritetet doganore dhe tatimore. 
Në gjysmën e parë të vitit 2020, shteti 
shiti 299 asete me vlerë prej 348 miliardë 
soma (29 milion euro) dhe më shumë se 
një mijë të tjerë pritet të kalojnë në duart e 
investitorëve privatë.

Marsin e kaluar, Uzbekistani liberaliz-
oi prodhimin e pambukut (përbën një të 
katërtën e pasurisë së tij vjetore) për të ci-
lin deri atëherë shteti impononte dorëzime 
të mallit të detyrueshëm. Sidoqoftë ka pak 
gjasa që kjo perestrojkë uzbeke të çojë 
në një demokratizim të vërtetë të vendit. 
Partia presidenciale vazhdon të dominojë 
jetën politike ku organizatat e tjera të au-
torizuara luajnë rolin e statistëve.

Megjithatë  po fryn një erë hapje në 
shoqëri: debatet televizive po shkojnë 
flakë; po shpërthejnë polemikat në rrjetet 
sociale; njerëzit po shprehen më lirshëm; 
frika është zhdukur pjesërisht. Por më 
2 qershor të këtij viti, autoritetet hoqen 
disa artikuj në internet që flisnin për një 
konflikt midis banorëve të një fshati në 
provincën Ferghana dhe guvernatorit ra-
jonal, i cili u kritikua rregullisht nga vetë 
Presidenti. Përderisa kritikat e figurave 
kryesore politike të vendit mund edhe 
të shpie në arrestim. Megjithatë brezat 
e rinj kanë shpresë. Ato kanë kuptuar se 
kjo është një dritare unike mundësish që 
duhet shfrytëzuar.

Në Kazakistan, kalimi  i pushtetit nuk 
shkaktoi përmbysje të tilla. Jo vetëm që 
Presidenti Kasym-Jomart Tokayev, një 
diplomat me përvojë, vazhdon ta mbajë 
linjën autoritare të z.Nazarbayev, por edhe 
vazhdon të qeverisë jetën politike.

Ndryshimi presidencial bëri të mundur 
konfirmimin në postet e tyre të një brezi 
të ri teknokratësh, të moshës katërdhjetëv-
jeçare, të interesuar që të diversifikojnë 
një ekonomi ku nafta përfaqëson 30% 
të pasurisë vjetore dhe dy të tretat e ek-
sporteve. A do të ketë sukses kjo atmos-
ferë, ende e ndrojtur, në ndryshimin e ven-
dit, veçanërisht në një periudhë recesioni 
global të lidhur me pandeminë Covid-19?

Pabarazitë rajonale

Qeveritë uzbeke dhe kazake duket se 
e kanë menaxhuar mjaft mirë krizën dhe 
kanë qenë transparente në sfidat e tyre 
shëndetësore, por kostoja ekonomike e 
pandemisë nuk është matur ende. Modelet 
e tranzicionit të këtyre dy vendeve kanë 
gjithashtu një ndikim në mjedisin gjeop-
olitik rajonal.

Edhe këtu është Uzbekistani ai që 
kërkon t’i lëvizë linjat. Pas dy dekadash 
izolacionizmi Tashkenti është kthyer në 
tryezën e negociatave rajonale, veçanër-
isht për çështjet e ujit dhe energjisë. 
Mosmarrëveshjet mes Taxhikistanit dhe 
Kirgistanit për përdorimin e lumenjve 
ndërkufitarë, Amu-Darya dhe Syr-Darya 
janë qetësuar. Që nga ndryshimi i orienti-
mit në vitin 2016, pesë presidentët e Azisë 
Qendrore janë takuar në disa raste, duke 
i dhënë shpresë atyre që bëjnë thirrje për 
bashkëpunim dhe për shfaqje të një integ-
rimi rajonal të të pestëve.

Bindjet rajonaliste të z.Mirzyoyev në 
Uzbekistan nuk nënkuptojnë zhdukjen e 
fuqive të mëdha. Rusia po shpëton mirë: 
marrëdhëniet dypalëshe me Tashkentin 
mbesin të shkëlqyera, veçanërisht pasi 
qeveria uzbeke pranoj në mars 2020 që 
vendi ta fitojë statusin e vëzhguesit të 
Bashkimit Ekonomik Euroaziatik – një 
hap i parë drejt anëtarësimit të saj të mund-
shëm. Por Kina po vazhdon gjithashtu 
thellimin metodik të lidhjeve të saj ekono-
mike me rajonin, ku është partneri më i 
madh tregtar përpara Rusisë. Marrëdhëni-
et me Shtetet e Bashkuara janë ngrohur, 
veçanërisht në nivelin strategjik, me ri-
fillimin në vitin 2018 të programeve të 
trajnimit për disa ushtarë të rangut të lartë 
uzbek në institucionet amerikane.

Në rastin kazak, vazhdimësia domi-
non. Ashtu si paraardhësi i tij, edhe z.To-
kayev betohet në një politikë të jashtme 
“shumëvektoriale”, që mendohet se do 
ta ekuilibrojë Rusinë, Kinën dhe Perën-
dimin, ndërsa mbetet, në praktikë, krye-
sisht nën kontrollin e Moskës në nivelet 
ekonomike dhe, madje edhe më shumë, 
strategjike. Në fakt, ekonomia ka përfituar 
pak nga integrimi në Bashkimin Euroazia-
tik. Nga njëra anë, kompanitë nacionale u 
përballën me konkurrencën e kompanive  
ruse; nga ana tjetër, ata u bënë viktima 
kolaterale të sanksioneve perëndimore 
të vendosura ndaj Rusisë pas aneksim-
it të Krimesë më 2014. Dhe ato humbën 
qasjen tek investitorët perëndimorë, pasi 
kishin partneritet të ngushtë me ndërmar-
rjet ruse. Në planin strategjik, varësia nga 
teknologjitë ushtarake ruse është rritur në 
vitet e fundit, duke e zvogëluar më tej au-
tonominë e vendit.

Pavarësisht nga presidentët në pushtet, 
shtetet në rajon përballen me sfida relativ-
isht të ngjashme: pas vitit 2014, monedhat e 
tyre kombëtare ranë bashkë me rublën dhe 
paratë e dërguara nga migrantët u shkrinë. 
Kjo është një katastrofë për Taxhikistanin 
dhe Kirgistanin ku këto remitenca për-
faqësojnë midis një të tretës dhe gjysmës 
së produktit të brendshëm bruto. Recesioni 
global që pritet se do ta përkeqësojë situ-
atën ekonomike të Azisë Qendrore dhe do 
t’i dobësojë këto dy shtete, më të varfërit 
në ish-BRSS. Sidomos pasi do të ndikojë 

edhe në projektet që lidhen me Rrugët e 
famshme kineze të Mëndafshit, të cilat do 
ta bënin Azinë Qendrore – në fakt, pothu-
ajse vetëm Kazakistanin – një qendër tran-
ziti për në Rusi dhe Evropë.

Një tjetër problem paraqitet në Kazaki-
stan: ajo e pabarazive rajonale. Rajonet e 
jugut janë ndër më të varfrit në vend, me 
tregues shoqëror të degraduar (spitale të 
pajisura dobët, shkolla pa mësues,  numër 
të lartë të të rinjve të papunë, vajza të 
reja të martuara pasi kanë kryer shkollën 
e mesme, etj. .). Rajonet perëndimore të 
Atyrau dhe Mangystau, të pasura me naf-
të, kanë përjetuar pasurim dhe kanë ofruar 
punë të kualifikuara – mjaftueshëm për ta 
zgjuar pakënaqësinë e popullatave të jugut 
dhe për ta ushqyer islamizmin. Një shpërn-
darje më e mirë e parasë së fituar nga hi-
drokarburet është thelbësore veçanërisht 
e botës rurale, humbëse e madhe të dy 
dekadave të fundit derisa klasat e mesme 
urbane, në rritje të madhe, janë të vetmet 
që përfitojnë nga to.

Por, më shumë se gjysma e popullsisë 
së Azisë Qendrore (pak më shumë se 70 
milion banorë në total) është nën 25 vjet 
dhe me përjashtim të Kazakistanit, shumi-
ca e tyre jetojnë në zona rurale. Të gjithë 
e kanë në mendje rrezikun e një “zgjerimi 
të të rinjve” i cili do ta hidhte në erë siste-
min shoqëror dhe politik, i ndërtuar sipas 
modelit të “Pranverës Arabe”. Aq më tepër 
që në dy vendet kryesore, Kazakistan dhe 
Uzbekistan, një shoqëri civile po merr 
formë, e vendosur të ushtrojë presion mbi 
autoritetet për të fituar më shumë transpar-
encë dhe llogaridhënie nga elitat, si dhe 
një kujdes më të madh për nevojat e qytet-
arëve përmes konsultave popullore. Në 
Uzbekistan, çështja e të drejtave të pronës 
trazon si qytetet, ashtu edhe zonat rurale. 
Vendimi i autoriteteve për të krijuar Tash-
kent City, një qendër biznesi “à la Dubai”, 
që kërkon dëbimin e mijëra banorëve të 
qendrës historike të kryeqytetit, shkaktoi 
një valë të paparë proteste, të koordinuar 
përmes rrjeteve sociale .

Në Kazakistan, po shfaqen dy botëra 
protestuese. Në qytet po merr formë një 
aktivizëm i ri rreth planifikimit urban 
dhe çështjeve mjedisore (trafiku i autom-
jeteve në qytet, menaxhimi i mbeturinave, 
kostoja e tarifave për energji elektrike dhe 
ngrohje, dendësimi urban, etj.), edhe nëse 
mbetet më embrionale sesa te fqiu rus. Kla-
sat e mesme urbane të reja u mobilizuan 
në pranverë të vitit 2019 për të protestuar 

kundër ndryshimit të emrit të kryeqytetit 
Astana në Nur-Sulltan – një simbol i kultit 
të personalitetit të Nazarbayev – dhe për të 
kërkuar zgjedhje të lira dhe të drejta. Por 
ata u shtypën shpejt, me shumë arrestime 
dhe dënime.

Por lëvizja nuk u dobësua dhe grad-
ualisht ajo u organizua rreth Oyan Qa-
zaqstan – një referencë e huazuar nga poeti 
Mirjaqip Dulatuli, një nga themeluesit, 
në fillim të shekullit të 20-të, të lëvizjes 
nacionaliste. Kjo lëvizje qytetare bëhet 
etiketë që mund të përvetësohet nga grupe 
të ndryshme me iniciativën e e aksion-
eve  qytetare dhe përbëhet nga të rinj të 
politizuar sipas modelit në internet të mil-
itantit rus anti-korrupsion Alexeï Navalny. 
Artistë, piktorë dhe reperë, yje të njohur 
kazakë të Youtube-it, aktivistë LGBT + 
apo edhe ambientalistë protestojnë kundër 
krijimit të një qendër skijimi në bjeshkët e 
Kok Zhailau afër Almaty. Ndërsa nuk gë-
zon pothuajse asnjë mbështetje popullore, 
kjo dinamikë ilustron një aspiratë për të 
marrë pjesë në jetën publike.

Ky zgjim i protestës nuk ka të bëjë vetëm 
me kryeqytetin. Ligji i reformës së tokës – 
i cili mund  t’u jep të huajve të drejtën për 
të marr me qira tokën e punueshme, duke 
shkaktuar panik që sipërmarrësit kinezë 
mund ta bëjnë bujqësinë pronë të tyre – sh-
kaktoi protesta të mëdha në qytete të vogla 
dhe fshatrat e lëna pas: pronësia e tokës 
mbetet një simbol i rëndësishëm kombëtar.

Kjo pakënaqësi e provincës shqetësoi 
autoritetet, sepse ka të bëjë me një pop-
ullsi masovikisht-kazakofolëse që regjimi 
e sheh si shtyllë të ndërtimit kombëtar të 
përkushtuar për kauzën e tij, gjë që nuk 
është kështu me klasat e mesme urbane, 
më rusishtfolëse dhe kozmopolite, të per-
ceptuara si më lehtë rebele.

Përballë krizës së afërt, dy opsione janë 
të hapura për regjimet e përfshira në tran-
zicione dhe ende të pasigurta politikisht: të 
dëgjojnë kërkesat për pjesëmarrje të shtu-
ar, përfshirë edhe marrjen e miratimit të 
masave shtrënguese post-pandemike; ose 
të marrin një kthesë shtypëse. Zgjedhjet 
që do të orientojnë të ardhmen e shteteve 
të Azisë Qendrore do të varen gjithashtu 
nga evolucioni i kontekstit gjeopolitik ra-
jonal, veçanërisht në Rusi;, por edhe nga 
ai global.

*Profesoreshë në Universitetin George 
Washington (Washington DC).



18  Le Monde diplomatique | shqip | Shtator 2020   

Kujtesa e një shtatori të zi
Pas disfatës së tij ndaj Izraelit më 1967, bota arabe përjetoi trazira të 
konsiderueshme politike. Fraksionet e ndryshme palestineze përfituan 
nga këto ndryshime për ta rritur luftën e armatosur kundër shtetit 
hebre. Jordania u bë baza e tyre e pasme dhe luftëtarët pretendonin 
edhe rënien e monarkisë hashemite. Me mbështetjen perëndimore, 
mbreti Husein do ta shuajë kërcënimin me gjak.

NGA ALAIN GRESH*

Aman, shtator 1970. “Revolu-
cioni deri në fitore!”, “E gjithë 
fuqia për Rezistencën!”, ” Rru-

ga për në Jerusalem kalon nëpër Aman!”.  
Këto parulla të pikturuara në muret e 
kryeqytetit jordanez shoqërojnë posterat e 
“guerilit heroik”, Ernesto “Che” Guevara, 
i vrarë më 9 tetor 1967 në Bolivi me urdhër 
të CIA-s. Militantët e armatosur, me koka 
të mbuluara me një ‘keffiyeh’, kryejnë kon-
trolle në udhëkryqet kryesore, përderisa 
kamionistët, me mitralozë të drejtuar nga 
qielli, vërshojnë nëpër labirintet e qytetit.

Kongresi i Unionit të Përgjithshëm të 
Studentëve Palestinezë (UPSP) mirëpret 
qindra aktivistë të majtë të huaj, disa prej 
tyre hebrenj, të cilët kanë hyrë në Jordani 
pak a shumë në mënyrë klandestine. Cito-
jnë Fidel Castro dhe Mao Ce Dunin, Frantz 
Fanon dhe Ho Chi Minh. Komentojnë 
shkrimet e Vo Nguyen Giap mbi Luftën 
popullore në Vietnam. Në këtë fundvere, një 
aromë noton mbi qytetin e shtatë kodrave, 
që për disa kujton Petrogradin më 1917 dhe 
parullën : “I tërë pushteti sovjetikëve”.

Për udhëheqësin e një prej organizatave 
të majta palestineze, z. Nayef Hawatmeh, 
në Jordani përjetohej një situatë e “pushte-
tit të dyfishtë” dhe mbreti Husein duhej të 
fashitej përballë rezistencës palestineze, 
sikurse që u fashit Aleksandër Kerensky në 
dobi të bolshevikëve.

Në Aman, si në Havana, në Algjer ose 
Hanoi, bota e tretë po ngrihet dhe po ëndër-
ron një botë që do të ndryshohej në themel. 
Studentët dhe punëtorët e rinj të Perëndim-
it, të revoltuar që nga pranvera e vitit 1968, 
e gjejnë veten në këtë utopi.

Regjisori Jean-Luc Godard xhiron 
në vendngjarje “vazhdimin e luftës deri 
në fitoren e popullit palestinez“, ndërsa 
shkrimtari Jean Genet këndon dashurinë 
e tij për luftëtarët palestinezë: “Nga Azia 
në Amerikë, ajri është në revolucion! E 
dua vetëm madhështore, si një buqetë me 
fishekzjarre, një zjarr që endet nga banka 
në bankë, nga opera në opera, nga burgu 
në gjykatë”. Shkrimtarja Ania Francos, 
gjyshërit e së cilës u vranë në kampet e Hit-
lerit, proklamon: “E vlenë të vdesësh në një 
tokë të huaj dhe ashtu siç ndjehesha algje-
riane kur rrënuan Aures-in, sot po ndjehem 
palestineze”.

Kjo lëvizje preku botën arabe të trauma-
tizuar nga disfata e saj shkatërruese kundër 
Izraelit në qershor 1967. Një plagë që sh-
kaktoi një zemërim të shurdhër popullor 
kundër pushteteve. Egjipti i Gamal Abdel 
Nasser dhe aleati i tij sirian baathist, si fen-
era të nacionalizmit revolucionar anti-im-
perialist arab, humbën një pjesë të aurës së 
tyre. Kontestohet Naseri dhe regjimi i tij, 
jo nga lëvizjet islamike të dobësuara nga 
shtypja e viteve 1950 dhe 1960, por nga e 
majta ekstreme e cila orkestron protestat e 
studentëve dhe të punëtorëve kundër tol-
erancës së treguar nga gjykatat egjiptiane 
ndaj oficerë përgjegjës për humbjen e 
luftës, por edhe kundër “klasës së re” dhe 
të gjithë përfituesve, duke kërkuar njëkohë-
sisht thellimin e opsionit socialist. Në Irak 

dhe në Libi, grusht-shtetet çojnë në ndry-
shimet e regjimeve.

