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Koment

Për një parti të re 
të majtë
Nga Leart Kola*               /Faqe 6

Gurët, që hidheshin lumë mbi 
policinë në ditën pas vrasjes 
së Klodianit në lagjen 
periferike të Laprakës, ishin 

të njëjtët me ato që hidheshin më 21 
janar, apo dhe me ato që fluturonin 
mbi kokat e sampistëve të Ramiz 
Alisë në fillim të 90-ës e të Sali Ber-
ishës më pas. E vetmja gjë, që ndry-
shonte ishin duart, por mbase dhe 

Qorrsokaku 
i politikave 
identitare
Nga Stéphane Beaud dhe 
Gérard Noiriel / Faqe  5

Më 25 maj 2020 çështja racore 
u rishfaq papritmas në qendër 
të aktualitetit kur imazhet 

e vrasjes së George Floyd, të xhiru-
ara nga një kalimtare me një telefon 
celular, u transmetuan pa ndërprerë në 
rrjete sociale dhe në kanalet e lajmeve 

Mësimi i 
“Vargjeve 
Satanike”
Nga Laurent Binet       /Faqe  15

Bota ka ndryshuar, por kur? Jo 
më 11 shtator 2001, siç mund 
ta kishim menduar.  Atë ditë, 

gjithçka tashmë kishte mbaruar. Në 
librin e tij « Përmbytja e qytetëri-
meve » Amin Maalouf kthehet në 
atë që ai e quan “kthimin e madh” 
më vitin 1979. Dhe duhet pranuar 
se kjo hipotezë ka mjaft argumente: 

Editorial 
Kush do do të 
jetë armiku i 
radhës?
Nga Serge Halimi         
/ Faqe 4
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Udhëkryqi i vendnumërimit ballkanik

Epoka e financave autoritare
"Çmenduri", "gabim", "lëvizje pokeri" ... Që nga referendumi i vitit 
2016, Brexit është paraqitur shpeshherë si rezultat i një kombinimi 
fatkeq të rrethanave. Megjithatë, ai i përgjigjet në mënyrë të 
përkryer, pritjeve të një pjese në rritje të sektorit të financave, që 
ndjehet ende shumë i kufizuar nga rregulloret evropiane.

Përderisa rënia e Donald Trump nga pushteti pritet ta ritkhejë bashkëpunimin transatlantik dhe koordinimin midis Shteteve të Bashkuara dhe 
Bashkimit Evropian, perspektiva evropiane e Ballkanit perëndimor mbetet e zymtë, edhe për shkak të vetë Bashkimit Evropian. Paralelisht, një 

frymë e ndryshimeve politike po fryn në vendet e rajonit. Pas Maqedonisë së Veriut dhe Malit të zi, Kosova është në prag të ndryshimit të establish-
mentit njëzetëvjeçar qeveritar, ku pritet fitorja e Lëvizjes Vetëvendosje. Kjo pasi dështoi arritja e një marrëveshje të “madhe” politike, të paralajmëru-
ar midis Kosovës dhe Serbisë.  Se çfarë nënkuptojnë këto zhvillime aktuale dhe çfarë pritet në të ardhmen e afërt, /Faqe 2-3-4

INTERVISTUAN: SHKODRAN HOTI DHE BELGZIM KAMBERI

KUR CITY OF LONDON MILITONTE PËR BREXIT

Në mëngjesin e 24 qer-
shorit 2016, bota zbuloi 
se në pyetjen: “A duhet që 

Mbretëria e Bashkuar të mbetet 
anëtare e Bashkimit Evropian apo 
të del prej saj?” 51.9% e votuesve 
u përgjigjën: « leave » (dalje). Për 
shumë, ky rezultat ishte një befasi: 

City i fuqishëm, i përkëdheluri 
nga të gjitha pushtetet në Londër, 
dukej i bashkuar në favor të 
“remain” (qëndrim). Ç’ndodhi? A 
nuk kishin mjete të mjaftueshme 
punëdhënësit më të fuqishëm 
financiarë në Evropë që të dëg-
johej zëri i tyre në një çështje që 

ndikonte në të ardhmen e tyre?
E zhurmshme, fushata e ud-
hëhequr nga City në favor të 
“Remain” maskoi megjithatë një 
fushatë tjetër, më diskrete, por 
gjithsesi masive. Në të dhënat 
e bëra publike nga komisioni 
zgjedhor britanik gjejmë elemente 

të cilat shpiejnë në tri përfundime. 
Së pari, pothuajse dy të tretat e 
sektorit financiar investuan në 
referendum për ta mbështetur 
fushatën “Leave”, ndërsa nga ana 
e tyre, sektorët industrial investu-
an pothuajse gjysmën e kapitalit 
të tyre. Pastaj, 57% e /Faqe 7              

Vështrim

Pse e kemi 
të vështirë ta 
shkruajmë 
historinë tonë?!
Nga Ben Andoni            /Faqe 11

Pak ditë më parë, një profesori 
të Universitetit të Gjirokastrës 
i duhej ta bënte një përçapje 

të madhe ndër mediat tiranase për 

Aktivizëm

Publicistikë
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Udhëkryqi i vendnumërimit ballkanik
Ndonëse fitorja e Joe Biden dhe ndryshimi i pushteteve në disa nga shtetet e rajonit shihen si mundësi e re për Ballkanin Perëndimor, integrimi 

evropian dhe paqja rajonale mbeten perspektiva të largëta.

INTERVISTUAN: SHKODRAN HOTI DHE BELGZIM KAMBERI

P ërderisa rënia e Don-
ald Trump nga pushteti 
pritet ta ritkhejë bash-

këpunimin transatlantik dhe 
koordinimin midis Shteteve të 
Bashkuara dhe Bashkimit Ev-
ropian, perspektiva evropiane 
e Ballkanit perëndimor mbetet 
e zymtë, edhe për shkak të vetë 
Bashkimit Evropian. Paralelisht, 
një frymë e ndryshimeve politike 
po fryn në vendet e rajonit. Pas 
Maqedonisë së Veriut dhe Mal-
it të zi, Kosova është në prag 
të ndryshimit të establishmentit 
njëzetëvjeçar qeveritar, ku pritet 
fitorja e Lëvizjes Vetëvendos-
je. Kjo pasi dështoi arritja e një 
marrëveshje të “madhe” politike, 
të paralajmëruar midis Kosovës 
dhe Serbisë.  Se çfarë nënkup-
tojnë këto zhvillime aktuale dhe 
çfarë pritet në të ardhmen e afërt, 
bashkëbiseduam me dy special-
istë ndërkombëtarë të Ballkanit; 
Florian Bieber, profesor dhe 
drejtor i Qendrës për Studime të 
Evropës Juglindore në Univer-
sitetin e Gracit në Austri; si dhe 
Jean-Arnault Dérens nga Parisi, 
historian, gazetar dhe kryeredak-
tor i portalit frankofon për Ballk-
anin, “Le Courrier des Balkans”.

– Si e shihni perspektivën e 
sotme të procesit të anëtarë-
simit të Ballkanit Përëndimor 
në Bashkimin Evropian? 

Jean-Arnault Dérens : Objek-
tivisht ‘nulë’. Bashkimi Evropi-
an nuk po del nga krizat e saj të 
shumëfishta. Nuk mund ta marrë 
parasysh në asnjë mënyrë inte-
grimin e anëtarëve të rinj të zh-
villuar dobët, të korruptuar, kli-
entelistë dhe me institucione të 
dështuara. As nesër, as për pesë 
vjet, as për dhjetë vjet. Nëse 
çështja e anëtarësimit duhet të 
shqyrtohet realisht, kjo do të jetë 
në një Bashkim Evropian plotë-
sisht të ripërtërirë, të rithemeluar; 
por kjo perspektivë nuk është për 
momentin në horizont.

Megjithëkëtë, të gjithë sillen « 
sikurse », thuajse kjo perspektivë 
është ende reale, e sikurse ajo 
mund të ndryshojë ndonjë gjë…
Nga ana e liderëve të korruptuar 
të Ballkanit, kjo shpjegohet lehtë 
: Vuçiqët, Dodikët, Edi Ramat 
dhe autokratët e tjerë të rajonit e 
kanë kuptuar mirë se procesi i in-
tegrimit është një iluzion tashmë 
që një kohë të gjatë. Andaj, ky 
proces nuk përfaqëson asnjë 
rrezik për ta dhe pushtetet e tyre. 
Nuk iu kërkohet asgjë, përpos 
që ta mbajnë një diskurs pro-ev-
ropian…Gjë që nuk është për ta 
ndonjë kosto e lartë!  Autokratët 
e këndojnë këngën që Brukseli 
dëshiron ta dëgjojë dhe gjithkush 
mbetet i lumtur. Në qarqet evropi-
ane, nuk janë më naiv se gjëkun-
di, por meqë Bashkimi Evropian 

nuk ka asgjë konkrete për t’i 
propozuar shteteve të Ballkanit, 
atëherë mjaftohen më këtë shfaq-
je të zymtë teatrale. Mendohet së 
paku të « shmanget më e keqja 
», përderisa autokratët ballkan-
ikë vazhdojnë të vetëquhen « 
pro-evropian » dhe nuk gjuhen 
plotësisht në krahët e Kinës, Tur-
qisë ose Rusisë. Më pëlqen anal-
iza e Branko Millanoviqit i cili 
thotë se Mali i zi është ndoshta 
shteti i vetëm i rajonit që do të 
mund të anëtarësohej në Bash-
kimin Evropian në një të ardhme 
më të afërt. Mali i zi nuk është 
shtet i madh dhe është anëtar i 
NATO-së. Anëtarësimi i tij nuk 
do të kushtonte shtrenjtë dhe do 
të mundësonte t’ia kthente pak 
besueshmërinë perspektivës ev-
ropiane, për ta bërë së paku ende 
të besueshme…Por sigurisht se 
edhe kjo do të ishte vetëm një 
lojë. Fundja, edhe nëse Mali i 
zi do të anëtarësohej në BE më 
2025 ose 2030, ç’do të ndryshon-
te kjo për vendin, për rajonin dhe 
për vetë Bashkimin Evropian? Jo 
shumë gjëra. Në realitet, çështje 
e rëndësishme është të kuptohet 
pse dhe si procesi i anëtarësimit 
ka humbur dimensionin e tij per-
formativ, apo kapacitetin e tij për 
t’i ndryshuar institucionet dhe 
shoqëritë e vendeve ballkanike.     

Florian Bieber :Kam frikë se 
procesi aktual do të vazhdojë 
të ngecë dhe se nuk do të ketë 
shumë lëvizje. Vetoja e parë 
franceze në vitin 2019 dhe vetoja 
bullgare vitin e kaluar dërgojnë 
një pamje të kthjellët dhe sugje-
rojnë që bllokimet e së ardhmes 
mund ta vonojnë zgjerimin për 
vite me radhë, edhe nëse vendet 
në rajon po bëjnë punën e tyre. 
Sidoqoftë, edhe në rajon ka pro-
gres të kufizuar dhe duket se 
reformat e nevojshme janë pri-
oritete të ulëta. Kështu që nuk 
shoh shumë shpresë pa një an-
gazhim politik, përtej deklaratave 
që liderët e Bashkimit Evropian 
dhe ata të Ballkanit Perëndimor 
dëshirojnë të japin. Për më tepër, 
procesi duhet të reformohet. Kjo 
përfshin eliminimin e të drejtës 
së vetos për anëtarët individualë 
në të gjitha hapat e procesit të zg-
jerimit. Sigurisht që ka disa pika, 
si ratifikimi i traktatit të pranimit, 
të cilin të gjithë anëtarët duhet ta 
pranojnë, por pse për fillimin e 
bisedimeve? Së dyti, ekziston një 
nevojë për sundimin e ligjit dhe 
kushtëzimin e demokracisë bren-
da BE-së. Nëse Bashkimi Evropi-
an mund të merret dhe merret me 
shkeljet në Hungari dhe në ven-
det e tjera, shumë anëtarë do të 
shqetësohen më pak për pranimin 
e vendeve të reja anëtare. Mbi të 
gjitha, ka mënyra për t’i adre-
suar shkeljet. Tani, pozicioni i 
Francës dhe të tjerëve ka qenë 
shumë përpjekje për t’i zgjidhur 

të gjitha problemet e mundshme 
para anëtarësimit, gjë që është e 
pamundur. Asnjë vend nuk mund 
të jetë i sigurt nga shkeljet dhe 
nëse ndonjë vend duhet ta arrijë 
atë, ai nuk do të anëtarësohet kur-
rë. Në të njëjtën kohë, ekziston 
nevoja për një shtytje rajonale, 
idealisht nga baza kundër kapjes 
së shtetit dhe dominimit të partive 
autoritare.  

Ballkani si terren 
eksperimentimi

 – Çfarë flasin për ju poli-
tikat e Viktor Orbanit, Janez 
Janshës, apo edhe të Bullgar-
isë ndaj Maqedonisë së Veriut, 
në kuptim të marrëdhënieve 
BE-Ballkan Perëndimor?

Jean-Arnault Dérens : Natyra 
politike urren gjithnjë vakumin. 
Përderisa « qendra » e Bashkimit 
Evropian – kjo qendër e papër-
caktueshme të cilën nuk arrijmë 
kurrë ta emërtojmë, duke mos 
qenë as Komisionin Evropian 
dhe as boshti Berlin/Paris – nuk 
kishte asgjë për t’i propozuar 
vendeve të Ballkanit kandidate 
për anëtarësim në BE; grupi 
i Vishegradit e mori përsipër 
plotësimin e këtij boshllëku, 
duke e propozuar vizionin e tij 
për Evropën, një Evropë etnike 
dhe të bardhë, të mbyllur në vet-
vete… Nuk them kurrë se Vik-
tor Orban është « anti-evropian 
». Kjo do të ishte e pasaktë. Ai 
është plotësisht pro-evropian, 
por ka një vizion për Evropën 
që nuk është i imi! Viktor Or-
ban ka propozuar modelin e tij 
ksenofob, që i ka mundësuar të 
ndërtojë rrjete të rëndësishme 