Rrugëzimi izraelit

Në këtë shkarrje të paparashikuar përf-
shihen organizatat fedayine. Ato përfitojnë 
nga dobësimi i monarkisë për t’u vendosur 
në territorin jordanez, ku gjysma e popull-
sisë është palestineze. Me luftën e armato-
sur, ato japin një instrument hakmarrjeje 
kundër Izraelit dhe aleatit të tij amerikan. 
Ato janë pjesë e dinamikës së Konferencës 
Trikontinentale, të mbajtur në janarin e 
vitit 1966 në Havana, që synon t’i bash-
kojë popujt e Afrikës, Azisë dhe Amerikës 
Latine kundër “imperializmit yankee“.

Kush janë këto organizata? Kryesorja, 
Fatahu, drejtohet nga një njeri ende pak i 
njohur: Yasser Arafat. Fatahu nisi veprimet 
e para të armatosura kundër Izraelit më 1 
janar 1965. Ai angazhohet për çlirimin e 
të gjithë Palestinës nga vetë palestinezët. 
Fronti Popullor për Çlirimin e Palestinës 
(PPÇP) dhe fraksioni i saj i majtë, Fronti 
Demokratik dhe Popullor për Çlirimin e 
Palestinës (FDPÇP), doli nga Lëvizja e na-
cionalistëve arabë, të krijuar në Bejrut pas 
vitit 1948 nga Dr Georges Habache , një 
palestinez i krishterë. Për një kohë të gjatë, 
ai mbrojti unitetin arab si një parakusht për 
çlirimin e Palestinës, duke e gjetur veten në 
fjalimin e Naserit, para se të konvertohej 
në marksizëm-leninizëm dhe ta kritikonte 
si Raïs-in, ashtu edhe Fatahun “mikrob-
orgjez”, një krah i të cilët pretendon të jetë 
maoist. Këtu duhet të shtohen një mori 
grupesh të vogla, shpesh të financuara nga 
kryeqytetet e ndryshme arabe, si Saïka i 
nënshtruar i Damaskut ose Fronti Çlirimtar 
Arab si vazal i Bagdadit.

Organizata për Çlirimin e Palestinës 
(OÇP) e krijuar nga Lidhja Arabe më 
1964 dhe e diskredituar nga karakteri i saj 
burokratik, ishte tashmë vetëm një guaskë 
e zbrazët. Në shkurt 1969, ajo kalon nën 
kontrollin e Fatahut dhe Arafatit, i cili bëhet 
kryetar i komitetit të saj ekzekutiv, duke 
tubuar organizatat e ndryshme fedayine, 
por duke qëndruar megjithatë një kornizë 
përbashkuese shumë e brishtë, secila duke 
e mbajtur pjesën e vet.

Përtej dallimeve të tyre, këto organizata 
hedhin poshtë idenë e një kthimi të thjeshtë 
të situatës përpara 5 qershorit 1967, siç e 
kërkon rezoluta 242 e Këshillit të Sigurimit 
të OKB-së të 22 nëntorit 1967, ku filozofia 
e saj mund të përmblidhet me shkëmbimin 
e territoreve të okupuara kundrejt paqes, 
por duke e përkrahur “çlirimin e të gjithë 
Palestinës”, e ku instrument i vetëm do të 
ishte lufta e armatosur.

Ky vizion revolucionar i vë ata në 
kundërshtim me regjimet arabe, Jordan-
isë apo madje edhe me Naserin megjithë 
mbështetjen e tij. Intensifikimi i veprimeve 
guerile në Bregun e okupuar Perëndimor 
duket që e konfirmon strategjinë e rezis-
tencës. Nga 97 në 1967, ata u rriten në 916 
në 1968, 2432 në 1969 dhe 1887 deri në 
shtator 1970 (ranë në 45 në 1971).

Beteja e Karamehut më 20 Mars 1968 
shënoi kulmin e fuqisë së fedayinëve. Atë 
ditë, luftëtarët e Fatahut rezistuan për një 
ditë të tërë ndaj ofansivës së blinduar izrael-
ite në Jordani e cila synonte të shkatërronte 
një nga bazat e tyre. Izraelitët humbën dh-
jetëra ushtarë dhe shumë tanke. Autoritetet 
izraelite u përpoqen t’i minimizojnë humb-
jet, të cilën gazeta ‘Haaretz’ e përshkruajti 
më 29 mars 1968 si “një nga faqet më të 
errëta në historinë ushtarake të Izraelit“. 
Por më pak se shifrat, simbolika ishte ajo 
që peshonte: për herë të parë, kryengritësit 
arabë i rezistuan ushtrisë izraelite. Mijëra 
vullnetarë, burra dhe gra, shpesh shumë të 
rinj, nga kampet palestineze, bota arabe, 
e ndonjëherë edhe nga Perëndimi, ishin 
mobilizuar në radhët e rezistencës, popul-
lariteti i së cilës ishte në kulmin e saj. Një 
eufori suksesi përfshinë organizatat pal-
estineze dhe Fatahu premton se së shpejti 
do të krijojë “zona të çliruara” në Bregun 
Perëndimor.

Por Lindja e Afërt nuk është Azi Jug-
lindore, Palestina nuk është Vietnam i Jug-
ut, Jordania nuk është Vietnam i Veriut dhe 
pak ka gjasa të bëhen. Mbreti Husein mban-
te kanale të komunikimit me udhëheqjen 
izraelite, ai ishte një aleat i fortë i Shteteve 
të Bashkuara – madje ishte i lidhur me CIA 
– dhe nuk e kishte ndërmend të lejonte që 
një fuqi konkurruese ta merrte  pushtetin. 
Për sa i përket palestinezëve, ata nuk kishin 
aleatë strategjikë, madje as në Egjipt, ven-
din kryesor të “fushës së betejës”.

Në qershor 1970, Shtetet e Bashkuara 
propozuan një plan negociatash të bazuar në 
Rezolutën 242 të Këshillit të Sigurimit. Ai 
pranohet nga Jordania, Egjipti dhe, pas një 
refuzimi të parë, edhe nga Izraeli. Organi-
zatat e fedayinëve nuk duan ta pranojnë një 
projekt që injoron të drejtat e palestinezëve 
dhe që i trajton si “refugjatë”. Mediat e tyre 
nuk hezitojnë ta fajësojnë vetë Naserin. Për 
ta shmangur shkëputjen, një delegacion i 
udhëhequr nga Arafati shkoi ta takoi Pres-
identin egjiptian në Aleksandri. Ai u shp-
jegon atyre se nuk beson në planin Rogers 
(plan sipas emrit të Sekretarit të Shtetit të 
atëhershëm të SHBA), të cilin Izraeli do 
ta kundërshtojë disa javë më vonë, porse 
duhet të fitojë pak kohë, për ta rindërtuar 
ushtrinë e tij. Ai i siguron palestinezët se 
nuk do t’i braktisë përballë mbretit Husein, 
por i kërkon njëkohësisht të jenë realist. 
Naseri përmend po ashtu idenë e një shteti 
palestinez në Bregun Perëndimor dhe në 

Gaza, duke i vërë në dyshim aftësitë e tyre 
për ta “çliruar gjithë Palestinën”. Ndonëse 
delegacioni palestinez kthehet i kënaqur me 
këto sqarime, në Jordani pati filluar dhuna 
që nuk mund ta ndalonte askush.

Nga korriku 1968, FPÇP nisi një seri 
aksione kundër aeroplanëve perëndimorë, 
që synonin lirimin e të burgosurve palesti-
nezë në Izrael, njëri prej të cilëve, në gusht 
1969, drejtohej nga një aktiviste e re prej 
25 vjetësh, Leïla Khaled , heroi i së cilës 
ishte Che Guevara. Më 6 shtator 1970, or-
ganizata rrëmbeu njëkohësisht katër aero-
planë, tre prej të cilëve u detyruan të ulen 
në një pistë në Jordani, të quajtur “Aero-
porti i Revolucionit“. Fedayenët hedhin në 
erë aeroplanët, përfshirë një Boeing 747. 
Pamjet e “fishekzjarreve” qarkullojnë në të 
gjithë botën. Ndonëse ky aksion zhvillohet 
pa derdhur asnjë pikë gjak dhe përfundon 
me lirimin e pesëqind pengjeve, ai i siguron 
autoriteteve jordaneze pretekstin për një 
ofensivë në emër të “rivendosjes së rendit“.

I sigurt për mbështetjen amerikane dhe 
izraelite, mbreti emëroi një qeveri ushtar-
ake më 15 shtator 1970 dhe nisi tanket e tij 
për t’i sulmuar lagjet e mbajtura nga fed-
ayenët, duke i bombarduar ditë e natë. Siç 
tregon gazetari Éric Rouleau, korrespodent 
për ‘Le Monde’: « Mbreti ia kishte besuar 
shumicën e detyrave transjordanëve etnikë. 
Ai kishte organizuar një fushatë informimi 
që synonte diskreditimin e komandove, të 
akuzuar si ateistë, armiq të Zotit, aleatë të 
hebrenjve të ekstremit të majtë (…) A nuk 
kishin marrë pjesë izraelitët e rinj, hebren-
jtë evropianë dhe amerikanë në kongresin 
e Unionit të Studentëve Palestinezë? ».  
Mbreti, i cili vetë bashkëpunonte me Iz-
raelin, e përdor këtë “bashkëpunim hebre” 
të rezistencës si një argument kundër saj.

Megjithë premtimet e Bagdadit për 
ndihmë, kontigjenti ushtarak irakian i pran-
ishëm në Jordani që nga viti 1967 mbetet 
vetëm spektator. Siria tentoi një depërtim 
ushtarak, por u detyrua të tërhiqet përballë 
kërcënimeve të reagimit izraelit dhe amer-
ikan. Ndërsa luftimet kishin bërë tashmë 
më shumë se tre mijë të vdekur, sipas një 
raporti jozyrtar jordanez (tri herë më shumë 
sipas palestinezëve), është ndërmjetësimi i 
Naserit i cili shpëton fedayinët me nënsh-
krimin e një armëpushimi më 27 shtator 
dhe me një marrëveshje karakteri i favor-
shëm i së cilës ndaj rezistencës bie ndesh 
me humbjet ushtarake të saj. Por Raïs-i 

vdiq nga një sulm në zemër më 28 shtator. 
Tashmë asgjë nuk do ta pengonte mbretin 
ta përfundonte “pastrimin” e Jordanisë në 
verën e vitit 1971.

Arsyet e disfatës palestineze janë të 
shumta. Rezistenca ishte e re dhe e tra-
jnuar dobët. E mbingarkuar nga rekrutë 
entuziastë por pa përvojë; sjellja e tyre e 
padisiplinuar nxiti refuzimin e një pjese të 
popullsisë, përfshirë atë me prejardhje pal-
estineze. Rezistenca mbivlerësoi forcat e 
veta dhe mbeti peng e ofertave të tepërta të 
organizatave si FPÇP. Përvoja e saj e dobët 
diplomatike dhe politike bëri t’i neglizhojë 
raportet e forcave rajonale dhe ndërkom-
bëtare, si dhe ta mbivlerësojë mobilizimin 
e popujve arabë. Mbi të gjitha, rezistenca e 
pati të vështirë të ndërtoi, përtej parullave, 
një strategji politike dhe ushtarake, në një 
kontekst krejtësisht të ndryshëm nga Viet-
nami ose Algjeria.

Nga pasojat e këtij dështimi i cili ka 
mundur të rezultojë me zhdukjen e rezis-
tencës nga skena rajonale, mbahet në mend 
sidomos krijimi i organizatës Shtatori i Zi, 
e cila vrau kryeministrin jordanez Was-
fi Al-Tal më 28 nëntor 1971. Ajo sulmoi 
gjithashtu Lojërat Olimpike në Mynih në 
shtator 1972, që shkaktoi vdekjen e njëm-
bëdhjetë anëtarëve të delegacionit izraelit. 
Rezistenca palestineze zuri rrënjë në Liban, 
ku barti aftësitë e saj ushtarake dhe ndërtoi 
aleanca me lëvizjen kombëtare. Ajo fitoi 
ndikim politik vendimtar në Bregun Perën-
dimor, në dëm të Mbretit Husein dhe, pak 
nga pak, OÇP do të njihej si “përfaqësuesja 
e vetme e popullit palestinez”. Duke zgje-
ruar aleancat e saj diplomatike, në Evropën 
Perëndimore si dhe me “kampin socialist”, 
ajo braktisi diskursin utopik të viteve 1960 i 
cili kishte ngjallur një entuziazëm të tillë në 
të gjithë botën, si dhe hoqi dorë nga sulmet 
kundër civilëve. OÇP përzgjodhi një strate-
gjie më të moderuar, duke kërkuar, pas 
luftës së tetorit 1973, krijimin e një autorite-
ti palestinez dhe pastaj të një shteti në Bre-
gun Perëndimor dhe Gaza. Por, deri më sot, 
kjo rrugë “realiste” nuk solli rezultate më 
të prekshme për palestinezët të cilët jetojnë 
nën okupim, ose në ekzil. Jo më shumë se 
utopia revolucionare që i bëri zemrat e të 
rinjve të botës të rrahin më shpejt më 1970.

*Drejtor i portalit ‘Orient XXI’
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PATOLOGJIA SERIOZE QË GODET GRATË E PASURA

Anoreksia, një sëmundje shoqërore
Pabarazitë shoqërore përballë shëndetit dallohen zakonisht në dëm të burrave të klasës punëtore. Anoreksia nervore është një përjashtim i rrallë i 
rregullit: ky çrregullim shumë i rëndë i të ushqyerit godet vajzat e reja më të pasura. Të ekspozuara ndaj standardeve më të rrepta të dukjes, ato janë 
gjithashtu më të prirura të mendojnë se mund ta kontrollojnë fatin e tyre shoqëror, e rrjedhimisht edhe peshën e tyre.

NGA CLAIRE SCODELLARO*

Rrallëherë një sëmundje 
godet aq pak rastësisht: 
90 deri 95% e personave 

me anoreksi nervore janë gra. 
Anoreksia nervore është çrreg-
ullim i të ushqyerit që shfaqet 
me një privim të rreptë dhe të 
vullnetshëm të ushqimit për një 
periudhë disa muajsh apo edhe 
vitesh. Një çekuilibër i tillë mid-
is dy gjinive vërehet vetëm te 
kanceri i gjirit (1% i pacienteve 
janë burra) ose …te çrregullimet 
e organeve gjenitale. Një veçori 
tjetër: përbërja shoqërore e pop-
ullsisë së prekur. Ndërsa përhap-
ja e rreziqeve shëndetësore bëhet 
përgjithësisht në dëm të shtresave 
të varfëra, e kundërta vërehet 
në rastin e anoreksisë nervore. 
Kështu, vajzat nga klasat e larta 
(prindërit kuadro, që punojnë në 
profesione liberale ose udhëheqin 
biznese) kanë 1.6 herë më shumë 
gjasa të preken nga kjo sëmundje 
se vajzat e punëtorëve dhe vajzat 
nga klasat e mesme (profesione 
të ashtuquajturat të ndërmjetme, 
punonjëse) që preken1.3 herë. Dhe 
në fund, profili i moshës ndryshon 
nga çrregullimet e tjera mendore: 
anoreksia rrallë fillon pas moshës 
25 vjeçe dhe gjasat e shfaqjes 
së saj zvogëlohen me rritjen e 
moshës, kurse depresioni mbetet i 
zakonshëm tek mosha e rritur.

E paraqitur në vitin 2010 nga 
Autoriteti i Lartë i Shëndetit si “një 
çështje e rëndësishme e shëndetit 
publik, që nuk merret mjaftue-
shëm në konsideratë në vendin 
tonë” – për mungesë mjetesh të 
dedikuara për parandalimin e saj – 
anoreksia nervore thuhet se është 
në rritje. Një ligj që ka hyrë në 
fuqi më 2017 kishte për qëllim t’i 
trajtojë shkaqet shoqërore të kësaj 
të keqe që prek gati 5% të vajzave 
franceze 17 vjeçare, sipas studim-
it të fundit të botuar më 2008. Ky 
ligj targeton në veçanti modën dhe 
reklamat. Ai synon, ndër të tjera, ta 
mbrojë shëndetin e manekeneve. 
Por a do të zvogëlohet përhapja e  
anoreksisë duke i luftuar sektoret 
që përhapin imazhe patogjene të 
trupit të grave? Ndoshta jo aq sa 
shpresohej. Shkaqet shoqërore të 
kësaj sëmundje fshihen mbrapa 
pamjeve shkëlqyese: derisa pop-
ullsia në tërësi është e ekspozuar 
ndaj pamjeve të njëjta të trupave 
të hollë, gjasat e sëmundjes ndry-
shojnë shumë nga individi në indi-
vid, sidomos në varësi të mjedisit 
shoqëror.