të ndikimit në tërë Ballkanin. 
Janez Jansha është një aktor i 
rëndësishëm i këtyre rrjeteve, 
por Kryeministri hungarez ka 
marrëdhënie shumë të mira edhe 
Presidentin e Serbisë Aleksandër 
Vuçiq! Në muajin korrik të vi-
tit të kaluar, François-Xavier 
Bellamy, drejtuesi i së djathtës 
franceze në Parlamentin Evropi-
an, bashkonte në një panel Viktor 
Orbánin, Aleksandër Vuçiqin dhe 
Janez Janshën për një zoom-kon-
ferencë publike me temën : « 
Europe uncensored » (Evropa 
pa cenzurë). Ata ishin ftuar të 
debatonin mbi kërcënimin krye-
sor që rëndon sipas tyre Evropën 
në këtë periudhë pandemie dhe 
krize ekonomike : « marksizmi 
kulturor » ! Pra, Ballkani shërben 
edhe si terren eksperimentimi të 
një konvergjence të re midis rry-
mave ksenofobe, nacionaliste 
dhe ultrakonservatore. Kryemin-
istri bullgar Boiko Borisov është 
po ashtu një eksperimentues i 
rrezikshëm : shumë vite para 
Viktor Orban, ai ngriti një « muri 
» me tela kundër refugjatëve në 
kufijtë e shtetit të tij (përfshirë 
edhe në kufirin me Turqinë). 
Borisovi ishte po ashtu drejtue-
si i parë i një partie anëtare e 
Partisë Popullore Evropiane që 
hynte në koalicion me të djath-
tën ekstreme.  Kjo në vitin 2017 
dhe të djathtët ekstrem bullgarë 
nuk janë aq të butë! Por, Boiko 
Borisov është më i kujdesshëm 
se Viktor Orban. Ai di të qën-
drojë diskret dhe t’i shmanget 
provokimeve. Për më tepër, për 
arsye historike dhe gjeopolitike, 
ai tregon një besnikëri atlantike 
absolute përballë Rusisë, gjë që 
i jep atij një çek të bardhë për 
gjithçka tjetër, duke filluar nga 

korrupsioni sistematik të regjim-
it të tij e deri të provokimet ndaj 
Maqedonisë së Veriut.

“Sigurisht se shohim rik-
thimin e të ‘vjetërve’ nga 

administrata Clinton, të cilët 
e kanë ruajtur një lloj ‘ndjen-
je’ për Ballkanin, veçanërisht 
për Kosovën, por nuk jemi në 

kohëra të njëjta dhe prioritetet 
e Shteteve të Bashkuara nuk 

janë po ashtu të njëjta. Çështjet 
serioze vazhdojnë të diskuto-

hen në Berlin” – Jean-Arnault 
Dérens “

Florian Bieber :Të tre bur-
rat e fortë ndjekin politika të 
ndryshme, por asnjëri nuk është 
dashamirës. Orban mbështet zg-
jerimin, por është skeptik krye-
sisht për të njëjtën arsye si Fran-
ca dhe Hollanda. Ai dëshiron më 
shumë Orbanë, dmth. udhëheqës 
të tipit Vuçiq dhe Gruevski, të 
cilët do ta mbështesnin atë dhe 
do ta forconin po ashtu një pamje 
më nacionaliste të Evropës. Jan-
sha është bërë një aleat i kësaj 
pikëpamje. Borisovi është një 
lloj i ngjashëm sundimtari me 
dy të tjerët, por më pak ideolog-
jik dhe më i kujdesshëm për të 
mos e sfiduar BE-në si të tillë. 
Ai shtiret kinse luan në bazë të 
librit evropian liberal, por vetoja 
e qeverisë së tij ndaj Maqedonisë 
së Veriut tregon gatishmërinë 
e tij për ta përdorur BE-në që 
ta shtyejë përpara një agjendë 
nacionaliste dhe për t’i fituar 
luftërat e brendshme të pushtetit. 
Në të tre rastet, qeveritë e tyre 
nuk po sillen si miq të qytetarëve 
të Ballkanit Perëndimor, por 
përkundrazi mbështesin liderë 
autoritarë dhe nacionalistë. Në 
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këtë mënyrë, ata po e ndihmojnë 
ruajtjen e status-quosë.  

– Përgjatë administratës 
Trump është vërejtur një 
shpërputhje në qëndrime 
midis Brukselit/Berlinit dhe 
Washingtonit rreth Ballkanit 
Perëndimor. Çfarë prisni në 
këtë kuptim nga administrata 
Biden?

Jean-Arnault Dérens : Në 
parim, pritet që Biden t’i kthehet 
një politike ndërkombëtare më « 
klasike », sidomos kur kemi të 
bëjmë me marrëdhëniet trans-
atlantike. Por do të ishte krejtë-
sisht iluzore të mendohet se ad-
ministrata Biden do t’i kthehet 
politikave të Barack Obama ose 
Bill Clinton! Bota ka ndryshuar 
radikalisht dhe Shtetet e Bash-
kuara janë shumë më të “vogëla” 
se para dhjetëra vjetësh, apo së 
paku janë më të kthyer drejt ve-
tes. Pasojat e pandemisë mbeten 
ende vështirë të llogaritshme, por 
sigurisht se Shtetet e Bashkuara 
të Joe Biden do të përqendrohen 
në problemet e tyre ekonomike 
dhe sociale, e se do të jenë më 
pak të angazhuar në sfidat ndër-
kombëtare. Sigurisht se shohim 
rikthimin e të “vjetërve” nga 
administrata Clinton, të cilët e 
kanë ruajtur një lloj « ndjen-
je » për Ballkanin, veçanërisht 
për Kosovën, por nuk jemi në 
kohëra të njëjta dhe prioritetet e 
Shteteve të Bashkuara nuk janë 
po ashtu të njëjta. Çështjet seri-
oze vazhdojnë të diskutohen në 
Berlin.

“Administrata Biden me 
siguri do ta braktisë qasjen 

transaksionare të administratës 
Trump dhe ka shumë njerëz në 
administratë që e njohin mirë 

rajonin, kështu që Ballkani 
mund të jetë një vend ku testo-
het bashkëpunimi i ripërtërirë 
transatlantik” – Florian Bieber

Florian Bieber :Sigurisht 
se do të ketë shumë më tepër 
bashkëpunim transatlantik dhe 
koordinim më të ngushtë mid-
is Shteteve të Bashkuara dhe 
Bashkimit Evropian. Pikëpyetja 
e vërtetë është nëse do të kemi 
“vetëm” një kthim në vitet e 
Obamës, që do të thotë se BE-ja 
udhëheq dhe SHBA-ja mbështet 
përpjekjet e BE-së dhe përdor 
fuqinë e saj rajonale për t’i zg-
jidhur krizat, apo nëse do ta 
kemi një angazhim të ri më seri-
oz. Administrata Biden me sigu-
ri do ta braktisë qasjen transak-
sionare të administratës Trump 
dhe ka shumë njerëz në admin-
istratë që e njohin mirë rajonin, 
kështu që Ballkani mund të jetë 
një vend ku testohet bashkëpun-
imi i ripërtërirë transatlantik. 
Pikëpyetja është nëse BE-ja 
është gjithashtu e gatshme, edhe 
duke mos injoruar SHBA-në, por 
duke punuar së bashku. Unë pres 
tone më kritike nga Washingtoni 

drejt Beogra-
dit, në veçan-
ti për thyerjet 
demokratike në 
Serbi, që duket 
se do të jenë në 
agjendë. Pre-
sioni për një 
dialog thelbë-
sor do të rritet 
gjithashtu nëse 
Kosova zgjedh 
një qeveri të 
qëndrueshme . 

Në anën tjetër, 
leva perëndimore është më e 
ulët se para 4-5 vjetëve për sh-
kak të një Kine më aktive, një 
Turqi më antagoniste dhe ak-
torëve të tjerë.