Faktorët prej nga buron anorek-
sia janë të shumta dhe bashkëve-
projnë me rrugëtimin individual: 
mosfunksionimet e sistemit ner-
vor, konfigurimet familjare dhe 
psikologjike, ngjarjet stresuese. 
Një portret socio-demografik që 
mund të nxirret, që zbulon vërtetë 
një sëmundje të shtresës sociale, 
është megjithate për t’u befasuar. 
Në këtë pikë, e komentuar rrallë 

nga profesionistët e shëndetësisë, 
sociologjia dhe historia e mjekë-
sisë japin elemente të dobishme.

Në kërkim të ekselencës

Në traktatet për mjekësi, di-
agnoza e “anoreksisë nervore” 
shfaqet dhe saktësohet në gjysmën 
e dytë të shekullit XIX. Fillimisht, 
kufizimet afatgjata në të ushqyer 
(të cilat mund të shkonin deri në 
agjërimin total dhe nuk mund të 
shpjegoheshin nga shqetësimet e 
tretjes) ishin simptoma kryesore. 
Mjeku francez Ernest-Charles 
Lasègue, sikurse kolegu i tij an-
glez William Gull, kishin vërejtur 
se mosushqyerja  shoqërohej para-
doksalisht me një energji të paku-
fishme. « Zvogëlimi i ushqimit nuk 
e shkatërron forcën e muskujve, 
por ka tendencë ta rris lëvizjen”, 
vëren Lasègue. Pacientja vazhdon 
të ndjehet më aktive, më e lehtë, 
ajo kalëron, bën vrapime të gjata, 
pret mysafir dhe shkon për vizita, 
dhe nëse është e nevojshme bën 
një jetë të lodhshme shoqërore, pa 
u ankuar për lodhje, siç do të kishte 
bërë më parë». Përshkrimet e para 
klinike të Lasègue-ut gjithashtu 
nxjerrin në pah se vajzat e reja 
dominojnë numrin e pacienteve 
dhe se aktivitetet e tyre u ngjajnë 
atyre të borgjezisë së cilës i përka-
sin. Disa vjet më vonë, neurologu 
Jean-Martin Charcot (1883) dhe 
mjekët e tjerë evropianë filluan 
të përmendnin simptoma që do të 
bëheshin thelbësore në diagnosti-
kimin e anoreksisë nervore: fobia 
nga shtimi i peshës dhe bindja e të 
qenurit mbipeshë.

A duhet konkluduar se kjo pa-
tologji ka lindur në fund të shek-
ullit XIX? Apo është thjesht një 
etiketë mjekësore që u është vërë 
praktikave të vjetra? Nuk ka 
dyshim se praktikat e agjërimit 
të zgjatur nuk janë të reja. Mo-
tra domenikane Caterina da Sie-
na (1347-1380), e shenjtëruar në 
shekullin XV, qysh atëherë nuk 
u ushqente deri në rraskapitje. 
Por këto kufizime ishin pjesë e 
qasjes mistike. Kjo nuk vlen në 
fund të shekullit XIX, kur mo-
tivi i agjërimit ishte kërkimi për 
t’u dalluar në shtresat shoqërore: 
silueta e gruas borgjeze duhej të 
ishte e hollë, kurse mbipesha ishte 
bërë atribut i klasave të varfëra, 
në një kohë kur uria nuk shfaqej 
si fenomen. Psikiatria, shumë e 
zhvilluar në atë kohë, krijoi një 
fjalor të ri mjekësor nga rastet më 
ekstreme. Edhe pse është e vërtetë 
që praktikat e privimit të ushqimit 
ekzistonin para se të shfaqej diag-
noza e anoreksisë nervore, lindja 
dhe fati i kësaj sëmundje mbeten 
të pandara nga afirmimi i kulturës 
borgjeze.

Një shekull e gjysmë më vonë, 
ky zhvillim historik ka lënë 

gjurmë në promovimin e trupit të 
hollë në shoqërinë franceze. Sipas 
një studimi francez të vitit 2008 i 
bërë me gati 40.000 adoleshentë 
17-vjeçar, vajzat e reja aspirojnë 
një trup nën përmasat minimale 
mjekësore: një vajzë e gjatë 1.70 
metra vlerëson peshën e saj si të 
mirë kur peshon mesatarisht 52 
kilogramë, ndërsa pesha e saj do 
të konsiderohej normale sikur të 
peshonte një deri njëzet kilogramë 
më shumë. Pesha ideale është edhe 
më e ulët te vajzat e shtresave të 
larta (prindërit kuadro ose biznes-
men), duke zgjeruar kështu hen-
dekun me ato të shtresave të ulëta 
(prindërit punëtorë).

Kontrasti me burrat është i dy-
fishtë: ata jo vetëm që gjykojnë 
se përmasat më të mëdha (pesha 
e tyre mesatare ideale për 1.70 
metra është 62 kilogramë, ose 10 
kilogramë më shumë se vajzat), 
por prejardhja e tyre sociale nuk 
e ndryshon pothuajse aspak këtë 
vlerësim. Me fjalë të tjera, percep-
timi i trupit ideal dallon te vajzat 
sipas shtresës sociale, kurse te 
djemtë jo. Kjo vlen edhe për për-
masat reale të trupit që ndrysho-
jnë pak te djemtë sipas origjinës 
së tyre shoqërore, por ndryshojnë 
shumë te vajzat. Këto ndryshime 
ilustrojnë sesa hollësia ka një vlerë 
shoqërore për vajzat, gjë që i ven-
dos ato në një hierarki të dyfishtë. 
Thjeshtë, të qenit e hollë është një 
shenjë e inferioritetit të grave ndaj 
burrave dhe një shenjë e epërsisë 
së grave të shtresave të larta ndaj 
atyre të klasës punëtore.

Vajzat adoleshente mundohen 
veçanërisht të tregojnë një trup 
(shumë) të hollë, në një moshë 
kur ato nuk mund të përfitojnë 
prestigj shoqëror nga vetitë që i 
klasifikojnë zakonisht të rriturit 
(të ardhurat, profesioni, etj.). Kjo 

mund t’i shpjegoj rastet e shpeshta 
të shfaqjes së anoreksisë në moshë 
të re dhe faktin që ajo shpesh sho-
qërohet me sjellje të tjera. Punimet 
e sociologes Muriel Darmon kanë 
treguar se hollësia dhe perfor-
mancat në shkollë janë pjesë e së 
njëjtes kërkesë për ekselencë sho-
qërore, në të cilën vajzat përfshi-
hen më shumë se djemtë, veçanër-
isht në klasat e larta. Prandaj nuk 
është për t’u habitur që klasat për-
gatitore për universitet rregullisht 
kanë studente anoreksike.

Tregues i suksesit shoqëror, hol-
lësia rrallë shihet si një dhuratë e 
gjenetikës, por si një e mirë e fi-
tuar duke kontrolluar dietën dhe 
më saktësisht impulset e urisë. 
Prej nga rrjedh se trupi i hollë 
simbolizon vetëkontrollin që për-
shkruhet, veçanërisht nga personat 
anoreksike, si tipik i praktikave 
anoreksike. “Ajo ndihej çdoherë 
e më mirë, më e lehtë, edhe më 
e pastër”, shkruan romancierja 
Delphine de Vigan në librin e saj, 
Jours sans faim  (Ditët pa uri), një 
histori autobiografike në vetën e 
tretë. « Ajo po bëhej më e fortë se 
uria, më e fortë se nevoja. Sa më 
shumë dobësohej, aq më shumë e 
kërkonte këtë ndjenjë për t’i do-
minuar ato ».

Kërkesa tiranike

Në fakt, atë që po e paraqesim 
si dëshirë patologjike e një indi-
vidi për vetëkontrollë i ka  rrën-
jet në marrëdhëniet me botën e 
modeluar shoqërisht. Në fakt i 
mësojmë vajzat e reja të “sillen 
mirë”, “të marrin përgjegjësi për 
veti”, “të mos e lëshojnë veten”, 
ndërsa privilegji për të kontrollu-
ar të tjerët i përket burrave. Këto 
obligime vërehen veçanërisht në 
mesin e klasave të mesme dhe të 

larta, të cilat janë më të prirura 
se klasat punëtore të besojnë në 
mundësinë e kontrollit të fatit të 
tyre shoqëror. Kjo shtyerje për 
kontroll mund të predispozojë për 
çrregullime të të ushqyerit, duke 
krijuar një ‘rezervuar praktikash’ 
që do të përdoren në ballafaqimin 
me situata stresuese ose ngjarje të 
dhimbshme – ngjashëm me kon-
sumimin e alkoolit ose produk-
teve të tjera psikoaktive.

Gjatë jetës së tyre, gratë balla-
faqohen me detyrime që vështirë 
plotësohen njëkohësisht: të kenë 
“forma femërore” por pa celulit, 
të kujdesen për pamjen e tyre por 
të mos jenë “sipërfaqësore”, të 
kontrollojnë urinë e tyre por duke 
gatuar për familjen, të jenë të lira 
me trupin e tyre por duke e ruaj-
tur atë për shtatëzëni, t’i ushqejnë 
fëmijtë me gji por të vazhdojnë të 
punojnë etj. Këto kërkesa tirani-
ke, të cilat ndryshojnë nga mosha 
dhe prejardhja shoqërore, formo-
jnë sfondin në të cilin lulëzon 
anoreksia nervore. Kur sëmundja 
thellohet, në mënyrë paradoksale, 
përmbajtja bëhet e pakontrol-
lueshme. Ndjenja e vetëkontrollit 
që i gëzon gratë e reja kur e sho-
hin peshën e tyre duke rënë bëhet 
aq thelbësore, sa ato nuk mund 
të arrijnë më në peshë normale. 
Atëherë rreziku për vdekje të 
parakohshme rritet shumë në kra-
hasim me pjesën tjetër të popull-
sisë, për shkak të vetëvrasjeve ose 
ndërlikimeve nga mosushqyerja 
si duhet. Kështu standardet sho-
qërore bëhen problem i shëndetit 
publik.

(*Autorja është ligjëruese e de-
mografisë në Universitetin Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, hulumtuese e 
asocuar në INED)
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RRJETET SOCIALE SI SHPËTIMTARË TË DEMOKRACISË ?

Manipulimet digjitale në Afrikë
Në fillim të qershorit, Facebook mbylli 446 faqe, 96 grupe dhe më shumë se 200 llogari në Instagram, të administruara nga kompania franko-
tuniziane ‘URéputation’, e cila ka provuar të ndikojë në zgjedhjet në Afrikë frankofone duke shpërndarë lajme të rrejshme.

NGA ANDRÉ-MICHEL ESSOUNGOU

Pasi u ruajtën në muzeun e 
utopive, zgjedhjet demokratike 
u përhapen në Afrikë gjatë tri 

dekadave të fundit. Përderisa kontinenti 
po lidhet çdo herë e më shumë me inter-
netin, rreziku i manipulimit digjital po 
rritet, kryesisht përmes rrjeteve sociale. 
Kërcënimi duket edhe më i madh  pasi 
që kalon shpesh pa u vërejtur. Një detaj 
e konfirmon këtë: pikërisht në Afrikë, 
në Nigjeri dhe Kenia,  Cambridge An-
alytica testoi teknikat e saj mashtruese 
të mbledhjes së të dhënave të përdorura 
gjatë referendumit për Brexit-in dhe zg-
jedhjeve presidenciale të SHBA-ve më 
2016. Votuesit në këto vende shërbyen pa 
dashur si minj laboratori për një strateg-
ji me tre etapa. Së pari, për të mbledhur, 
kryesisht në Facebook, të dhënat perso-
nale online të miliona qytetarëve: mosha, 
gjinia, preferencat estetike, kulturore ose 
politike. Pastaj, për t’i analizuar  këto  
informacione për ta përcaktuar mikro-
kategoritë. Dhe në fund, për t’i orientuar 
zgjedhjet individuale, duke përdorur al-
goritme, përmes propagandës së ndërtuar 
sipas kërkesës   në platformat digjitale. Dy 
ish-punonjës të Cambridge Analytica, 
znj.Brittany Kaiser dhe z.Christopher 
Wylie, zbuluan se në zgjedhjet presiden-
ciale në Kenia të viteve 2013 dhe 2017, 
kompania britanike që e këshillonte she-
fin esShtetit Uhuru Kenyata mblodhi të 
dhëna personale nga votuesit dhe nga 
profilet e tyre zhvilluan një propagandë 
të qepur me gënjeshtra dhe ekzagjerime.

Në Nigjeri, gjashtë javë para zgjed-
hjeve presidenciale të vitit 2015, një 
miliarder i vendit i cili, sipas deklarat-
ave të z.Wylie, « shqetësohej nga fitorja 
e mundshme e kandidatit të opozitës”, 
z.Muhammadu Buhari paguajti 2 milion 
dollarë (1.75 milion euro) për shërbimet 
e Cambridge Analytica. Duke përdorur 
specialistë të vjedhjes së informacioneve 
digjtale (hakera), kjo kompani shpërndau  
në rrjetet sociale dosjen mjekësore të kan-
didatit Buhari, atëherë 72 vjeç, duke sug-
jeruar që shëndeti i tij nuk do ta lejonte të 
ushtronte pushtetin. Prodhuan gjithashtu 
video që tregonin vrasjet e civilëve që u 
atribuohen islamistëve, duke sugjeruar që 
një fitore e kandidatit të partisë opozitare, 
një mysliman nga veriu, do të nxiste rritje 
të dhunës. Pavarësisht nga këto përpjekje, 
këtë herë fitoi kandidati i opozitës.

Fundi i një dashurie të 
gjatë

Si platforma më e njohur në kontinen-
tin afrikan, me mbi 200 milion përdorues, 
Facebooku është streha e të gjitha llojeve 
të manipulimeve. Ndërsa krijonte faqe 
me identitete të rreme, grupi Archimedes 
i vendosur në Tel Aviv (Izrael) dhe që u 
zhduk prej atëherë, mbështeti gjatë vitit 
2019 kandidatët në zgjedhjet presiden-
ciale në Togo, në Republikën Demokra-
tike të Kongos. (DRC), Nigjeri ose 
Tunizi. Pothuajse 2.8 milion përdorues 
janë shenjestruar. Në Zambia dhe Ugan-
da, me ndihmën e punonjësve të gjigandit 
kinez të telekomunikacionit ‘Huawei’, 
qeveritë organizuan përcjelljen elektron-
ike të figurave të opozitës dhe të komu-
nitetit. Në Ugandë, policia u fut pa dijeni 
në llogarinë WhatsApp të z.Bobi Wine, 
muzikant i njohur dhe kundërshtar i Pres-
identit Yoweri Museveni. Këto vjedhje 

i mundësuan autoriteteve ta pengojnë 
mobilizimin e kundërshtarëve. Suksesi 
i zbulimeve të tilla shënon fundin e një 
romance të gjatë. Vërtetë rrjetet sociale 
janë parë prej kohësh si katalizatorë së 
pjesëmarrjes politike, si vektorë për zg-
jerimin e mënyrave të mobilizimit dhe 
si vende të shprehjes për ata që janë pa 
zë në gjithë kontinentin. Në vitin 2010, 
z.Goodluck Jonathan njoftoi në Face-
book kandidaturën e tij për një mandat 
të ri presidencial në Nigjeri, gjë që ishte 
akt i paprecedent i cili shënoi hyrjen e ak-
torëve politikë afrikanë në komunikimin 
politik modern. Gjatë krizës paszgjedhore 
në Kenia në vitin 2008, inxhinierë dhe 
blogerë të rinj krijuan platformën ‘Ush-
ahidi’, një lloj hartografi  bashkëpunuese 
e dhunës së përdorur pas zgjedhjeve. 
Ëndrra e profetëve të “tekno-utopisë” 
dukej së realizuari. Sidoqoftë, nga mesi 
i dekadës së fundit, disa udhëheqës afri-
kanë përdorën manipulimin digjital si një 
justifikim për t’u përpjekur të kontrollo-
nin rrjetet sociale. Në vitin 2006, qeveria 
etiopiane bllokoi hyrjen në disa webfaqje 
, duke përuruar këtë praktikë lirivrasëse 
në Afrikën Sub-sahariane. E njëjta masë 
do të miratohet në Çad, Burundi, Ugan-
da, në Kongo, Kamerun ose Togo.Midis 
viteve 2016 dhe 2019, njëzet e dy vende 
afrikane ndërprenë ose ngadalësuan 
qasjen në internet, shpeshherë përgjatë 
zgjedhjeve. Me këto shkurtime edhe u 
arrestuan ose vënë në arrest shtëpiak ud-
hëheqësit e opozitës dhe aktivistët e sho-
qërisë civile. Por, ky represion vjen me 
një kosto të konsiderueshme financiare, 
veçanërisht pasi sektorë të rëndësishëm 
të jetës ekonomike varen gjithnjë e më 
shumë nga ajo. Shkurtimet thuhet se i 
kanë kushtuar vendeve afrikane Sub-sa-
hariane më shumë se 2.1 miliardë dol-
larë (1.85 miliardë euro) në vitin 2019. 
Reputacioni i vendit po vuan gjithashtu 
për shkak të përdorimit të këtyre masave 
shkelëse të lirisë së shprehjes. Kohët e 
fundit, disa qeveri afrikane vendosen 
taksa në qasjen në rrjetet sociale. Në 
Ugandë, tani duhet të paguash 200 shil-
inga ugandase (rreth 50 cent) në ditë 

për të hyrë në Facebook, Twitter ose 
WhatsApp. Në Benin, kushton 5 franga 
AQF (0.70 euro cent) për megabit (10). 
Ky taksim përkeqëson pabarazitë në qa-
sjen në internet duke përjashtuar shtresat 
më të varfra. Është po ashtu e vështirë të 
shihet se si e zvogëlon manipulimin dig-
jital, pasi shpesh kryhet nga kompani me 
burime të konsiderueshme financiare dhe 
që operojnë nga jashtë. Me iniciativën e 
shoqatave dhe ligjvënësve,  disa ligje tani 
kufizojnë ose rregullojnë mbledhjen e të 
dhënave personale në njëzet e pesë vende 
afrikane. Mbetet sfida e vërtetë e manipu-
limeve online . Në Afrikën e Jugut, komi-
sioni zgjedhor punëson qindra njerëz për 
t’i gjetur mashtrimet dhe për t’i sensibi-
lizuar përdoruesit. Por atëhere duhet që 
institucionet kombëtare të kenë fuqi të 
vërtetë për t’i kontrolluar dhe sanksio-
nuar kompanitë si CambridgeAnalytica 
ose gjigantët si Facebook dhe Twitter. 
Ashtu sikurse mungesa dhe kostoja e 
lartë e telefonisë fikse kishte favorizuar 
depërtimin e celularëve në Afrikë rreth 
viteve 2000, mungesa dhe kostoja e lartë 
e kompjuterëve favorizoi atë të të ash-
tuquajturve smartphone një dekadë më 
vonë, të cilat u bënë mjetet kryesore të 
qasjes në internet dhe në rrjetet sociale. 
Inxhinierët kenianë qëndrojnë prapa te-
knologjive të pagesave përmes  aplika-
cionet mobile.