– Është thënë shpesh se 
kryeqendrat perëndimore kanë 
parapëlqyer “stabilokracinë” 
kundrejt “demokracisë” në 
Ballkanin Perëndimor. Mirë-
po, edhe pas rënies nga pushte-
ti të Millo Gjukanoviqit, e 
sidomos të Nikolla Gruevskit 
në Maqedoninë e Veriut, nuk 
është se po ndjehen ndryshime 
përmbajtësore demokratike, 
si brenda republikave të tyre, 
ashtu edhe në marrëdhëniet e 
tyre me fqinjët?   

Florian Bieber :Maqedonia e 
Veriut është bërë dukshëm më e 
hapur dhe demokratike. Shenjat 
në Mal të Zi tregojnë edhe dre-
jtime pozitive, edhe negative. 
Duhet bërë dallimi midis sun-
dimit të një udhëheqësi autori-
tar e partisë së tij dhe rrënjëve 
më të thella të kapjes së shte-
tit. Këto nuk ndryshojnë bren-
da natës dhe shpesh nevojiten 
vite, jo vetëm për t’i ndryshuar 
institucionet, por edhe mënyrën 
sesi sillen individët. Ekziston 
gjithashtu rreziku që partitë 
e reja në pushtet t’i përdorin 
strukturat e pushtetit dhe mjetet 
e qeverisë së mëparshme. Kësh-
tu që është një proces i vështirë. 
Kjo vështirësohet nga mjedisi 
ndërkombëtar i de-demokra-
tizimit në vitet e fundit, nga 
SHBA-ja në Poloni dhe në Hun-
gari. Në këtë kuptim, tendencat 
më të mëdha globale pasqyrohen 
në rajon. Nëse ka një ringjallje 
të demokracisë liberale, ajo do 
ta rrisë edhe presionin në rajon.

– Një nga arsyet e “përkëd-
heljes” ndërkombëtare të 
pushtetit së Aleksandër Vuçiqit 
në Serbi është edhe përceptimi 
se ai mund të jetë lideri serb 
që do ta njeh pavarësinë e 
Kosovës. Përderisa kjo nuk po 
ndodhë, Serbia është sot poth-
uajse pa opozitë parlamentare 
dhe me demokraci të kontestu-
ar. Si e komentoni?    

Jean-Arnault Dérens : Sigur-
isht se Kosova është aseti krye-
sor, madje edhe siguria e jetesës 
politike të Aleksandër Vuçiqit. 
Duhet të shprehet dhe të bindë 
sikurse vetëm ai është në gjend-
je ta pranonte një “kompromis” 
për Kosovën që do ta refuzo-
nin kundërshtarët e tij politikë, 
por këtë kompromis nuk duhet 
ta bëjë kurrë… Çfarë karta do 
të kishte ende në dorë Vuçiqi 
ditën që do ta nënshkruante mar-
rëveshjen për Kosovën? Pra nuk 
do të ketë asnjë marrëveshje të 
kënaqshme, asnjë evolucion të 
vërtetë, përderisa Vuçiqi është 
në pushtet.

“Çfarë karta do të kishte 
ende në dorë Vuçiqi ditën 

që do ta nënshkruante mar-
rëveshjen vendimtare për 

Kosovën? Prandaj edhe nuk 
do të ketë asnjë marrëveshje 
të kënaqshme, asnjë evolu-
cion të vërtetë, përderisa 

Vuçiqi është në pushtet” – 
Jean-Arnault Dérens 

Florian Bieber :Aleksandër 
Vuçiqi ka qenë shumë i aftë 
ta paraqes veten si feneri që 
mund t’i jep zgjidhje çështjes 
së Kosovës. Me këtë e ka fituar 
një mbështetje të madhe perën-
dimore. Mbështetja e tij për 
marrëveshjen e Brukselit dukej 
se i jepte atij të drejtë, por kanë 
kaluar gati 8 vjet dhe Vuçiqi 
nuk ka dhënë asnjë indikacion 
se është vërtet i gatshëm t’i zg-
jidhë marrëdhëniet me Kosovën. 
Në fakt, ai e ka bërë edhe më të 
vështirë duke inkurajuar zëra 
nacionalistë dhe ksenofob në 
Serbi. Sot, çështja e Kosovës 
është më e rëndësishme dhe 
niveli i gjuhës së urrejtjes ant-
ishqiptare është më i madh. Der-
isa vazhdon të dërgojë sinjale se 
është i gatshëm të bëjë kompro-
mis në Perëndim, ekziston ende 
iluzioni se Vuçiqi mund të jetë 
tregtari i mundshëm. Qeveritë 
e paqëndrueshme të Kosovës ia 
kanë bërë atij më të lehtë, meqë 
sinqeriteti i tij nuk është testuar. 

(Mos)marrëveshja e largët 
Kosovë-Serbi 

– Në raportin e tij të fundit, 
International Crisis Group 
(ICG) ka përmendur disa 
opsione të mundshme për 
zgjidhjen e kontestit midis 
Kosovës dhe Serbisë : njohja 
e pavarësisë së Kosovës nga 
Beogradi në shkëmbim të 
ndihmës financiare dhe të 
anëtarësimit të shpejtë të 
Serbisë në Bashkimin Evro-
pian; autonomi për serbët në 
Kosovë dhe për shqiptarët 
në Serbi; apo ndryshime të 
kufijve nëpërmjet shkëmbi-
mit të territoreve? Sa janë 
reale këto zgjidhje, apo jemi 
më shumë në fazën e status 
quo-së të « durimit strategjik 
» deri në momentin e palës « 
që lodhet e fundit »? 

Jean-Arnault Dérens : Siç 
e thash më sipër, Aleksandër 
Vuçiqi nuk e ka asnjë in-
teres të nënshkruajë çfarëdo 
marrëveshje vendimtare për 
Kosovën, sidomos në këtë mo-
ment, ku do të mund pastaj të 
përballet me një kundërshtar 
politik të papritur, siç është 
Kisha Ortodokse Serbe….Pra, 
nuk do të ndodhë asgjë. Të 
jemi të qartë, ky raport i Inter-
national Crisis Groupi publi-
kuar vetëm disa ditë pasi Joe 
Biden mori detyrën e Presiden-
tit, kishte për qëllim vetëm t’ia 
dërgojë një porosi partnerëve 
evropianë të Shteteve të Bash-
kuara…Shkurt, të përkëdhelet 
Mirosllav Lajçak, që mund 
tash të qëndrojë i qetë. Por, 
ky raport nuk do të ketë asnjë 
pasojë praktike, meqë Kosova 
dhe Ballkani nuk do të jenë 
prioritet i administratës Biden 
dhe meqë Gjermania po hyn në 
një vit zgjedhor.

Florian Bieber :Ka një prob-
lem me opsionet. Askush nuk 

mund t’i premtojë anëtarësim 
të shpejtë Serbisë në Bash-
kimin Evropian, që kërkon 
pëlqimin e 27 vendeve dhe 
që do t’i minonte standardet 
demokratike të BE-së. Ser-
bia nuk mund të bashkohet 
me BE-në shpejt nën qever-
inë e Vuçiqit. Një autonomi 
për serbët në Kosovë tashmë 
ekziston dhe një autonomi e 
stilit “Republika Srpska” nuk 
do t’i shërbente askujt. Pastaj, 
ndryshimet e kufijve janë të 
rrezikshëm së pari për serbët 
në Kosovë, ngase shumica prej 
tyre nuk jetojnë në zonat pranë 
Serbisë, por pastaj edhe për 
rajonin. Kështu që asnjë nga 
opsionet nuk duket realist dhe 
i dëshirueshëm. Status quo-ja 
është më e mirë, se zgjidhjet e 
tilla të nxituara. Mendoj se op-
sioni i parë është i pamundur 
pasi vendet kryesore anëtare të 
BE-së nuk do të jenë në favor 
të anëtarësimit të Serbisë me 
shpejtësi dhe nuk jam i sig-
urt se ky është një shpërblim 
i mjaftueshëm për Vuçiqin. 
Opsionet e tjera duken joreale 
nga perspektiva e një qev-
erie të udhëhequr nga Kurti. 
Të dy opsionet e tjera janë 
problematike.  

– Hashim Thaçi dhe Alek-
sandër Vuçiqi nuk përfun-
duan si dy liderë që do ta 
firmosin “paqen historike” 
midis Kosovës dhe Serbisë. 
Sa i besoni një marrëveshje 
të tillë në të ardhmen e afërt 
dhe a mendoni se kjo mund 
të arrihet me Albin Kurtin 
dhe Aleksandër Vuçiqin ose 
me opozitarët e tij të sotëm 
në Serbi?

Jean-Arnault Dérens : Men-
doj se Albin Kurti është shumë 
i vetëdijshëm për veprim-
in strategjik të Aleksandër 
Vuçiqit, i cili luan gjithnjë 
lojën se kinse po e kërkon një 
marrëveshje “historike” për 
Kosovën, por që nuk duhet ta 
gjejë kurrë dhe aq më pak ta 
përfundojë. Kështu që shpresoj 
se Albin Kurti nuk do ta humb 
kohën e tij në dialogje të pa-
dobishme. Besoj se prioriteti i 
vërtetë i tij duhet të jetë krejt 
tjetër: është ta fitojë besimin 
e serbëve dhe të minoriteteve 
të tjera në Kosovë. Nëse ka 
sukses në këtë ndërmarrje, ai 
do të mund t’i ndryshojë rrën-
jësisht kushtet e ekuacionit të 
Kosovës.

“Nuk mendoj se do të 
ketë një marrëveshje mid-
is Aleksandër Vuçiqit dhe 
Albin Kurtit. Ky i fundit 

do të jetë shumë i fuqishëm 
brenda vendit për ta pranu-
ar një marrëveshje si ajo që 
Vuçiqi përpiqej ta nxjerrte 

nga Hashim Thaçi” – Florian 
Bieber

Florian Bieber :Nuk mendoj 
se do të ketë një marrëvesh-
je midis Aleksandër Vuçiqit 
dhe Albin Kurtit. Ky i fundit 
do të jetë shumë i fuqishëm 
brenda vendit për ta pranu-
ar një marrëveshje si ajo që 
Vuçiqi përpiqej ta nxjerrte nga 
Hashim Thaçi. Në anën tjetër, 
Vuçiqi mund të jetojë me sta-
tus quo-në. Rrethana e vetme 
në të cilën mund ta imagjino-
ja Vuçiqin duke bërë një mar-
rëveshje është ajo ku ai do ta 

shpëtonte veten për ta siguruar 
një mbështetje të fortë perën-
dimore, nëse nuk do të kishte 
ku të drejtohej në rast të ndon-
jë presioni të fortë të brend-
shëm. Nëse në Serbi ekzis-
ton një opozitë nacionaliste 
dhe nëse partitë reformuese 
opozitare vazhdojnë presionin, 
atëherë ekziston mundësia që 
Vuçiqi ta shqyrtojë njohjen e 
Kosovës si një mënyrë për ta 
bërë veten të domosdoshëm 
për Perëndimin, nëse paralel-
isht e siguron mbështetjen për 
vazhdimin e qeverisjes së tij 
jodemokratike.

– Derisa në zgjedhjet e 
jashtëzakonshme parlamen-
tare të Kosovës pritet fitor-
ja e Vetëvendosjes së Albin 
Kurtit, po mbetet mjaft e 
panjohur se çfarë do të prod-
hojë e nesërmja qeverisëse e 
tij. Çfarë prisni nga qeveris-
ja e tij duke pasur parasysh 
profilin e sotëm ideologjik të 
tij që noton midis së majtës 
dhe nacionalizmit, si dhe të 
partisë së tij që ka prirje të 
mishërojë pothuajse të gjitha 
ideologjitë e mundshme?

Florian Bieber :Unë pres që 
Albin Kurti do të qeverisë në 
mënyrë pragmatike, siç e ka 
sinjalizuar viteve të fundit. 
Me pozicione të forta majtiste 
ose nacionaliste, Kurti do ta 
humbte mbështetjen, si bren-
da vendit, ashtu edhe jashtë. 
Nëse Kurti ka një shumicë sol-
ide, ai e ka dorën e lirë për ta 
luftuar korrupsionin dhe për 
të ndërtuar institucione të pa-
varura. Nëse do të ketë ndon-
jë sukses me këtë, Kurti do 
të jetë mjaftueshëm popullor 
dhe nuk do të ketë nevojë për 
të tjerë. Sigurisht se do të jetë 
e rëndësishme një strategji 
e mirë për tejkalimin e izo-
limit të Kosovës, veçanërisht 
nëse dialogu me Serbinë nuk 
çon askund. Për të fituar levë, 
Kosova duhet të jetë negocia-
tore e besueshme dhe të tregojë 
mungesën e përkushtimit nga 
Serbia. Rreziku kryesor për 
Vetëvendosjen, si për çdo parti 
tjetër e cila mund ta fitojë një 
shumicë të madhe mbetet prirja 
autoritare. Shpresoj që partia e 
Albin Kurtit do ta ruajë plural-
izmin e saj të brendshëm dhe 
që nuk do të bjerë në grackën 
e përdorimit të mekanizmit të 
kapjes së shtetit për agjendën e 
saj. Nuk po them se do e bëjë, 
por me institucione të dobëta 
dhe me histori të keqe të par-
tive që e përdorin shtetin për 
agjendën e tyre, rreziqet janë 
reale.  

– Lëvizja Vetëvendosje 
e Albin Kurtit percepto-
het edhe si organizatë an-
ti-establishment. Sado të 
ndyshme, edhe për nga kon-
teksti, shumë shembuj të 
tillë, si edhe ato në rajon, si 
Syriza në Greqi, nuk janë 
treguar të suksesshëm pasi e 
kanë marrë pushtetin. Çfarë 
pritni në këtë kuptim nga 
qeveria e Albin Kurtit duke 
e marrë parasysh kontekstin 
e Kosovës?