Çdo herë, sipas nevojave, Afrika i 
hapi rrugë praktikave të cilat që atëherë 
janë bërë trende globale, siç është për-
dorimi i çantave elektronike. Platformat 
online kanë transformuar marrëdhëniet 
shoqërore në kontinent, madje edhe më 
aktivisht se hyrja masive e telefonisë 
mobile. Me aplikacionin WhatsApp, 
koha dhe distanca midis afrikanëve është 
tkurrur në mënyrë të jashtëzakonshme. 
Miliona shkëmbime ditore në këtë plat-
formë, aplikacioni më i njohur i Afrikës 
për mesazhe dhe në pronësi të kompanisë 
Facebook, rregullojnë të gjitha fushat e 
jetës lokale. Përmes teksteve, fotografive 
dhe videove, gati 200 milion afrikanë 
shkëmbejnë  mesazhe, informohen dhe 

mbajnë kontakte të menjëhershme me të 
dashurit e tyre të shpërndarë në të gjithë 
territorin. Ndryshe nga rajonet e tjera të 
botës, ku përdoruesit përdorin më shpesh 
disa shërbime të mesazheve në internet, 
në Afrikë dominimi i WhatsApp është i 
pakontestueshëm, duke e vendosur këtë 
aplikacion në një situatë të monopolit 
virtual. Lloje të caktuara të ndërveprimit 
shoqëror midis afrikanëve kanë mundë-
suar të vazhdojnë së përdori pavarësisht 
nga distancat dhe lëvizjet e imponuara 
nga nevojat e mbijetesës. Në shumë ko-
munitete të Afrikës Perëndimore, për 
shembull, ku kërkimi për punë sezonale 
dhe migrimi për punësim i detyron bur-
rat dhe gratë të largohen, predikimet e 
hoxhallarëve nga komunitetet e tyre të 
origjinës i ndjekin ata në endjet e tyre. 
Një skenë që daton nga disa muaj më 
parë në hollin e aeroportit Lomé në Togo 
e ilustron këtë dinamikë: një tregtare 
maliane gjatë rrugës për në Republikën 
e Afrikës Qendrore dëgjon predikimin 
e imamit të saj në Bamako. Në të njëj-
tin aeroport, një tregtare kongoleze dëg-
jon atë të priftit nga Kisangani. Të dyja 
përdorin WhatsApp dhe lidhjen falas në 
Aeroportin Lomé. Skena identike nga 
Johanesburgu në Nairobi janë portret i 
shumë afrikanëve në lëvizje në të gjithë 
kontinentin, por duke ndjekur “aktu-
alitetet” lokale dhe familjare në detaje, në 
kontekste ku nuk ka shtyp vendor të ven-
dosur. Dy dekada më parë, ruajtja e mar-
rëdhënieve të tilla shoqërore ishte në ras-
tin më të mirë e vështirë, e kushtueshme 
dhe e rezervuar për të pasurit. Tri tendan-
ca të mëdha do t’i formojnë evolucionet 
politike në lidhje me rrjetet sociale. E 
para është rritja e numrit të afrikanëve 
të lidhur në internet. Nëse vetëm 39% 
e popullsisë së kontinentit është online, 
krahasuar me të paktën 50% në pjesët e 
tjera të botës, kjo përqindje mund të rritet 
me shpejtësi. Midis 2010 dhe 2020, num-
ri i njerëzve të kyçur u rrit nga më pak 
se 5 milion në më shumë se 500 milion, 
sipas webfaqjes World Stats (IWS). Dhe 
më e rëndësishmja, investimet aktuale 
sugjerojnë që përshpejtimi do të duhej 

të vazhdojë me një ritëm më të shpejtë. 
Më 17 maj 2020, një konsorcium prej tetë 
kompanive – Facebook, Orange, China 
Mobile International, MTN (Afrika e 
Jugut), STC (Arabia Saudite), Vodafone 
(Mbretëria e Bashkuar), Telekomi Egjipt, 
Kompania Kabllore e Oqeanit Indian 
Perëndimor (Mauritius) – nisi ndërtimin 
e një kabllo nëndetëse 37000 kilometra të 
quajtur 2Africa, i cili do ta rrisë qasjen e 
kontinentit dhjetë here më shumë në In-
ternet deri në vitin 2024.

“Shënjestër e gjuhës së 
urrejtjes”

Trendi i dytë i madh: spostimi më i 
theksuar i debatit politik afrikan drejt 
platformave digjitale. Diskreditimit të 
pësuar nga shtypi tradicional i shtohet le-
htësia relative e lidhjes me rrjetet sociale. 
Në Mali, fushata e zgjedhjeve parlamen-
tare 2018 nisi në këto rrjete, si në qytete 
ashtu dhe në fshatra. Dhe tendenca e tretë 
kryesore, më vendimtarja, është qëndrimi 
i kompanive që zotërojnë platformat: a 
do të mundohen ta ruajnë integritetin e  
procesit zgjedhor shpesh i brishtë apo, 
përkundrazi, do ta zbatojnë në Afrikë 
logjikën që u siguron atyre para të mira, 
duke i ekploatuar të  dhënat personale 
të përdoruesve? Fati i zgjedhjeve, sho-
qëruar ndonjëherë nga përshkallëzime të 
dhunës, varet kryesisht nga përgjigjet e 
këtyre pyetjeve. “Në të ardhmen e afërt, 
paralajmëron një raport nga Fondacioni 
Kofi Annan, zgjedhjet në demokracitë 
në vendet e Jugut do të jenë shënjestra e 
gjuhës së urrejtjes, dezinformimit, ndë-
rhyrjes së jashtme dhe manipulimit në 
platformat digjitale” . Në momentin që 
një fushatë manipulimi zgjedhore është 
në mundësitë e më të pasurve dhe që një 
treg i zi specialistësh ad hoc shesin klik-
ime, “like” dhe komente të bëra me poro-
si, mbetet realitet mundësia që kandidatët 
të përfundojnë në mashtrimin masiv elek-
toral të një lloji të ri.
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KULTURË / FILM

Tarkovsky dhe pasioni
NGA AGRON SHALA

Më 1 shkurt 1967 Aleksandr 
Lipkov[1] takohet me reg-
jisorin Andrei Tarkovsky[2] 

(1932-1986), por bashkëbisedimi i tyre 
pub likohet në revistën “Literaturnoe oboz-
renie” tek më 1988, pra pas vdekjes së 
regjisorit. Tarkovsky vlerësohet si një prej 
poetëve më të mëdhenj të botës së kine-
matografisë. Vdiq i ri, në mërgim, dhe 
pas vetes la vetëm shtatë filma: “Fëmi-
jëria e Ivanit” (1962), “Andrei Rublev” 
(1966), “Solaris” (1972), “Pasqyra” (1975), 
“Stalkeri” (1979), “Nostalgjia” (1983) dhe 
“Sakrifica” (1986) – që të gjithë të vlerë-
suar si klasikë që frymëzojnë brezat e rinj 
të artit skenik. Tarkovsky bisedën e fillon 
dhe e vazhdon duke ndërlidhur konceptet 
krijuese me veprën e tij të fundit atë kohë, 
“Andrei Rublev”.[3] Kjo ndërlidhje përf-
shin emra të mëdhenj të filmit, të teatrit, 
të dramaturgjisë dhe të artit në përgjithësi. 
Titulli, fusnotat dhe mestitujt e përkthimit 
shqip të këtij bashkëbisedimi, që cilëso-
het si një ligjërim unik për artin (bazuar 
në përkthimin në anglisht të profesorit të 
Letërsisë Sllave në Universitetin e Çikagos, 
Robert Bird) janë të redaksisë së revistës 
“Akademia”.

Nuk ndihem mirë kur më pyesin: “Si i 
qasesh temës historike në filmin tënd; cilat 
ishin idetë tua për një film historik; çfarë 
koncepti të historisë po shfaq”? Nuk dua ta 
ndaj kinemanë në zhanre sepse është bash-
kuar aq shumë me përvojën e shikuesit, si 
kjo përvojë, saqë nuk mund të fragmento-
het. Kuptimi i kinemasë dhe popullariteti i 
saj kolosal bazo het në faktin se shikuesi i 
qaset në kërkim të përvojës së vet, të themi 
të pagrumbulluar. Nuk po flas për mungesë 
të përvojës në jetë, por për faktin se koha 
jonë ofron sasi aq të madhe informacioni, 
e njerëzit janë aq të zënë sa nuk kanë kohë 
ndo njëherë të mësojnë edhe atë se çfarë po 
i rrethon çdo ditë.

Detyra e kinemasë është që ta zëvendëso-
jë këtë përvojë të munguar. Ajo rri para një 
detyre shumë serioze dhe të thellë, për të 
folur me vërtetësi dhe sinqeritet, duke mos 
e mashtruar kurrë shikuesin. Dhe, nëse ky 
shikues shkon për të parë edhe filma krejt 
komercialë, kjo nuk do të thotë se i pëlqe-
jnë ata. Ndoshta ai vetë nuk e di se çfarë 
e tërheqë në kinema. Unë mendoj se ai 
tërhiqet nga nevoja për njohuri, nga dëshira 
për t’i dëgjuar temat që shtrohen për bash-
këkohësit e tij dhe nga synimi për të marrë 
pjesë në zgjidhjen e problemeve për të cilat 
nuk ka kohë në jetë.

Artisti dhe ideali etik

Sa i përket veprës tonë, si artistë bash-
këkohorë natyrisht se e bëmë filmin për 
çështjet që ndërlidhen edhe me ne. Nuk 
e njoh një artist të vetëm – pavarësisht 
nëse pikturon në kanavacë apo bën filma, 
shkruan poezi apo skalit skulpturë – i cili 
do të dëshironte që ta kthente të kaluarën e 
të mbetet brenda kufijve të historiografisë.

Merrini Shekspirin[4], Pushkinin[5] ose 
Tolstoin[6]. Të gjithë ata ishin të interesu-
ar për çështje tërësisht bashkëkohore, kur 
kanë shkruar për Jul Cezarin[7], Boris 
Godunovin[8] ose për luftën e 1812[9]-s. 
E njëjta gjë vlen edhe për ne. Sigurisht që 
mblodhëm materiale, lexuam burime dhe 
vepra historike dhe historiografike, jemi 
bazuar te kronikat, te studimet e historia-
nëve të artit kushtuar Rublevit dhe bash-
këkohësve të tij dhe te gjithçka tjetër që 
mund të lexonim për atë kohë. Megjithatë, 
ishim të interesuar edhe për çështje të tjera.

Fillimisht është roli i artistit në shoqëri. 
Donim që shikuesi ta lë filmin me idenë 
se artisti është ndërgjegjja e shoqërisë, si 
organi i tij më i ndjeshëm, i cili është më 
perceptues për atë që ndodh përreth tij. 
Një artist i madh është në gjendje të bëjë 
kryevepra sepse është i aftë t’i shohë të 
tjerët më qartë dhe ta perceptojë botën me 
gëzim ose me dhimbje të ekzagjeruar. Ru-
blevi për ne është një artist i tillë.

Dikush mund të mendojë se ishte gox-
ha i kufizuar fushëveprimi i artit të tij dhe 
ndikimi tek ata përreth. Dikush mund të 
mendojë se duke jetuar në kohën që ai e 
kishte fatin të jetonte, nuk mund të shihte 
gjë tjetër përveçse tragjedisë. Ajo ishte një 
kohë e ashpër dhe e përgjakshme për rusët, 
të cilët ende nuk ishin të bashkuar si komb, 
që ishin kapluar nga kon fliktet vdekjepru-
rëse dhe që vuanin nga sulmet vjetore të 
tatarëve. Dikush mund të mendojë se 
Rublevi nuk kishte ku të mbështetej, në 
mjedisin e tij, në mënyrë që të krijonte 
ndonjë pamje rrezatuese. E, megjithatë, në 
panele nuk i bartte imazhet e tmerrshme të 
kohës së tij. Me një fjalë, si në protestë, në 
kundërshtim me atë që e rrethonte dhe në 
kundërshtim me atmosferën mbretëruese 
politike në Rusi, në të gjitha veprat e tij ky 
artist e çonte para idenë e vëllazërimit, të 
bashkëpunimit dhe të dashurisë së ndërs-
jellë. Ai e mishëron idealin etik të kohës së 
tij. Unë nuk e njoh asnjë vepër të madhe të 
artit, në të gjithë kulturën botërore, që nuk 
do të lidhet me një ideal etik e që bazohet 
në disa motive të tjera, siç janë aspektet e 
errëta të jetës. Ka disa vepra të talentuara 
të një natyre të tillë, por jo kryevepra.

Anët e kundërta dhe 
tërësia

Po “Gernika”[10] e Picassos[11]?

Nuk do t’i referohem kësaj. Opusi i 
një artisti gjithnjë përbëhet nga vepra 
të ndryshme, veçanërisht te një kërkues 
i tillë i palodhshëm si Picasso, i cili ka 
pikturuar qindra apo edhe mijëra fletë 
dhe faqe. Ai kurrë nuk ndalet në atë që 
ka arritur, megjithëse gjithmonë ka folur 
për të njëjtat gjëra. Krahasojeni atë, ta 
themi me Tolstoin, me veprën e tij më të 
thellë, “Lufta dhe paqja”: nga njëra anë 
aty do të shihni një protestë të fuqishme 
kundër çdo gjëje të errët në jetë dhe, nga 
ana tjetër, një afirmim të lumturisë, dashu-
risë për njeriun, besimin tek ai e te fuqia 
e shpirtit të tij; tek aftësia e arsyes së tij 

për t’i zgjidhur problemet më komplekse 
dhe një gatishmëri për të qenë i fortë për-
ballë një sprove të rëndë. Kjo është shumë 
e natyrshme.

Jeta është e larmishme, është e përbërë 
nga anët e kundërta dhe, duke u përqen-
druar te vetëm njëra prej tyre, artisti e 
ndriçon atë në mënyrë të njëanshme, duke 
mos ia dalë t’ia japë zërin e vet ekranit ose 
kanavacës – imazhin e plotë të botës, për 
ta kuptuar thellësinë e fenomeneve.