Jean-Arnault Dérens : Fi-
torja e mundshme e Vetëven-
dosjes ngjall shpresa të mëdha 
në Kosovë dhe në rajon. Duhet 
kuptuar se po çahet kudo 

Jean-Arnault Dérens
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sistemi stabilokratik i vendo-
sur në vitet 2000 dhe 2010. 
Sigurisht se shembulli më i 
mirë është ai i Malit të Zi, me 
humbjen e DPS të Milo Gju-
kanoviqit, por shikoni edhe 
Bosnje dhe Hercegovinën, ku 
SDA pësoi në zgjedhjet komu-
nale përgjatë nëntorit të kalu-
ar, e veçanërisht në Sarajevë. 
Aleksandër Vuçiqi dhe Edi 
Rama ndjehen ende të plotfuq-
ishëm, por mendoj se radha e 
tyre do të vijë shumë më shpe-
jtë sesa që po mendohet… Për 
më tepër, ka të ngjarë që pan-
demia do ta përshpejtojë fry-
mën e ndryshimeve. Për arsye 
të thjeshta sociologjike, ngase 
jo pak të rinj të diasporës kanë 
mbetur të ngujuar në vendlind-
jet e tyre dhe po votojnë më 
shumë se zakonisht. Kundër 
regjimeve në pushtet, natyrisht. 
Ç’mund të bëjë Albin Kurti në 
momentin e marrjes së detyrës 
në pushtet? Situata do të jetë 
shumë e vështirë, kryesisht për 
shkak të kolapsit ekonomik të 
shkaktuar nga pandemia. Por 
mendoj se duhet bërë dallim-
in midis dy çështjeve. Ajo e 
çlirimit të shoqërive dhe apa-
rateve shtetërore, si dhe ajo e 
rindërtimit të një modeli të ri 
shoqëror. Merrni shembullin 
e Malit të Zi, ku koalicioni i 
ri i qeveritar është veçanërisht 
heterogjen: megjithë dallimet e 
mëdha ideologjike midis part-
nerëve, ky koalicion po mer-
ret me këtë punë çliruese. U 
shkarkuan për disa javë, shefi 
i policisë dhe shefi i shërbi-
meve sekrete, e Prokurorja e 
Përgjithshme dha dorëheqje…
Mali i Zi ka qenë një shtet i 
privatizuar për 30 vjet, plotë-
sisht në shërbim të Millo Gju-
kanoviqit dhe miqve të tij. Pra, 
ka shumë punë. Po kështu, 
unë pres nga Albin Kurti dhe 
Vetëvendosja që të fillojnë ta 
çlirojnë Kosovën nga pushtimi 
i rrjeteve politiko-mafioze që 
e kanë dominuar pasfidueshëm 
Kosovën që nga përfundimi i 
luftës, që ta depolitizojnë shër-
bimin publik dhe t’i japin dre-
jtësisë frymë autonomiste… 
Kjo punë parësore është thel-
bësore, por nuk është e lehtë 
për t’u realizuar. Pastaj do të 
duhet ndërtuar diçka të re, por 
në një kontekst rajonal dhe ev-
ropian që do të jetë gjithashtu 
në ripërkufizim e sipër.

Florian Bieber :Shembuj 
të tjerë tregojnë sesa është e 
vështirë të shkëputesh nga kap-
ja e ngulitur e shtetit. Kjo do të 
jetë sfidë për Vetëvendosjen. 
Është e lehtë të dëshpërosh. 
Nga ana tjetër, niveli është i 
ulët në Kosovë, duke e marrë 
parasysh keqqeverisjen e koa-
licioneve të mëparshme. Do të 
jetë më e lehtë se për Syrizan, 
ngase Vetëvendosja është më 

pak ideologjike dhe 
po vjen në pushtet 
jo në një moment 
krize të kraha-
sueshme me krizën 
e Eurozonës që 
përfshiu Syrizën në 
pushtet. Syriza pati 
pak përzgjedhje të 
mundshme dhe kjo 
e kufizonte aftësinë 
e saj për ta ndry-
shuar dinamikën 
në vend. Pastaj, 

Syriza nuk pati 
mbështetje të 
jashtme. Kjo bëri 

që ajo të luftonte me trojkën 
dhe të humbte shumë energji 
në këto beteja. Në fund, Syr-
iza ndoqi rrugën që socialistët 
e PASOK-ut kishin ndërmarrë 
dekada më parë. Në Kosovë, ka 
më pak politikë ideologjike në 
lojë. Kjo do ta bëjë punën më 
të lehtë për VV-në, pa harruar 
se ajo ka më shumë mbështetje 
ndërkombëtare se Syriza. 

Bashkëpunimi rajonal 
si dalje nga periferia e 

dominuar

– Marrëveshja e 4 shta-
torit në Shtëpinë e Bardhë 
midis Kosovës dhe Serbisë 
shihej më shumë rezultat i 
politikave gjeostrategjike 
të administratës Trump. Si 
pritni të sillet administra-
ta Biden me marrëveshjen e 
4 shtatorit, e veçanërisht në 
raport me Rusinë, Kinën, BE 
dhe Turqinë, në Ballkanin 
Perëndimor? 

Jean-Arnault Dérens : Cilat 
janë pikat konkrete të mar-
rëveshjes? Dëbimi i ‘Huai-
wei’ nga Ballkani? Jemi larg 
kësaj…Transferimi i ambasa-
dës serbe në Jerusalem? Men-
doj – dhe shpresoj – që nuk 
do të ndodhë kurrë…Ç’kishte 
tjetër në këtë marrëveshje? E 
dini ju? Unë jo…

Florian Bieber :Marrëveshja 
ishte kryesisht ajër i nxehtë. 
Disa pika të marrëveshjes, si 
zyra e investimeve e SHBA 
ka të ngjarë që do të mbetet, 
apo edhe disa angazhime fi-
nanciare të SHBA në rajon, 
gjë që nuk do të shkakto-
jnë dëme. Duket po ashtu se 
do të mbijetojë marrëveshja 
me Izraelin. Por, pjesa tjetër 
është aq e përgjithshme, saqë 
mbetet e paqartë se ç’është më 
tepër kjo marrëveshje se një 
deklaratë zotimesh. Në rretha-
na më të mira, SHBA-ja do ta 
përdorë marrëveshjen për ta 
ndërtuar një angazhim ekono-
mik dhe që të mbetet aktive 
në dialog. Sidoqoftë, rruga e 
SHBA-ve duhet të bashkohet 
me përpjekjet e BE-së dhe të 
bëhet specifike. Vula e mar-
rëveshjeve midis Serbisë dhe 
Kosovës ka qenë paqartësia, ku 
secila palë e interpretonte atë 
në mënyra të ndryshme. Kjo 
nuk ka ndihmuar në zgjidhjen 
e çështjeve të hapura. Kështu 
që nëse marrëveshja e 4 shta-
torit nuk zhvillohet dhe pjesët 
e dobishme të saj nuk përkthe-
hen në çështje konkrete, ajo 
do të jetë si shumë shkrime në 
letër të vdekura më parë.

– Projekti i krijimit të një 
Mini-Schengeni ballkanik 

duket se do të mbështetet 
edhe nga administrate Biden. 
Si e shihni këtë projekt në 
veçanti dhe nismat rajonale 
në përgjithësi?  

Jean-Arnault Dérens : Ideja 
e Mini-Shengenit nuk është 
e keqe në vetvete, edhe pse 
tingëllonte shumë si një lojë 
politike që përpiqeshin ta lu-
anin Aleksandër Vuçiqi dhe 
Edi Rama. Për çfarë po fla-
sim saktësisht? Një zëvendë-
sim për integrimin evropi-
an, siç e denoncon Presidenti 
maqedonas Pendarovski? Po, 
sigurisht. Por, kur integrimi 
evropian mbetet vetëm një la-
jthitje, një iluzion, natyrisht 
se duhet shpikur korniza të 
reja për bashkëpunimin rajon-
al. Nga ana tjetër, për çfarë do 
të shërbejë ky Mini-Shengen? 
Lëvizjen e lirë të mallrave dhe 
njerëzve? Por sa është sasia e 
shkëmbimeve midis Shqipërisë 
dhe Maqedonisë? Cili është re-
aliteti i fluksit të njerëzve mid-
is Serbisë dhe Shqipërisë? Jo 
shumë, natyrisht… Nevojiten 
mjete të reja bashkëpunimi ra-
jonal shumë më ambicioze, të 
afta për të marrë një dimension 
politik që do të ndikonin të 
dëgjohet një zë i përbashkët i 
Ballkanit në nivelin evropian. 
Vetëm në këtë mënyrë i gjithë 
rajoni mund të fillojë të dalë 
nga pozicioni i tij aktual i per-
iferisë së dominuar.

Florian Bieber :Mini-Shen-
geni ose ndonjë bashkëpunim 
tjetër rajonal, veçanërisht nëse 
shpie në relativizimin e kufi-
jve dhe në rritjen e tregtisë 
është i dobishëm dhe i mirë. 
Nuk ka dyshim që ai kërkon 
mbështetjen nga SHBA-ja 
dhe BE-ja. Sidoqoftë, unë jam 
skeptik se do të bëhet realitet. 
Së pari, mjetet për këtë kanë 
ekzistuar për më shumë se një 
dekadë dhe kam përshtypjen 
që udhëheqësve të rajonit iu 
pëlqejnë deklaratat e mëdha, 
por jo edhe puna e madhe për 
t’i zbatuar ato në praktikë. 
Kështu që do të doja të shih-
ja veprime. BE-ja dhe SHBA-
ja mund të ndihmojnë, por i 
mbetet liderëve rajonalë që 
t’i respektojnë zotimet e tyre. 
Sidoqoftë, Mini-Shengeni do 
të ketë vetëm përfitime ekono-
mike modeste, pasiqë shumica 
e tregtisë nuk është rajonale, 
por me BE-në. Përveç kësaj, 
nëse një vend anëtarësohet 
në BE, ai duhet të largohet 
nga Mini-Shengeni, kështu që 
është i përkohshëm në rastin 
më të mirë. Së fundmi, duhet 
të jetë e qartë se kjo nuk mund 
ta zëvendësojë integrimin në 
BE, edhe si një projekt i in-
tegrimit eknomik, por edhe 
si një projekt politik, pasiqë 
i mungon qëllimi i përmirë-
simit të sundimit të ligjit dhe 
të demokracisë në rajon, të 
cilat mbeten dy pengesat më 
të mëdha. Me pak fjalë, nëse 
bëhet realitet, ai do të jetë i 
dobishëm në zbutjen e paso-
jave të vonesës së anëtarësimit 
në BE, por nuk është ndonjë 
alternativë. 

NGA SERGE HALIMI

Kush do do të jetë 
armiku i radhës?

Editorial

Kartolina e urimit të 
fundvitit e z.Anders 
Fogh Rasmussen nuk 

e priti Vitin e Ri. Ish-Sekretari 
i përgjithshëm i Organizatës së 
Traktatit të Atlantikut të Veriut 
(NATO) e përmblodhi kësisoj 
misionin që do të duhej ta re-
alizonte sa më shpejt NATO, 
sapo që z.Donald Trump të 
largohet nga Shtëpia e Bard-
hë: « Më 2021, Shtetet e Bash-
kuara dhe aleatët e tyre do ta 
kenë një mundësi që paraqitet 
një herë në çdo gjeneratë. Atë 
të përmbysjes së tërheqjes 
globale të demokracive për-
ballë autokracive si Rusia dhe 
Kina. Por, për këtë duhet të 
bashkohen demokracitë krye-
sore ». Diçka që kanë bërë 
shumë prej tyre një gjeneratë 
më parë, kur pushtuan Afgan-
istanin dhe pastaj Irakun. Pra, 
koha është me sa duket t’i vër-
sulen kundërshtarëve më të 
fuqishëm…

Po nga cili me filluar? 
Meqenëse Washingtoni synon 
ta sigurojë “udhëheqjen” e kry-
qëzatës demokratike. “Ameri-
ka është kthyer, e gatshme për 
ta udhëhequr botën“, tha z.Jo-
seph Biden më 24 nëntor 2020. 
Vendet satelite do të bënin 
mirë ta kuptonin se Shtetet e 
Bashkuara nuk pajtohen më 
për identitetin e kundërshtarit 
të tyre kryesor. Më pak se në 
gjeopolitikën globale, arsyet 
gjinden te përçarjet e tyre të 
brendshme.

Për demokratët, armiku është 
para së gjithash ai rus. Për katër 
vitet e fundit, udhëheqësit 
demokratë, si znj.Nancy Pelo-
si, kryetare e Dhomës së Për-
faqësuesve, kanë përsëritur 
se “me Trump të gjitha rrugët 
shpiejnë te Putini”.

Republikanët përgjigjen me 
parullën : “Pekin Biden”. Për 
shkak se djali i dytë i Presi-
dentit të ri, z.Hunter Biden, 
ka bërë biznes në Kinë dhe 

se globalizimi që i mvishet 
demokratëve, ka shërbyer për 
interesa të Kinës.

Më 10 dhjetor, Sekretari 
i Shtetit Michael Pompeo u 
përpoq ta zgjeronte hendekun 
ekzistues midis dy vendeve. 
Duke e vërë në pah, pa buzëqe-
shur, shqetësimin e tij për pri-
vatësinë, Pompeo që ka qenë 
edhe drejtor i Agjencisë Qen-
drore të Inteligjencës (CIA), 
alarmoi botën: “[Presidenti ki-
nez] Xi Jinping vëzhgon secil-
in prej nesh“. Pompeo kritikoi 
po ashtu 400.000 studentët 
kinezë që vijnë çdo vjet për 
të studiuar në Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës, një pjesë 
e të cilëve akuzohen se kanë 
vjedhur sekrete industriale dhe 
shkencore nga universitetet 
amerikane ku “shumë prej tyre 
janë blerë nga Pekini”. Së fun-
di, Pompeo kritikoi edhe pro-
duktet e kompanisë Huawei, 
ku sipas tij çdo përdorues për-
fundon « në duart e aparatit ki-
nez të sigurisë ».

Ky është refreni që repub-
likanët do t’ia përsërisin 
z.Biden. Ky i fundit do të përg-
jigjet katër vjet me parano-
jën anti-ruse të ushqyer nga 
demokratët kundër z.Trump. 
Deti i Kinës, Taïwani, fati i 
Ujgurëve, Hong-Kongu: çdo 
pretekst do të përdoret për ta 
sfiduar vendosmërinë anti-ki-
neze të administratës së re.

Z.Rasmussen tregoi së paku 
mprehtësi në një pikë: « Një 
varg aleatësh të shqetësuar 
e presin Presidentin e zgjed-
hur Joe Biden para derës së 
tij ». Por duke qëndruar në 
një aleancë të udhëhequr nga 
një fuqi mendërisht të trondi-
tur, ata nuk do ta gjejnë shpejt 
paqen e tyre.

Florian Bieber
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AKTIVIZMI QË I NDANË KLASAT E VARFËRA

Qorrsokaku i politikave identitare
Gjuha identitare që ka shpërthyer me rrjetet sociale dhe në kanalet e lajmeve streaming rrënjoset në një histori të gjatë. Kjo gjuhë që i takonte dikur 

së djathtës, tani përshkon edhe fjalimet e aktivistëve dhe udhëheqësve politikë të të gjitha rrymeve. Fjala "racë" është shndërruar në një faktor 
buldozer që po shtyp edhe të tjerët.