Merreni shembull “Madonën e 
Sistinës”[12], të Rafaelit[13]. Ajo është e 
bukur dhe humane pikërisht për shkak të 
temës tragjike që qëndron në thelbin e saj. 
Një temë që zakonisht njihet dhe që është 
marrë nga ungjijtë[14]: Maria[15] duhet 
të sakrifikojë të birin e vet për njerëzimin. 
Por, artisti e humanizoi Nënën e Zotit. 
Ndonëse në një aspekt, nga pikëpamja 
fetare ajo nuk ishte as person, ai e për-
shkruan atë saktësisht si person. Fuqia e 
efektit të veprës është te fakti se Maria ka 
frikë dhe se vuan përballë ngjarjeve që e 
presin të birin e saj. Ajo e di se gjithçka 
është e paracaktuar, se foshnja ka lindur 
për vuajtje dhe se ajo është e detyruar ta 
japë, por në fytyrën e saj lexohet jo vetëm 
frika, por edhe një dilemë për njerëzit dhe 
një shpresë se ajo që paracaktohet nuk 
do të ndodhë. Ky ekuilibër i saktë midis 
predikimit dhe shpresës e krijon atë imazh 
thellësisht njerë zor, që drejtohet kah ne 
dhe e çon këtë vepër në lartësinë e një 
kryevepre.

Njerëzorja në botën e 
tmerrit

Dikush mund të citojë një mori shembu-
jsh të tjerë. Gjithçka te Chaplini[16] është 
bazuar në përmbajtjen tragjike të temave 
ku një njeri i imtë dhe frikacak, i keqtrajtu-
ar nga qyteti kapi talist, në njëfarë mënyre 
përpiqet ta ruajë veten dhe t’i kundërshtojë 
rrethanat shtypëse: individualitetin e tij, një 
lloj shkathtësie ose karakterin kompleks. 
Me një fjalë, esenca e karakterit të Chap-
linit, i krijuar nga artisti përmes filmave të 
shumtë, është ndërthurja e një përmbajtje 
thellësisht tragjike me një formë komike, 
e cila hirshëm është humane, plot dashuri, 
mirësi dhe simpati për njerëzit.

Mendoj se duke i fshehur aspektet e er-
rëta të jetës, është e pamundur ta zbulosh 
thellësisht dhe plotësisht atë që është e 
bukur në jetë. Të gjitha proceset që ndodhin 

në botë lindin nga beteja midis së vjetrës 
dhe të resë, midis asaj që ka vdekur dhe 
asaj që po grumbullon forca për jetën. Dhe, 
kinemaja, si çdo art tjetër, është e interesuar 
për këtë proces: jetën në lëvizjen e saj. Të 
gjitha veprat e shkëlqyera bazohen në këtë.

Rublevi është gjeni, sepse puna e tij 
është e orientuar drejt së ardhmes: në kohë 
të vështira, kur kombi mund të ëndërronte 
veç një jetë pa luftë, pa dhunë, atë lumturinë 
e qetësinë më elementare, kur nuk lejohej 
as ta hapje gojën për ta shprehur zërin 
kundërshtues, pikërisht në atë kohë Rublevi 
e krijoi Trinitetin e tij, ku gjithçka thërret 
për mirësi, qetësi dhe harmoni në raportet 
ndërnjerëzore.

Donim të tregonim se arti i Andrei Ru-
blevit ishte një protestë kundër rendit që 
mbretëronte në atë kohë, kundër gjakut, 
tradhtisë, shtypjes. Duke jetuar në një kohë 
të tmerrshme, ai përfundimisht arrin në do-
mosdoshmërinë e krijimit dhe e bart gjatë 
gjithë jetës idenë e vëllazërimit, të dashu-
risë për paqe, botëkuptimin rrezatues dhe 
idenë e bashkimit rus përballë zgjedhës ta-
tare. E vlerësonim si shumë të rëndësishme 
– si nga këndvështrimi historik, po ashtu 
edhe nga ai bashkëkohor – që t’i shprehnim 
këto mendime.

Për fat të keq, kemi arritur ta pasqyrojmë 
veç një pjesë të asaj që është shkruar nga 
burimet historike për atë kohë. Ishte kohë 
me aq shumë gjakderdhje saqë, pothuajse, 
çdo faqe e kro nikave dhe e studimeve his-
torike na fliste për pabesi, dezer tim, tradhti, 
gjak, zjarrvënie, sulme tatarësh, shkatërrim, 
vdekje e kështu me radhë.

Në filmin tonë nuk ishim në gjendje ta 
shfaqnim as gjysmën e kësaj sepse tregimi 
ynë ishte, po ashtu, tregim për shumë gjëra 
të tjera, ndërsa ishte e nevojshme të ruhej 
një raport i caktuar, në mënyrë që të shman-
get shtrembërimi i së vërtetës. Këshilltarët 
tanë historikë, ata që e lexuan skenarin, nuk 
e gjetën asnjë shmangie nga historiografia.

Kuptimi i artit dhe dëshira 
për të krijuar

Epoka e rikrijuar na interesoi jo vetëm 
në kërkimin tonë për përgjigjen e pyetjes 
në lidhje me kuptimin e artit të vërtetë. 
Andrei Rublevi ynë përmes narracionit 
kalon jo si protagonist kryesor. Për ne ai 
e kishte rastin dhe terrenin për të folur 
për atë që është më e rëndësishme: fuqinë 

shpirtërore dhe etike të kombit rus i cili, 
edhe në një gjendje të shtypjes absolute, 
dëshmoi se ishte i aftë për të krijuar vlera 
jashtëzakonisht shpirtërore. Konfirmimi i 
kësaj është dhënë nga Andrei Rublevi dhe 
nga arkitektët që janë verbuar me urdhër 
të princit dhe nga zanatçiu i ri Boriska që i 
bie kambanës në fund të filmit.

Ia caktuam vetes detyrën që t’i shohim 
e t’i zbulojmë buri met e energjisë së pa-
thyeshme krijuese të kombit rus, në ato 
kohë të largëta; të forcës së tij, pra edhe 
të besimit tonë autorial në atë forcë. E, 
në të njëjtën kohë, donim disi t’u themi 
shikuesve tanë diçka për veten e tyre. 
Ta zëmë se trokasim në dyert e tyre dhe 
themi: “Secili nga ju është i aftë për një 
punë morale”… për të zgjuar kështu tek ta 
dëshirën për të krijuar – në kuptimin më të 
gjerë të kësaj fjale. Nuk është e nevojshme 
të pikturohen ikonat ose të bien kambanat 
(pasi i gjithë filmi ynë është historik, pra 
në një masë është i kup tueshëm) por, për 
shembull, të ndërtohen shtëpitë ose të 
bëhet ndonjë punë tjetër e nevojshme.

E kemi bërë këtë film me dashurinë më 
të madhe për njerëzit, historitë e të cilëve 
po i tregonim. Ishin ata që mba nin mbi su-
pet e veta të ardhmen e kulturës sonë dhe 
të të gjithë jetës sonë.

Shembullin e një burri – në mesin e 
njerëzve që mishërojnë parimin e krijim-
tarisë – e shohim te punuesi i kambanës, 
Boriska, që luhet nga Burlyayevi[17]. 
Gjallëria e tij, vetëbesimi i tij, dëshira e tij 
e palëkundur për të punuar, për të krijuar 
pothuajse deri në pikën e dërrmimit, derisa 
rraskapitja e bën të mos e mbajnë këmbët 
e të bie në gjumë, mu atje, në baltë dhe ar-
gjilë… gjithë këto e bëjnë atë një lloj para-
lajmëruesi të ngjarjeve të mëdha historike.

Për ne, ai (Boriska) praktikisht është i 
riu Pjetri i Madh[18] (natyrisht, në një sh-
kallë shumë më të kufizuar) i cili do ta zg-
jojë Rusinë, do t’ia shkundë themelet dhe 
do ta ndryshojë fytyrën e saj.

Një problem tjetër i rëndësishëm që ka 
të bëjë me filmin, është i ashtuquajturi be-
timi i heshtjes që Andrei Rublevi e jep si 
një përgjigje ndaj ngjarjeve të tmerrshme 
të jetës që zhvi llohen rreth tij.

Heshtja që flet

Ne, autorët e filmit, e bëmë Andrein të 
kalojë në heshtje. Por, kjo nuk do të thotë 
se e kishim pikëpamjen e tij. Përkundrazi, 
episodet pasuese kanë për qëllim ta bindin 
shikuesin se betimi i heshtjes së Rublevit 
ishte qesharak dhe i parëndë sishëm për-
ballë ngjarjeve kërcënuese të cilat Andrei, 
si artist, nuk është më në gjendje t’u përg-
jigjet në asnjë mënyrë e në të cilat ai është i 
paaftë të ndërhyjë. Për ne kjo heshtje është 
e mbushur me kuptim më të gjerë, më ab-
strakt, madje simbolik. Vetë episodi gjatë 
të cilit ai hesht, i sheh ngjarjet kryesore që 
ndërlidhen me denoncimin.

Filmi ka një karakter të një vajze idiote 
fshatare, të vajzës së bekuar (“blazhe-
naja”) që papritmas shkon me tatarët. 
Thjesht, e merr pëlqimin e njërit prej tyre 
dhe ikën me të. Veç një i çmendur mund 
të shihte diçka rrezatuese e të hareshme 
tek ata pushtues në atë kohë. Dhe fakti se 
ajo është e retarduar, ka për qëllim ta nën-
vizojë natyrën absurde të situatës: asnjë 
njeri normal s’do të kishte vepruar në atë 
mënyrë. E Andrei duhej të kishte ndërhyrë 
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për ta ndaluar të miturën nga ky lëndim 
(mbi të gjitha, të bekuarit në Rusi u nderu-
an si shenjtorë: dëmtimi i një të bekuari 
ose i budallait të shenjtë ishte mëkat i 
madh gjatë asaj kohe), por ai nuk ndërhyn; 
e dha betimin e tij dhe s’mund ta thoshte 
asnjë fjalë. Andrei jo veç që nuk arrin të 
ndërhyjë për fqinjën, por madje është i 
paaftë ta mbrojë veten. Karagjozi që luhet 
nga Bykovi[19] mendon se Andrei ishte ai 
që e denoncoi te rojet, sepse e vuri re An-
drein në mesin e spektatorëve për të cilët 
vallëzoi dhe i këndoi ato këngë sa të pav-
lera, aq edhe tronditëse për shoqërinë bo-
jare (aristokrate ruse – v. j.). Dhe, shumë 
më vonë, pasi u kthye nga mërgimi ku u 
rrah e ku përjetoi shumë vuajtje, në mes 
të një turme njerëzish ai kloun e akuzon 
Rublevin për tradhti, e ai nuk mundte ta 
mbronte veten e ta shpjegonte pafajësinë: 
ai ishte memec! Njerëzit shkojnë tek ai 
dhe e thërrasin t’i pikturojë muret e Kat-
edrales së Trinitetit, por ai përsëri hesht. 
Është i mbyllur në vetvete, e ka varrosur 
talentin e tij në tokë dhe sillet si i çmendur.

Gjithçka është përmbysur. Rublevi jo 
vetëm që vepron në mënyrë të pahijshme 
për një njeri normal, por edhe në mënyrë 
të pahijshme për një njeri të ndershëm, për 
një qytetar që e do kombin e tij. Dhe, është 
veç Boriska ai i cili me forcën e bindjes së 
tij, me besimin e tij, me obsesionin me të 
cilin e jep veten në shkrirjen e kambanës, 
e zgjon Andrein nga heshtja. Forca, ajo 
forca e dukshme e krijimtarisë njerëzore, 
qëndrueshmëria dhe besimi në thirrjen e 
dikujt, e bëjnë Rublevin ta shkelë prem-
timin e tij mëkatar.

Saktësia…

Kështu donim t’i shprehnim idetë 
njerëzore, ato që u duhen ditëve tona. U 
munduam të mos ikim nga faktet në për-
shkrimin sesi ishte Rusia e asaj kohe por, 
po ashtu, me një qëndrim të ri ideolog-
jik donim t’i hidhnim dritë tërë asaj që 
përshkrua nim.

Natyrisht, e dimë se realiteti ishte 
disi ndryshe, se nuk kemi njohuri të 
mjaftueshme për të rindërtuar gjithçka siç 
ishte tamam në histori, por nëse papritur 
do ta kishim një mundësi të tillë, atëherë 
idetë që dalin nga tregimi ynë s’do të ishin 
më të njëjta.

Si artistë bashkëkohorë, e cilësojmë 
veten të autorizuar që ta shprehim kënd-
vështrimin tonë për Rublevin dhe për 
kohën e tij, që t’i tregojmë edhe problemet 
tona. Donim që karakteri i protagonistit 
dhe atmosfera e kohës së tij t’i shprehin 
kërkesat tona si artistë bashkëkohorë, 
besimin tonë te kombi rus dhe fuqia e tij 
krijuese. Na dukej si shumë e rëndësishme 
që të flisnim, në të sotmen për këtë.

Sipas jush, si është e mundur ta për-
shtatni të vërtetën historike me prirjet e 
artistëve bashkëkohorë?

Nuk ka nevojë për përshtatje. Në çdo 
rast funksionon, edhe nëse ia caktoni ve-
tes detyrën e rindërtimit të realitetit në 
bazë të materialeve historike. Artistët janë 
tendenciozë dhe janë të detyruar të jenë të 
tillë. Pavarësisht nëse duan të jenë të tillë 
apo jo, ata janë tendenciozë. Nëse flasin 
për diçka, ata tashmë po shprehin një lloj 
mendimi, një lloj qëndrimi.

Në film flasim për karakterin e Andreit, 
për kuptimin e artit të tij dhe për percepti-
min e tij për rrethin. Asnjë historiograf nuk 
mund të thotë se gjërat ishin ndryshe. Te-
kefundit, asgjë nuk dihet për të. Sforcimi i 
materialit nuk është veç i pranue shëm, por 
edhe i domosdoshëm. Çdo ngjarje që ar-
tisti e përshkruan, do të deformohet sipas 
ideve që ai i pretendon.

Në ç’masë jeni marrë me rindërtimin 
e saktë të objekteve të për ditshme dhe të 

monumenteve kulturore?

E xhiruam filmin tonë në Vladimir, në 
Suzdal, në lumin Nerl, në Pskov, Izborsk, 
Peçeri dhe mes monumenteve arkitek-
turore të asaj kohe – të shekujve XIV-XV. 
Por, po ashtu, gjithmonë përpiqeshim që 
ta shmangim qëndrimin muzeor kundrejt 
historisë. Kjo do të thotë se nuk donim t’i 
paraqi snim në ndonjë mënyrë të veçantë 
këto monumente arkitekt tonike, porse i 
trajtuam në mënyrën thuajse po e xhiro-
jmë një film për jetën moderne. Pra, i kemi 
marrë si ndërtesat nor male në rrugë.

E njëjta gjë ndodhte me objektet e për-
ditshme: kemi dashur ta shmangim tra-
jtimin e tyre si rekuizita ose si diçka ekzo-
tike; kemi dashur që objektet e kulturës 
materiale të perceptohen nga ekrani ashtu 
siç perceptohen gjërat që na rrethojnë në 
jetën e përditshme. Në këtë aspekt, në film 
gjithçka është absolutisht e saktë. Kryesor-
ja për ne ishte ngjarja, njerëzit që vepruan 
në to dhe karakteret e atyre njerëzve.

Ekuilibri…

Dikush mund ta thotë të njëjtën edhe për 
gjuhën e filmit?

Po, për gjuhën, për montazhin dhe për 
metodën tonë të punës me aktorët… gjithç-
ka ka shkuar në këtë mënyrë. Donim ta 
bënim një film që do të jetë i kuptueshëm 
për shikuesit modernë, pa u larguar nga e 
vërteta, pa përdorur shprehje të veçanta 
plastike që nënvizojnë historikun e temës 
dhe e çojnë tregimin në “tragjedinë e për-
jetësisë” – duke i larguar protagonistët nga 
bota e vërtetë.

Përkitazi me këtë, për shembull, filmat 
historikë të Eisensteinit[20] e tregojnë një 
tendencë të kundërt. Në filmat e tij, nëse ai, 
për shembull, e tregon një karrige, atëherë 
duket si një pallat. Ai luan me të sikur të 
ishte relikti më unik nga Pallati i Armëve 
në Kremlin (Moskë).

Thamë se një qëndrim i tillë i largon shi-
kuesit dhe se e errëson perceptimin e tyre 
për atë që është më e rëndësishme. Ndërsa, 
të njëjtën kohë u përpoqëm ta përqendro-
jmë të gjithë vëmendjen te problemet, te 
psikologjia e veprimeve dhe te personazhet 
njerëzore. Donim që ekrani të ofrojë, le të 
themi kështu, një kronikë të shekullit XV – 
për ta bërë distancën në kohë sa më të pak 
të dukshme dhe sa më të shkurtër që të jetë 
e mundur. U përpoqëm të mos i shokojmë 
e as t’i befasojmë shikuesit, por t’i bëjmë të 
ndiejnë gjithçka, si mishin e mishit e gjakun 
e gjakut të Rusisë.

Por, egërsia në film tregohet bash për t’i 
shokuar dhe tronditur shikuesit. Kjo madje 
mund t’i zmbrapsë ata…

Jo, nuk pajtohem. Kjo nuk e vështirëson 
perceptimin e shikuesit. Për më tepër, e 
kemi bërë gjithë këtë me një ndjeshmëri. 
Mund t’i emërtoj titujt e filmave që shfaqin 
gjëra shumë më mizore, në krahasim me të 
cilët ky i yni duket mjaft modest.

E vërtetë, e treguam atë aspekt të jetës 
në mënyrë të përqen druar, por në të njëjtën 
kohë me rezerva. Për më tepër, siç e kam 
thënë, koha ishte aq e ashpër ndaj, duke 
e rritur në këtë mënyrë tensionin te pjesët 
e caktuara, ne ishim në gjendje ta ruanim 
ekuilibrin e nevojshëm midis aspekteve të 
errëta dhe të ndritshme të asaj kohe – një 
ekuilibër që kërkohej nga besnikëria jonë 
për të vërtetën historike.

O Zot, lexoi kronikat. Në të njëjtën kohë, 
në shekullin XV, Dmitrii, princi i Smolens-
kut, ia vuri syrin gruas së një prej princërve 
të tij fqinj. Ta dini, nuk kishte arsye të cak-
tuara shoqërore për armiqësi por, thjesht, 
e “lakmoi gruan e fqinjit të tij”. Pra, çfarë 
bëri? E sulmoi fqinjin, e vrau, i dogji tokat 
e tij, e shkatërroi qytetin, vrau një masë të 

madhe njerëzish dhe e kapi gruan e princit. 
Megjithatë, pavarësisht reputacionit të saj 
si një grua disi joserioze, ajo nuk pranoi 
të shkonte me të. Pastaj urdhëroi që ajo të 
ndahet në katër pjesë dhe të hidhet në lumin 
Tver.

Kronikat tona janë të mbushura me ng-
jarje të tilla. Askush nuk mund të heshtë 
lehtë për këtë. Përndryshe do ta shkelnim të 
vërtetën e historisë.

“Kritikët” që nuk e shohin 
tërësinë

E di pse jeni duke e përmendur këtë. 
Është për shkak të atyre thashethemeve… 
Nuk e kemi djegur lopën; ajo ishte e mb-
uluar me asbest. Dhe, e morëm kalin nga 
thertorja. Nëse nuk do ta vrisnim atë ditë, 
do të ishte vrarë të nesërmen në të një-
jtën mënyrë. Nuk e kemi menduar ndonjë 
vuajtje të veçantë, të themi për kalin. Kur 
doli “Luftanija Potemkin”[21], Eisensteini 
u akuzua për të gjitha llojet e gjërave. Ata 
nuk mund ta falnin për krimbat në mish, 
syrin e lënduar, ose invalidin që kërcen me 
patericat e tij, e as karrocën e famshme që 
bie poshtë shkallëve. Është e lehtë të thuash 
sot: “Oh, Potemkini”! Por me çfarë është 
dashtë të ballafaqohet regjisori atë kohë? 
Flisni me njerëzit që i dëshmuan të gjitha 
këto. Ata mund t’ju tregojnë më shumë. 
Gjithmonë është e njëjta. Pra, kjo nuk është 
hera e parë.

Ne po gjykohemi jo nga ato që bëjmë 
ose kemi dashur të bëjmë, por po gjyko-
hemi nga njerëzit që nuk duan ta kuptojnë 
punën si një tërësi e as ta shikojnë atë. Në 
vend të kësaj, ata i izolojnë fragmentet dhe 
detajet individuale, duke u kapur pas tyre 
dhe duke u përpjekur që të dëshmojnë se 
ekziston ndonjë pikë e veçantë e kryesore 
tek to. Ky është delirium, është metafizikë 
që nuk ka asnjë lidhje me analizën e veprës. 
Kjo ndodh jo veç me filmin tim. E shihni të 
njëjtën gjë, majtas e djathtas. Unë dua që ju 
ta shënoni këtë në intervistë.

Krahasojeni veprën me një mozaik. 
Mund të pikesh veç te një fragment, ta go-
ditësh me grusht e të bërtasësh: “Pse është 
e zeza këtu? Nuk duhet të jetë e zeza këtu! 
Nuk më pëlqen të shikoj në të zezën”! Por, 
ju duhet ta shikoni mozaikun nga larg dhe 
si tërësi, dhe nëse e ndryshon një ngjyrë, 
tërësia shkapërderdhet.

Shumë shpesh po i gjykojmë gjërat 
veç sipas detajeve. E kritikojmë një punë 
duke marrë disa detaje nga ajo, e duke mos 
dashur të kuptojmë funksionin që e kryen si 
tërësi. Nëse ne nuk do të thoshim asgjë në 
lidhje me egërsinë e asaj kohe, jam i sigurt 
se pjesa rreth kambanës nuk do ta kishte ar-
ritur kurrë një fuqi të tillë; as muzika e pik-
turat e Rublevit – që janë xhiruar me ngjyra 
– nuk do të tingëllonin njësoj. Vetëm këtu, 
së bashku me xhirimin e fundit, mbase zh-
villohet ideja e përgjithshme e filmit.

Ne nuk jemi artistë nëse i heqim dhim-
bjet te disa detaje, pa menduar aspak 
për rëndësinë funksionale që e kanë për 
tërësinë. E kritikët që na gjykojnë në këtë 
mënyrë, nuk janë fare kritikë.

Sa i përket idesë së përgjithshme të fil-
mit, nuk dyshoj për asnjë çast tek ajo dhe 
jam plotësisht i bindur se kam të drejtë. Në 
fakt, ashtu si dhe të gjithë të tjerët. Por, ne 
po kapemi për ca cikërrima…

Arti dhe jeta reale

Si i sheh regjisorët e tjerë që kanë punuar 
në zhanrin e filmave historikë? Për Eisen-
steinin në veçanti?

Është e vështirë për mua të flas për të 
sepse kam frikë se mos keqkuptohem. Pa 
asnjë dilemë e konsideroj Eisensteinin reg-
jisor të shkëlqyeshëm dhe e çmoj shumë 

lart. Unë me të vërtetë i dua “Grevën”[22], 
“Luftanijen Potemkin”, “Të vjetrën e të 
renë”[23], por nuk mund t’i pranoj filmat e 
tij historikë. Mendoj se janë shumë teatralë. 
Meqë ra fjala, Dovzhenko[24] foli gjatë për 
këtë; mbase ata e kishin një problem me 
njëri-tjetrin. Artistët kryesorë shpesh kanë 
konflikte mes vete por, sidoqoftë, duken 
të sakta fjalët e tij për “një operë ditore”. 
Sepse gjithçka është e zjarrtë. Kinemaja 
duhet ta kapë jetën në format në të cilat 
ekziston e t’i përdorë imazhet e jetës. Në 
aspektin e formës, është forma më realiste e 
artit. Forma në të cilën ekzistenca e xhirim-
it kinematografik duhet të jetë pas qyrim i 
formave të jetës reale. Regjisori duhet t’i 
zgjedhë vetëm momentet që do të kapë dhe 
të ndërtojë një tërësi prej tyre.

Me fjalë të tjera, kinemaja nuk mund ta 
adoptojë shkallën e konventës që Eisenstei-
ni e përdori tek “Ivani i tmerrshëm”[25]?

Nuk duhet, sipas mendimit tim. Për më 
tepër, kam informacione se në ditët e fundit 
të jetës së tij, për këtë çështje vetë Eisen-
steini arriti në qëndrime krejt të ndryshme 
të cilat i përmend në një nga letrat e veta. 
Çështja është se mizanskena – e cila deri 
në atë çast ka qenë konvencionale në filmat 
e tij dhe që e shprehte ndonjë ide të përg-
jithshme – është dashur të ndalej së qeni e 
tillë. Është dashur të jetë një fetë e mbaruar 
e jetës, e jo t’i nënshtrohej ndonjë drama-
turgjie të jashtme që i tregon gjithmonë 
shikuesit atë tavanin ku vazhdon ta godasë 
kokën. Dhe, në rastin më të mirë, shikue-
si nuk sheh gjë më larg se ideja që ai e ka 
paracaktuar. Ai ndihet sikur është në një 
teatër të mirë, por nuk e sheh jetën në atë që 
i shfaqet në ekranin e madh.

Ta marrim si shembull filmin “Alek-
sandër Nevskin”[26]. Aty është skena 
e betejës mbi akull, që është edituar në 
mënyrë të përkryer, si i gjithë filmi. Por, 
Eisensteini e injoroi të vërtetën e momen-
tit dhe të vërtetën e jetës që po filmonte. 
Personazhet i tundin shpatat në mënyrë të 
rreme dhe të detyruar, ngadalë e në mënyrë 
qesharake. Mund të shihni se është e in-
skenuar, dhe është inskenuar keq. E gjithë 
kjo është edituar në një ritëm të veçantë, 
për ta krijuar ritmin e betejës për të cilën 
regjisori ka pasur nevojë. Kjo mungesë e 
korrespodencës e fragmenton episodin në 
pjesë të shkëputura. Për më tepër, ka copa 
akulli prej druri që çahen në një pishinë 
sipas një modeli dukshëm të qëllimshëm. 
Është e pështirë ta shikosh këtë. Kinemaja 
është art absolut që nuk mund të durojë fal-
sitetin në lëvizjen e tij. Prandaj, filmi dësh-
ton. Ritmi i brendshëm i xhirimeve nuk 
përputhet me parimin e montazhit. Pavarë-
sisht se sa e mrekullueshme është muzika 
e Prokofiefit[27], pa marrë parasysh se me 
sa mjeshtëri e editoi Eisensteini, këto nuk e 
mbajnë filmin. Në kuptimin artistik, e kon-
sideroj si dështim.

Spektaklet komerciale… 
dhe Kurosawa

 Ke përdorur në filmin historik diçka nga 
puna e Eisensteinit?

Jo, asgjë. Mbi të gjitha, donim të bëjmë 
gjithçka ndryshe. Nëse veprimi i filmave 
të Eisensteinit ndodhte në një lloj ambi enti 
steril, gati muzeor, pothuajse në një ambi-
ent arti ficial, ne donim që personazhet e 
filmit tonë të marrin frymë nga i njëjti ajër i 
shikuesve të sotëm, në mënyrë që ngjarjet e 
filmit të ishin vetë jeta, në mënyrë që tërësia 
të mos jetë spektakël, por përvojë njerëzore. 
Sigurisht, Eisensteini shprehu ide të thella 
në filmat e vet. Por, ne donim të punonim 
në një mënyrë krejt tjetër nga Eisensteini 
– me çdo respekt për plas tikën e tij. Ajo, 
thjesht, është e natyrshme. Por, asnjë artist 
që e respekton veten, nuk do të donte ta 
përvetësonte ndonjë koncept të huaj kreativ. 
Secili duhet ta ketë të vetin.

Dhe si ndihesh për “trilerët” historikë, si 

“Kleopatra”[28]?

Çfarë mund të them për këtë? Është 
spektakël komercial që synon të lë përsh-
typje në imagjinatën e njerëzve të thjeshtë. 
Dhe, madje edhe Kleopatra e dikurshme, 
siç e di, ishte fiasko. Shikuesit nuk janë më 
të interesuar për filma të tillë. Filmat his-
torikë nuk duhet të inskenohen si drama me 
kostume. Është gabim. Merreni si shembull 
“Përrallën e carit Salltan”[29], edhe pse 
është një zhanër disi i ndryshëm, një për-
rallë. Gjithçka aty është fals, teatër i keq, pa 
shije. Është aq monstruoz saqë nuk ia vlen 
as të flasësh për atë film. Por, dikush mund 
ta bënte një film madhështor prej saj!

Cilët regjisorë të tjerë, në fushën e filmit 
historik, duken më domethënës për ju?

E dua Kurosawan[30], megjithëse, për 
shembull, nuk më pëlqen “Froni i gja-
kut”[31]. Mendoj se ai e kopjoi komplotin 
e Shekspirit në mënyrë sipërfaqësore dhe e 
transferoi atë në historinë japoneze, pa ia 
dalë mbanë. “Makbethi”[32] i Shekspirit 
është shumë më i thellë si në karakterin e 
protagonistit të tij, po ashtu edhe në trag-
jedinë që depërton në veprim. Unë i dua 
“Shtatë samurajët”[33] dhe “Sanxhuron”.
[34] Filma të mrekullueshëm. Regjisor i 
jashtëzakonshëm. Një nga më të mirët në 
botë. Çfarë tjetër të them…

Më befason mendimi juaj për “Fronin e 
gjakut”.

I ka disa skena të jashtëzakonshme. Për 
shembull fillimi – ku protagonistët kanë 
humbur në mjegull – është xhiruar tepër 
mirë. Por, përfundimi nuk më lë hiç përsh-
typje. Është bërë keq ajo shigjeta që depër-
ton në fytin e tij. Mund ta shihni se është 
ngjitur nga të dyja anët. Ajo e prish përsh-
typjen. Kinemaja nuk e lejon asnjë gabim 
të tillë. Por, unë ende e dua Kurosawan: në 
zhanrin historik ai ka arritur më shumë se 
kushdo tjetër.

Parimi i njohjes

Sipas jush, cila është arritja më e madhe 
e Kurosawas?

Gjëja kryesore janë personazhet e tij 
moderne, problemet moderne dhe metoda 
moderne e studimit të jetës. Kjo është e 
vetëkuptueshme. Ai kurrë nuk ia caktoi ve-
tes detyrën e kopjimit të jetës së samurajit 
të një periudhe të caktuar historike. Dikush 
e percepton mesjetën e tij pa ndonjë ekzo-
tizëm. Ai është artist aq i thellë saqë shfaq 
lidhje të tilla psikologjike, një zhvillim të 
tillë personazhesh dhe linja komplotesh, 
një vizion të tillë të botës saqë narracioni i 
tij për Mesjetën të bën vazh dimisht të men-
dosh për botën e sotme. E ndieni sesi disi 
tashmë i dini këto. Është parimi i njohjes. 
Sipas Aristotelit[35], kjo është cilësia më e 
madhe e artit. Kur njeh diçka personale në 
punën tuaj, diçka të shenjtë, e përjeton një 
gëzim.

Kurosawa është, gjithashtu, interesant 
për analizën e tij sociale të historisë. Kjo 
është e dukshme nëse i krahasoni “Shtatë 
samurajët” dhe “Shtatë të madhërish-
mit”[36] që kanë të njëjtën temë. Histori-
cizmi i Kurosawas bazohet në personazhe. 
Për më tepër, këto nuk janë karaktere kon-
vencionale, por që dalin nga rrethanat e 
jetës së protagonistëve. Secili samuraj ka 
fatin e vet individual, ndonëse secili nuk 
ka asgjë përveç aftësisë për të përdorur një 
shpatë; dhe, duke mos dashur të bëjnë asgjë 
tjetër, për shkak të krenarisë, secili e gjen 
veten duke u shërbyer fshatarëve, për t’i 
mbrojtur ata nga armiku.

Mbajeni mend, është një tekst gjenial në 
fund të filmit, mbi varr, kur mbillet orizi: sa-
murajët shkojnë e vijnë, por kombi mbetet. 
Kjo është ideja. Ata janë si era, fryjnë në 
këtë apo në atë mënyrë. Vetëm fshatarët 
mbesin në tokë.
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Por, “Shtatë të madhërishmit” është 
uestern tipik me gjithçka që këtë e karak-
terizon. Regjisori është brenda zhanrit.

E pse Kurosawa është kaq i mirë? 
Sepse ai nuk i përket asnjë zhanri. Zhanri 
historik? Jo, kjo ka më shumë të ngjarë të 
jetë një histori e ringjallur, vërtet bindëse, 
duke mos pasur asnjë lidhje me rregullat e 
“zhanrit historik”.

Te “Shtatë të madhërishmit” gjithçka 
bazohet tek rregullat që janë të pamundu-
ra për t’u thyer. Gjithçka dihet para kohe. 
Shikuesi e di para kohe atë që supozohet të 
ndodhë, por ai e shikon sepse aty e gjitha 
është luajtur në mënyrë të shkëlqyeshme 
– sipas rregullave bazike dhe stilistike 
të uesternit. Kjo nuk është art. Është një 
ndërmarrje tregtare. Pavarësisht se cilat 
ide të mira vendosen në të, të gjithat janë të 
rrejshme, false, qesharake. Duket një lloj 
i të njëjtës gjë: të njëjtët fshatarë, dëshira 
për ta shkatërruar indianin etj. Por, çfarë 
ndjenje e sikletshme! Gjithçka është ten-
dosje, aksidentale, për t’u qeshur.

Personazhi ideal

Çfarë mendoni për marrëdhëniet midis 
personalitetit individual dhe historisë në 
një film historik?

Kjo vërtet ishte një çështje shumë e 
rëndësishme për ne. Ne kemi dashur që 
protagonistë kryesorë të filmit tonë të jenë 
ngjarjet dhe vetë njerëzit, kombi në masën 
e tij. Ne as që kemi dashur ta veçojmë 
Rublevin si individ nga i cili varet rrjed-
ha e ngjarjeve sepse zakonisht në filmat 
historikë ekziston gjith monë një karakter 
aktiv: ndonjë car, ndonjë gjeneral etj., vull-
neti i të cilit e përcakton atë rrjedhën e ng-
jarjeve, se kush i prezanton disa reforma, 
me fjalë të tjera se kush e bën historinë. 
Unë mendoj se ky është modeli i një tra-
dite që është formuar nën Stalinin.[37] 
Nuk mund ta shpjegoj në ndonjë mënyrë 
tjetër. Sigurisht, nuk mund të mohohet 
roli i individit në histori. Ndikimi që ai 
ushtron mbi fatin e epokës është shumë 
domethënës. Por, të shpjegosh gjithçka 
me veprimet e Carit dhe të Mbinjeriut 
kjo, sipas mendimit tim, është një qasje 
anti-historike.

Sidoqoftë, jam i kënaqur meqë kemi 
mundur të bëjmë diçka pa ndonjë moral-
izues të tillë, pa një karakter me një gisht 
tregues, pa krijuesin e fateve që bën histori 
sipas tekave të tij. Edhe njerëzit e mëdhenj 
udhëhiqen nga ngjarjet, nga historia.

Në këtë aspekt, çka mendon për filmin 
për Pjetrin e Madh[38]?

Nuk e mbaj mend shumë mirë. Ishte një 
lloj gjigantomanie; kishte diçka çnjerëzore 
në karakter.

Në anën tjetër, figura e Çapaevit[39] u 
zgjidh në një mënyrë gjeniale. Mendojeni 
këtë: një njeri që nuk di as se çfarë është 
Internacionalja[40], i cili bie ndesh me 
komisarin e vet, i cili deklaron se një ko-
mandant nuk duhet të kalërojë para në një 
kalë lufte, por se duhet të mbetet pas de-
tashmentit të tij dhe se duhet të vdesë duke 
luftuar vetëm në të brendshmet!

Gjithçka duket mbrapsht nëse krahas-
ohet me protagonistin ideal të kinemasë. 
Dhe, vetëm për shkak të kësaj ne e shohim 
atë si një njeri normal, të përditshëm; ai 
bëhet i pavdekshëm në sytë tanë. Çapaevi, 
siç e luajti Babochkin[41], ishte fenomen 
krejt unik.

Sigurisht, të gjitha lëvdatat shkojnë te 
vëllezërit Vasiliev[42] që e edituan një 
material të një filmi enorm dypjesësh, në 
një film me gjatësi normale. Por, rezultati 
është si një diamant, ku çdo faqe kundër-
shton një tjetër, duke e lindur një karakter. 
Është madhështor!

Kjo është ajo që duhet ta ketë një film 
historik! Dhe, meqë ra fjala, kujtohuni se 
në sa pengesa duhej të kalonte “Çapaevi”, 
se sa debate ka pasur: “Si është e mundur 
kjo”? “Pse ta tregosh këtë”? E pra, ishte e 
nevojshme ta tregosh këtë, pikërisht sepse 
heroi i saj (Çapaevi) është njeri, ndaj i 
pavdekshëm.

Për disa arsye po mendohet se per-
sonazhet historike duhet të vendosen në 
një aspekt tragjik. Nuk e di përse. Ndaj, 
për çdo rast jemi përpjekur t’i bëjmë 
personazhet tona të kuptuashëm për shi-
kuesit, t’i bëjmë të jenë sa më afër ditëve 
të sotme, jo në përmbajtjen e ngjarjeve, jo 
në veprimet e tyre, por në psikologjinë e 
tyre – në ndërlidhjet e tyre. Ata madje fla-
sin gjuhën bashkëkohore.

E kaluara dhe e ardhmja

Ai tingull bubullimash në përfundim të 
filmit, me xhirime ikonash, a është aero-
plan supersonik? A është kjo, gjithashtu, 
një mënyrë tjetër për ta bërë tregimin sa 
më modern?

Jo, e keni gabim. Është, thjesht, një 
bubullimë, një gjëmim normal. Ju mund ta 
keni ndier ashtu, por nuk synuam ta bëjmë 
atë. Në përgjithësi, nuk e duroj asnjë inter-
pretim, asnjë “gisht të fshehur në xhep”; 
kjo është gjëja më e keqe e mundshme. 
Nuk është art. E refuzoj menjëherë, beto-
hem! Por, nëse duket e ngjashme, atëherë 
çfarë mund të bësh? Vërtet është e ng-
jashme. Por, nuk ka asnjë gisht të tillë.

Në këtë aspekt e kemi pastruar skenarin 
me përkushtimin më të madh dhe nëse 
gjetëm diçka që mund të interpretohej si 
aluzion te disa situata bashkëkohore, atë 
e kemi fshirë pa mëshirë. E vetmja gjë e 
rëndësishme për ne ishte që ta shpre him 
idenë tonë, pikëpamjen tonë për kombin, 
për kohën, për njerëzit, për artin. Nuk 
kemi dashur ndonjë devijim nga histo-
riografia. Edhe pa këto, kufijtë tanë ishin të 
gjerë për të shpre hur gjithçka që na duhej.

A planifikoni ta vazhdoni punën tuaj në 
fushën e filmit historik?

Tash për tash nuk e kam ndonjë dëshirë 
të tillë. Jo tash, por pas disa filmave do të 
dëshiroja ta xhiroja jetën e kryepriftit Av-
vakum.[43] Ai është një figurë kolosale. 
Magjepsës. Mbi të gjitha, nuk ke nevojë 
të shkruash skenar. Është e mjaftueshme 
ta marrësh jetën dhe ta bësh filmin sipas 
saj. Është një karakter i shquar, thellësisht 
rus, karakteri i një njeriu të pathye shëm. 
Një histori ku njeriu triumfon. Një tragjedi 
e barabartë me forcën e Eskilit.[44] Vdek-
ja e protagonistit krijon brenda nesh një 
ndjenjë; e kuptojmë se sa e madhe ishte 
ajo figurë; dhe se sa madhështore mund 
të jetë fuqia e shpirtit njerëzor. Kjo po më 
intereson. Do të dëshiroja ta bëja këtë.

Cilët janë dy filmat që do të dëshironit 
t’i bënit së pari?

Një plan po e mbaj sekret, por tje-
tri është filmi “Solaris”[45] i bazuar te 
Lemi[46].

Një film fantastik-shkencor? Ky është, 
gjithashtu, një lloj filmi historik, i orientu-
ar drejt së ardhmes, jo të kaluarës…

Po, e ne dimë pak për të ardhmen, aq sa 
dimë për të kaluarën.

Arti, shkenca dhe 
njohuritë

Por, përpiqemi t’ia qëllojmë para kohe.

Njësoj sikur kur përpiqemi t’i rindërto-
jmë filmat historikë, ashtu si ishin gjërat 
dikur, ndërsa kemi po aq pak shanse sukse-
si në lidhje me parashikimin e së ardhmes. 

Por, kjo nuk është e rëndësishme; kjo është 
e rëndësisë dytësore, sepse kryesorja janë 
idetë të cilat i shprehim. Nëse një njeri i 
shekullit XV do ta shihte “Rublevin”, ai 
me siguri do të ishte shumë i hutuar e nuk 
do të njihte asgjë. S’mund të jetë ndryshe. 
Tekefundit, po flasim për art. Kjo është ajo 
që e dallon nga shkenca.

E çka nëse njerëzit do ta shikojnë “Ru-
blevin” në vitin 2200? Si do t’i afrohet 
atëherë shikuesi, filmit tuaj?

Paj, u përpoqëm në vitin 1966 që ta bë-
jmë një film sa më të afërt me historinë, 
sa më saktë që të jetë e mundur kur është 
fjala te kostumet dhe gjërat e tjera të asaj 
kohe – me përjashtim të vetëm të dialogut. 
Cilin vit thatë? 2200? Shpresoj se njerëzit 
inteligjentë dhe të arsimuar do të jetojnë 
atëherë, se ata do ta kuptojnë se filmi është 
një vepër arti dhe se nuk do t’i kenë ato 
kërkesat të cilave po u nënshtrohemi sot.

Filmat historikë shpesh mbështeten në 
disa burime letrare. Në këtë rast, regjisori 
përballet me detyrën e interpretimit të 
dyfishtë: të veprës letrare dhe të ngjarjes 
historike…

Them se detyra jonë për ta bërë filmin 
për Rublevin është thjeshtëzuar mu për 
shkak të mungesës së ndonjë informa cioni 
të qëndrueshëm që ka të bëjë me protag-
onistin. Karakteri dhe personaliteti i tij 
janë aq misteriozë, aq të errët e të koduar 
saqë ishim në gjendje ta ndërtojmë shumë 
lirshëm rrëfimin tonë, ta imagjinojmë bi-
ografinë e Rublevit pa e pasur frikën se 
do t’i ndërlikojmë marrëdhëniet tona me 
historianët dhe historianët e artit. Ata nuk 
mund t’i dëshmojnë kundërshtimet e tyre 
në përshkrimin tonë të Andreit. Dhe, në 
anën tjetër, nëse faktet e jetës së tij do të 
njiheshin në detaje, askush nuk do të na e 
falte shkeljen e së vërtetës historike.

Në çfarë shkalle, sipas mendimit tuaj, 
ka të drejtë artisti t’i përshtatë gjërat?

Artisti ka të drejtë ndaj çdo trillimi; 
kjo është arsyeja pse është artist. Ai nuk e 
keqinterpreton përshkrimin e tij si të vër-
tetë të jetës. Ai lufton veç për të vërtetën e 
problemit dhe të vërtetën e përfundimeve 
që shfaq. E, fakti se arti bazohet në trillim, 
kjo qartë dëshmohet nga historia e saj, nga 
vetë burimet e saj…

Është e lehtë t’i përshtatësh gjërat në 
lidhje me kohën e Rublevit. Por, për ngjar-
jet e tjera, për shembull të Luftës së Dytë 
Botërore?

Është prapë e njëjta gjë. Artisti mbase 
e ka pak më lehtë këtu. Për t’i përshtatur 
gjërat, duhet ta dini se çfarë jeni duke re-
fuzuar. Duhet ta dini këtë. Nuk mund të 
thoni: “Epo, do ta bëj një film për kryeprif-
tin Avvakum, megjithëse s’di gjë për të e 
për kohën e tij”. Asgjë nuk del nga kjo. Sa 
më shumë që dimë, aq më të shumta janë 
mundësitë tona.

Por, artisti ka të drejtë të refuzojë diçka 
dhe të ndryshojë diçka. Ai ka të drejtë në 
interpretimin e vet të ngjarjeve – në emër 
të detyrës që ia ka vënë vetes.

Të dish ta lexosh kuptimin

Çfarë mendoni për “Ungjillin sipas 
Shën Mateut”[47] të Pasolinit[48]? A 
është ky, gjithashtu, një lloj filmi historik?

Sigurisht. Më pëlqen filmi. Më pëlqen 
pikërisht sepse regjisori nuk iu nënshtrua 
tundimit të interpretimit të Biblës.

Bibla është interpretuar për dy mijë vjet, 
por askush nuk ka mundur të arrijë në një 
marrëveshje unanime. Kështu, Pasolini 
nuk ia caktoi vetes këtë detyrë. Ai thjesht i 
la gjërat në formën në të cilën lindën.

Shumë mendojnë se imazhi i një Krish-
ti militant e të ashpër u krijua nga autori i 
filmit. Nuk është e vërtetë. Lexojini ung-
jijtë dhe do të shihni se ky ishte një njeri i 
ashpër, grindavec, i papajtueshëm. Për më 
tepër, me çfarë mendje të ndritur u shkrua! 
Në njërën anë, ai është Perëndia dhe kisha 
është mbështetur tek ai për dy mijë vjet, 
por i nënshtrohet dyshimit në Kopshtin 
e Gjetsemanit.[49] A ka pasur gjë më të 
thjeshtë sesa ta thërriste babën (Zotin – 
v.j.) që t’i shmangej vrasjes në kryq. Por, 
ai nuk e bëri fare këtë. Ai shkoi disi krejt 
së mbrapshti…

A do të ishte e mundur të filmohej 
“Hamleti”[50], në të njëjtën mënyrë, 
duke shmangur tundimin e interpretimit 
të burimit?

Kjo është një çështje më serioze. Shumë 
gjatë kam ëndërruar ta bëj një realizim të 
“Hamletit” dhe ende shpresoj se, një ditë 
prej ditësh, unë do ta vë atë në skenë, në 
teatër, apo, ndoshta, edhe në kinema.

Çështja kryesore është se “Hamleti” 
nuk ka fare nevojë për interpretim. Men-
doj se, thjesht, është e nevojshme që ta 
lexosh atë që Shekspiri ka thënë. Dhe 
përderisa ai ka folur për problemet abso-
lutisht të përjetshme, të cilat gjithmonë 
kanë rëndësi kryesore, “Hamleti” në çdo 
kohë mund të vihet në skenë – sipas mod-
elit të Shekspirit.

Mrekullitë e tilla ndodhin tek-tuk me 
veprat. Artisti nganjëherë realizon një de-
përtim aq të thellë të ngjarjeve, të perso-
nazheve dhe konflikteve njerëzore saqë 
edhe shekuj më vonë ajo që ai ka shkruar 
ka domethënie të madhe. Por, askush nuk 
di ta lexojë “Hamletin” ashtu siç duhet.

Veprat e pavdekshme

Po Kozintsevi[51]?

Jo, nuk e pëlqej.

Olivieri[52]?

Prapë jo. Në një farë mënyre, të dy ata 
përpiqen që ta modernizojnë Hamletin.

Po Brooku[53]? E kam fjalën për in-
skenimin teatral.

Jo. Nuk e pëlqej as të tijin.

Mendon se kurrë nuk ka pasur “Ham-
let” që…

Po, sipas pikëpamjes time, kurrë nuk 
ka pasur “Hamlet”, ashtu siç e ka shkruar 
Shekspiri. Ndoshta kishte dikur, në epokën 
elizabetiane [54], kur ai vetë ka marrë 
pjesë në Teatrin “Globe”.[55] Ndoshta… 
“Hamleti” nuk duhet të interpretohet; nuk 
duhet të shtrihet në disa probleme bashkë-
kohore, si këmisha që shqyhet gjatë qepjes 
apo – edhe nëse nuk griset – që rri në një 
varëse rrobash, krejtësisht pa formë. Ka 
mjaft ide atje, që mbesin të pavdekshme 
deri në ditët e sotme. Dikush duhet veç të 
mësojë t’i lexojë ato… Kjo vërtet është e 
komplikuar kur merresh me figura të tilla 
të rëndësishme…

Ta dini që ekzistojnë dy lloje të adap-
timit në ekran. E para është kur përdorni 
vepra klasike, kryevepra, të cilat janë aq 
të ngopura me kuptime, për miliona vjet 
para, përgjithmonë, për epoka dhe epoka, 
ndaj është e nevojshme veç t’i komu-
nikoni. Me mjetet që ekzistojnë. Kine-
maja ekziston, kështu që ju mund ta bëni 
edhe me kinemanë. Dhe nëse askush nuk 
ka arritur ta filmojë Shekspirin ashtu siç ai 
e shkroi, kjo është akoma më e nevojshme 
që ta bësh. Por, pastaj ka pjesë që thjesht i 
japin një impuls regjisorit ose skenaristit, 
një material të cilin mund ta përdorin për 
të folur me zërin e tyre dhe për t’i shprehur 
idetë e tyre. Vetë Shekspiri, për shembull, 

shkroi për Jul Cezarin diçka ndryshe nga 
ajo që korrespondon me historinë, me ve-
prat e Plutarkut[56] dhe të Suestonit.[57] 
Ai shkroi ashtu siç ai e pa të arsyeshme. 
E tha atë që ka menduar për atë çështje. 
Sidoqoftë, kjo rrugë nuk është edhe aq e 
keqe. Nëse një libër është thjesht një ma-
terial për t’ju ndihmuar që t’i shprehni 
idetë, atëherë ju nuk mund ta shmangni 
përdori min e çështjeve bashkëkohore, 
përndryshe nuk jeni artist, përndryshe fil-
mi juaj do të jetë një shkencë popullore, 
një historiografi, pa merita artistike. Dhe, 
nëse e përshtatni një vepër të pavdekshme, 
ju duhet një qasje krejtësisht tjetër.

Thonë se veprat e mëdha, si “Hamleti”, 
kanë nevojë për një lexim të ri, për secilën 
gjeneratë.

Në lidhje me “Hamletin”, kjo nuk është 
e saktë.

Të luftosh për idenë

Por, historia tregon se kështu ka qenë.

Po, për fat të keq, kështu ka qenë. Por, 
Shekspiri e shkroi një vepër dukshëm 
më të thellë sesa shfaqjet që kemi parë e 
që i njohim. Për sa vjet, për sa dekada u 
portretizua Hamleti si një i ri i paqartë, 
me flokë të gjatë dhe një tunikë të zezë 
me mëngë të fryra, me një jelek dhe me 
një zinxhir të artë! E dihet me siguri se 
Shekspiri e përshkroi një burrë krejtësisht 
ndryshe, tridhjetë vjeç, që vuante nga 
gulçimi. Nëse mendon ashtu, ajo kohë 
ishte më afër Shekspirit sesa e jona. Por, e 
luajtën rolin ashtu si u pëlqeu. Ishte modë. 
Sapo Hamleti bëhet princ i tillë i paqartë, 
gjithçka humbet. Hamleti i Shekspirit ka 
vdekur. Unë do ta bëja krejt ndryshe. Dhe 
skenari do të ishte ndryshe. Por, kjo nuk 
është e rëndësishme. Është vendimi im 
si regjisor se si do ta realizoja. Por, per-
sonazhet dhe ideja e veprës duhet të ruhen 
në çdo formë, sepse janë absolutisht të 
pavdekshme.

Ideja e Hamletit është konflikti i një 
njeriu të së ardhmes me të tashmen. Ai e 
kapërceu intelektualisht epokën e tij, por 
ishte i detyruar të jetonte në mesin e bash-
këkohësve fizikë. Por, ai ende reflekton. 
Pse? Dhe, ku është problemi? Cila është 
çështja kryesore?

Çështja kryesore është paaftësia e tij për 
të vepruar. Ndoshta ai nuk është i sigurt 
për gjithçka, ose mendon se është i dobët? 
Asgjë e tillë. Hamleti e kupton fort mirë se 
konflikti është i pazgjidhshëm. Kjo është 
arsyeja pse ai thotë, “Të jesh apo të mos 
jesh”? Konflikti është i pazgjidhshëm, pa-
varësisht nëse ai ndërhyn apo jo.

Hamleti paraprakisht e shikon pakupti-
mësinë e konfliktit. Fati i tij është i para-
caktuar. Dhe, sapo fillon të veprojë, humb 
edhe veten. Imagjinoni me çfarë mjetesh 
duhet të luftojë në këtë botë! Çfarë kurthi 
është ky! Çfarë dueli! Me fjalë të tjera, 
ai e miraton pozicionin e armikut të vet. 
Duhet të luftojë me armët e tyre, në të 
njëjtën mënyrë si ata. Dhe, rezultati është 
vdekja e pashmangshme. Sepse është e 
pamundur të ndryshosh diçka. Hamleti e 
ka kapërcyer kohën e tij për shumë vite. 
Ai e kupton botën në të cilën jeton dhe se 
veç kohët e ardhshme, të cilave shpirtër-
isht u përket, do të jenë në gjendje të ndry-
shojnë diçka.

Si mund të veprojë njeriu mbi kohën? 
Apo është i pafuqishëm?

Jo, është i detyruar të veprojë. Hamleti 
vendos saktë: duhet vepruar, edhe pse e 
kupton se do të humbasë. Ai do të vdesë 
si Bruno[58], si shumë revolucionarë dhe 
mbrojtës të ideve. Tekefundit, Hamleti 
lufton për një ide. Ai nuk mund të bëhet 
qytetar vulgar e të pranojë gjithçka që e 
rrethon, megjithëse e di se është i dënuar. 
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Shto këtu madhështinë e shpirtit dhe të 
mendjes së tij. Hamleti heziton, sepse nuk 
mund të triumfojë.

Inteligjencia…

Si duhet të jetë ai? Çfarë mund të bëjë? 
Ai nuk mund të bëjë asgjë. Kjo gjithmonë 
do të jetë kështu. Por, ai duhet ta thotë 
fjalën e vet… e rezultati është një grum-
bull kufomash. Dhe, katër kapedanë që e 
bartin. Ky është kuptimi i Hamletit, e jo 
“të jesh apo të mos jesh”, “të jetosh ose të 
vdesësh”. Budallallëk!

Nuk ka kjo lidhje me jetën dhe vdekjen. 
Ka të bëjë me jetën e shpirtit njerëzor, me 
aftësinë ose paaftësinë për t’u përshta tur; 
për përgjegjësinë para shoqërisë të njeriut 
të madh dhe të intelektit. Njeriu duhet të 
veprojë! Hamleti vepron edhe pse e di 
se është i paaftë ta ndryshojë këtë botë, 
këtë kështjellë. Në rastin më të mirë do të 
bëhet vetë mbreti i kësaj. Mund të ndodhë 
në këtë mënyrë! Dhe, kështu vepra do të 
kuptohej nga të gjitha moshat.

Progresi ekziston. Por, është një njeri i 
cili e ka kapërcyer progresin. Ai ka ardhur 
nga larg, ka studiuar për një kohë të gjatë 
dhe nuk ka marrë pjesë nëpër gjithë ato 
konflikte shkatërrimtare. Ai është anëtar i 
inteligjencies, i klasës më të lartë. Vetëm 
rusët mund të kuptojnë se çfarë do të thotë 
kjo.

A e dini se çfarë thuhet për inteligjen-
cien në Enciklopedinë e famshme “Bri-
tannica”[59]? Ka dy seksione: inteligjen-
cia dhe inteligjencia ruse. Ne kemi harruar 
tashmë për këtë.

Si e kupton këtë?

Inteligjencia ruse ishte gjithnjë – shumë 
aktive dhe e pavarur. Asnjëherë nuk ishte 
në shërbim të princave të kësaj bote; ajo 
e mbrojti të vërtetën, kërkoi, eci para. “In-
teligjencia” është fjalë ruse. Anëtarët e in-
teligjencies u privuan në emër të ideve, iu 
nënshtruan shtypjeve dhe u konsideruan 
idealistë. Kujtojini, p. sh., socialdemokratët: 
Belinsky[60], Dobrolyubov[61], Pis-
arev[62]… të gjithë e mbronin një ide 
dhe ishin të dëbuar. Por, pavarësisht se sa 
armiqësorë për ta ishte realiteti, ata besuan 
tek e vërteta dhe luftuan për të.

E, cila është inteligjencia në Perëndim? 
Një person privat, i interesuar për kontaktin 
me masat.

Me fjalë të tjera, të qenit pjesëtar i in-
teligjencies i bie se është një profesion…

Po, është thirrje shoqërore. Mbi të gjitha, 
edhe Lenini[63] ishte pjesë e inteligjencies.

(Ky artikull i përkthyer nga Agron Shala 
është botuar në revistës “Akademia” dhe në 
portalin “Telegrafi”)

[1] Aktor rus.

[2] Regjisor rus, një nga regjisorët më 
të mëdhenj në historinë e filmit, për të ci-
lin Ingmar Bergman (1918-2007), të cilin 
Tarkovsky e ka adhuruar, ka thënë: “Për 
mua është regjisori më i madh ai i cili ka 
zbuluar një gjuhë të re, natyrën e vërtetë të 

filmit, sepse e kap jetën si refleksion, si një 
ëndërr”.

[3] Film që i dedikohet mjeshtrit rus të 
ikonave, i cili jetoi në vitet 1360-1430. Ky 
film u kritikua për kohëzgjatje dhe për qa-
sjen ndryshe të trajtimit të historisë, ndaj u 
censurua nga pushteti komunist sovjetik. 
Por, shpejt fiton famë në Perëndim, më 
vonë cilësohet një prej filmave më të mirë 
të historisë së kinematografisë.

[4] William Shakespeare (1564-1616), 
dramaturg anglez, një nga më të famsh-
mit e më të mëdhenjtë e historisë së 
dramaturgjisë.

[5] Alexander Pushkin (1799-1837), 
poet dhe dramaturg rus.

[6] Leo Tolstoy (1828-1910), shkrimtar 
rus.

[7] Perandor romak për të cilin Shekspi-
ri shkruan një tragjedi që për titull e mban 
emrin e tij.

[8] Sundimtar rus, dramë e censuruar e 
Pushkinit.

[9] Invadimi francez i Rusisë që trajtohet 
në veprën Lufta dhe paqja.

[10] Vepra që pasqyron bombardimet sh-
katërrimtare të aviacionit gjerman, në prill 
1937, në qytezën baske të quajtur Gernika 
(gjatë Luftës Civile në Spanjë).

[11] Pablo Picasso (1881-1973), një nga 
piktorët më të mëdhenj të shekullit XX.

[12] Piktura “Madonna di San Sisto” 
(1512)

[13] Raffaello Sanzio da Urbino (1483-
1520), piktor i njohur i Renesancës italiane.

[14] Ungjilli i Mateut, Markut, Lukës 
dhe Gjonit, që përbëjnë Dhiatën e Re, apo 
Biblën e krishterë, e që janë shkruar mes 
viteve 66-100.

[15] Nëna e Jezuit, sipas Biblës dhe 
Kuranit.

[16] Charles Spencer Chaplin (1889-
1977), aktor, dramaturg dhe regjisor, një 
nga pionierët e kinematografisë.

[17] Nikolai Petrovich Burlyayev (1946-
), aktor rus.

[18] Peter Alexeyevich (1672-1725), 
sundimtar vizionar që përmbysi traditat 
prapanike dhe që imponoi reformat mod-
erne të bazuara në vlerat perëndimore, me 
të cilat Mbretërinë e Rusisë e shndërroi në 
perandori.

[19] Rolan Bykov (1929-1998), regjisor, 
skenarist dhe aktor rus.

[20] Sergei Mikhailovich Eisenstein 
(1898-1948), regjisor sovjetik, teoricien i 
filmit dhe pionier i teorisë dhe teknikës së 
montazhit.

[21] Film pa zë i vitit 1925, inovativ për 
kohën – një nga filmat më të vlerësuar në 
historinë e kinematografisë.

[22] Film pa zë i Eisensteinin i vitit 1925.

[23] Film i Eisensteinit i vitit 1929.

[24] Alexander Dovzhenko (1894-
1956), skenarist dhe regjisor rus, që bashkë 
me Eisensteinin i ndërtuan themelet e kine-
matografisë sovjetike.

[25] Film i Eisensteinit, i ndarë në dy 
pjesë. Pjesa e parë është shfaqur më 1944, e 
dyta më 1958. Filmi është pëlqyer nga reg-
jimi komunist meqë identifikohej me fig-
urën Ivanit IV – themeluesit të Mbretërisë 
së Rusisë.

[26] Film tjetër historik i Eisensteinit, 
premiera e të cilit u dha në vitin 1938. Për 
dallim nga Tarkovsky, shumica e kritikëve 
rusë e ka vlerësuar lart edhe këtë realizim 
të Eisensteinit

[27] Sergei Sergeyevich Prokofiev 
(1891-1953), kompozitor i njohur rus.

[28] Film hit i vitit 1963, regjinë e të cilit 
e ka bërë amerikani Joseph L. Mankiewicz 
(1909-1993), e ku rolin e sundimtares së 
fundit të dinastisë së Ptolemejve të Egjiptit, 
atë të Kleopatrës (69-30 p.s.), e luante ak-
torja angleze Elizabeth Taylor (1932-2011). 
“Kleopatra” ishte filmi më i shtrenjtë deri 
atëherë e, po ashtu, filmi më fitimprurës i 
vitit, por që dallonte nga konceptet e kine-
matografisë evropiane dhe japoneze.

[29] Përrallë popullore që u bë e 
famshme nga Pushkini e që më 1966 u 
bë film nga regjisori Alexander Ptushko 
(1900-1973).

[30] Akira Kurosawa (1910-1998), reg-
jisor japonez, një nga më të vlerësuarit në 
historinë e kinematografisë.

[31] Film i Kurosawas i vitit 1957.

[32] Tragjedi e Shekspirit e interpretuar 
për herë të parë më 1606.

[33] Film i Kurosawas i vitit 1954.

[34] Film i Kurosawas i vitit 1962.

[35] Filozof i Greqisë Antike, që jetoi në 
vitet 384-322 p.e.s.

[36] Film amerikan me regji nga John 
Sturges (1910-1992), i bazuar në filmin e 
Kurosawas, “Shtatë samurajët”.

[37] Joseph Vissarionovich Stalin (1878-
1953), lider i Bashkimit Sovjetik dhe një 
nga diktatorët më mizor në histori.

[38] Film me dy pjesë i viteve 1937-’38, 
regjinë e të cilit e ka bërë regjisori rus Vlad-
imir Petrov (1896-1966).

[39] “Çapaevi”, film sovjetik i vitit 1934, 
që është biografia e trilluar e komandantit 
të Ushtrisë së Kuqe, Vasily Ivanovich Cha-
paev (1887-1919).

[40] Organizata që propagandonte ko-
munizmin në botë.

[41] Boris Babochkin (1904-1975), ak-
tor dhe regjisor rus.

[42] Vëllezërit Georgi (1899-1946) dhe 
Sergei Vasilyev (1900-1959), regjisorët e 
filmit “Çapaevi”.

[43] Avvakum Petrov (1620-1682), i cili 
kundërshtoi reformat kishtare që afronin 
Kishën ruse me atë të Patrikanës së Stam-
bollit. Për kundërshtimet e tij, internohet e 
burgoset disa herë, ndërsa në fund digjet 
për së gjalli. Ndjekësit e principeve të tij në 
Rusi, më vonë do të njihen si “Besimtarët 
e vjetër”. Kjo histori e kundërshtimeve e 
dëshmon edhe një herë guximin e Tar-
kovskyt, si krijues e si intelektual, sidomos 
kur dihet fakti se ka jetuar në një sistem 
dikta torial komunist.

[44] Dramaturg i Greqisë antike, që nga 
shumëkush njihet si babai i tragjedisë. Jetoi 
në vitet 525-455 p.e.s.

[45] Film i zhanrit të fantashkencës, 
me regji të Tarkovskyt, që do ta ketë pre-
mierën në vitin 1972. Edhe kjo vepër 
cilësohet një nga më të arrirat në historinë 
e kinematografisë.

[46] Stanisław Lem (1921-2006), filozof 
dhe satirist polak, një nga autorët kryesorë 
lindorë të veprave të fantashkencës.

[47] Film i vitit 1964, me regji të Paso-
linit që, sipas Ungjillit të Mateut, trajton 
jetën e profetit kryesor të krishterimit, Jezu 
Krishtit.

[48] Pier Paolo Pasolini (1922-1975), 
regjisor, gazetar, shkrimtar, poet, drama-
turg, politikan… italian, një nga figurat 
kryesore të artit evropian të pjesës së dytë 
të shekullit XX.

[49] Vendi ku arrestohet Krishti, pas 
Darkës së Fundit me apostujt e tij, e ku 
ndodh ajo që në Bibël njihet si Agonia e 
Kopshtit.

[50] “Tragjedia e Hamletit, princit të 
Danimarkës”, shkruar nga Shekspiri mes 
viteve 1599-1601.

[51] Grigori Kozintsev (1905-1973), 
regjisor rus i teatrit, i cili më 1964 e realizon 
filmin “Hamleti”.

[52] Laurence Olivier (1907-1989), ak-
tor i famshëm anglez, i cili më 1948 e reali-
zon filmin “Hamleti”.

[53] Peter Brook (1925-), regjisor anglez 
i teatrit, një nga emrat më të rëndësishëm 
të teatrit në pjesën e dytë të shekullit XX. 
“Hamletin” ai e inskenon në vitin 1955.

[54] Koha kur ka jetuar Mbretëresha e 
Anglisë, Elizabeta I (1533-1603).

[55] Trupa teatrore e themeluar më 1599 
që merrej me veprat e Shekspirit.

[56] Historian romak që jetoi në vitet 
46-120.

[57] Historian romak që jetoi në vitet 
69-122.

[58] Giordano Bruno (1548-1600), prift 
dominikan, filozof, poet dhe shkencëtar që 
shpallet heretik nga Inkuizicioni dhe digjet 
për së gjalli.

[59] Një nga vëllimet më të vjetra e më 
të vlerësuara të enciklopedisë së dijes së 
përgjithshme.

[60] Vissarion Belinsky (1811-1848), 

kritik rus i letërsisë, mbështetës i ideve 
perëndimore dhe kundërshtar i sllavofilisë.

[61] Nikolay Dobrolyubov (1836-
1861), kritik rus i letërsisë dhe revolucionar 
demokratik.

[62] Dmitry Pisarev (1840-1868), kritik 
rus i letërsisë dhe mbështetës i lëvizjeve 
revolucionare në Rusi, nga i cili u ndikua 
edhe Lenini.

[63] Vladimir Lenin (1870-1924), rev-
olucionar komunist rus, që përmbysi siste-
min monarkist në Rusi dhe themeloi shtetin 
e parë komunist në botë, Bashkimin e Re-
publikave Socialiste Sovjetike (BRSS).

(Ky artikull i përkthyer nga Agron Shala 
është botuar në revistën “Akademia” dhe 
në portalin “Telegrafi”)
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