Nga Stéphane Beaud dhe Gérard Noiriel

Më 25 maj 2020 çështja ra-
core u rishfaq papritmas në 
qendër të aktualitetit kur 

imazhet e vrasjes së George Floyd, të 
xhiruara nga një kalimtare me një tele-
fon celular, u transmetuan pa ndërprerë 
në rrjete sociale dhe në kanalet e lajmeve 
streaming. Vrasja e këtij afrikano-ameri-
kan nga një polic i bardhë i Minneapolis-it 
ndezi një valë emocionesh dhe protestash 
në gjithë botën. Një mori akterësh – aktiv-
istë anti-racistë, gazetarë, politikanë, in-
telektualë, ekspertë, artistë, shkrimtarë, etj. 
– u përfshinë në Shtetet e Bashkuara dhe 
gjetkë, për ta dhënë mendimin e tyre mbi 
këtë krim dhe mbi kuptimin e tij politik.

Në Francë, në pesëmbëdhjetë vitet e 
fundit, denoncimi publik i krimeve rac-
iste ose i fakteve që ngrisin dyshime për 
diskriminim racor, ka marrë rregullisht 
formën e “çështjeve racore” në media, 
të cilat janë pothuajse pafundësisht të 
vetëqëndrueshme. Pas peticionit të titullu-
ar “Manifesti për një Republikë franceze 
anti-raciste dhe të dekolonizuar”, të nën-
shkruar nga pesëdhjetë e shtatë intelek-
tualë dhe të shpërndarë nga portali ‘Me-
diapart’ më 3 korrik 2020, e përjavshmja 
‘Marianne’ u përgjigj më 26 korrik 2020 
duke botuar një « Apel kundër ‘racizimit’ 
të çështjes shoqërore », nënshkruar nga 
më shumë se tetëdhjetë personalitete dhe 
njëzet organizata.

Krahasimi i dy peticioneve tregon se si 
funksionon ajo që Pierre Bourdieu e quajti 
lojën e “verbërisë së kryqëzuar“. Kritikat 
e justifikuara ndaj dhunës raciste të disa 
policëve dhe ndaj “racizmit shtetëror” në 
kolonitë franceze deri në fund të luftës 
së Algjerisë bënë që nënshkruesit e peti-
cionit të Mediapart të mbrojnë një projekt 
politik të fokusuar në çështjet racore dhe 
dekoloniale të cilat mbulojnë faktorët sho-
qërorë. Në anën tjetër, autorët e thirrjes, 
të botuar në ‘Marianne’, kujtojnë rolin 
kryesor të klasës shoqërore në pabarazitë 
që e prekin sot Francën. Por, lufta e tyre 
për identitet, e përmbledhur në slloganin: 
“Republika jonë laike dhe shoqërore, një 
mundësi për të gjithë!”, i nxit ata të poho-
jnë se “vendi ynë nuk e ka njohur kurrë 
segregacionin“, një pohim që nuk mund 
ta mbështesë asnjë historian, asnjë socio-
log serioz. Këto përplasje  identitare, ku 
secili kamp e mobilizon një trup të vogël 
intelektualësh, i vendosin në një pozitë të 
vështirë studiuesit që mbrojnë autonominë 
e punës së tyre.

Amerikanizimi i jetës publike

Ky ‘racizim’ i diskursit publik është 
shpërndarë gjërësisht nga revolucioni dig-
jital që shpërtheu në vitet 2000. Zhvillimi 
i jashtëzakonshëm i industrisë së medias 
përfundoi atë që Jürgen Habermas e pati 
quajtur “kolonizimi i botës së jetuar“. 
Këto makina të mëdha për fabrikimin e 
informacionit furnizohen njëzet e katër 
orë në ditë nga një karburant që shfrytë-
zon depozitat emocionale që gjinden në 
secilin prej nesh dhe që na bëjnë të reago-
jmë menjëherë dhe instiktivisht përballë 
padrejtësive, poshtërimeve dhe sulmeve . 
“Fakt-devijimi” i lajmeve politike, që lindi 
me shtypin masiv në fund të shekullit të 
XIX, tani ka arritur kulmin e tij, duke e 

zëvendësuar gjithnjë e më shumë analizën 
e arsyetuar të problemeve shoqërore me 
denoncimin e fajtorëve dhe rehabilitimin 
e viktimave.

Kompanitë e globalizuara amerikane që 
zotërojnë rrjetet sociale e kanë përshpejtu-
ar brutalisht këtë proces, sepse miliarda 
individë që kanë qasje në këto rrjete nuk 
janë më vetëm pranues pasiv të diskursit 
të fabrikuar nga media, por akterë që mar-
rin pjesë në përhapjen e tyre dhe madje 
edhe në zhvillimin e tyre. Rrjetet sociale 
kanë krijuar kështu një hapësirë   publike 
të ndërmjetme që shkon përtej kornizës 
së shteteve kombëtare, duke kontribuar 
fuqimisht në amerikanizimin e polemi-
kave publike, siç ilustrohet nga shpejtësia 
me të cilën importohen shprehjet siç janë 
color-blind (“i verbër ndaj ngjyrës [së 
lëkurës]”),“Black lives matter”(« Jeta e 
zezakëve vlenë ») , cancel culture (« kul-
tura e anulimit ») etj.

Meqenëse tani racizmi është një nga 
temat më të përshtatshme politike për t’i 
mobilizuar emocionet e qytetarëve, kupto-
het që denoncimi i tij zë një vend gjithnjë 
e më të rëndësishëm në media. Konstatimi 
i këtij fakti nuk është – a duhet ta kujto-
jmë? – mohimi ose minimizimi i realitetit 
të problemit. Në asnjë mënyrë nuk e për-
jashton konstatimin se në të njëjtën kohë 
po shtohen në media shprehjet e formave 
të papërmbajtura të racizmit. Qytetarët 
nga emigracioni postkolonial (vendet 
e Magrebit dhe Afrikës nën-Sahariane) 
– shumica e të cilëve i përkasin klasës 
punëtore – ishin viktimat e para të efek-
teve të krizës ekonomike në vitet 1980. 
Ata i janë nënshtruar formave të shumta 
të segregacionit, qoftë në qasjen në banim, 
punësim apo edhe në marrëdhëniet e tyre 
me zyrtarët shtetërorë (kontrollet e iden-
titetit “bazuar në tiparet e fytyrës” nga 
policia). Për më tepër, këtyre gjeneratave 
shoqërore u është dashur të përballen poli-
tikisht me shembjen e shpresave kolektive 
të mbartura në shekullin XX nga lëvizja e 
punëtorëve dhe asaj komuniste.

Duke pasur parasysh rëndësinë e pole-
mikave identitare në debatin publik, nuk 
është për t’u habitur që disa nga këta të 
rinj mund ta shprehin refuzimin e tyre 
ndaj një shoqërie që nuk u bën vend atyre 
duke i privilegjuar elementet vetanake të 
identitetit fetar, personal, të origjinës ose 
racës (të përcaktuar nga ngjyra e lëkurës). 
Fatkeqësisht, në mesin e tyre, më të var-
frit privohen, për arsye socio-ekonomike, 
nga burimet që do t’u mundësonin atyre 
të diversifikonin aderimet dhe përkatësitë 
e tyre. Kjo e shpjegon faktin që ata e 
paraqesin botën shoqërore në mënyrë bin-
are dhe bazuar në etni: “ne” (qytetarët, të 
rinjtë zezakë ose arabë, të përjashtuarit, por 
edhe gjithnjë e më shumë, si duket, “ne, 
myslimanët”) kundrejt “atyre” (borgjezët, 
“galët”, njerëzit e bardhë, ose ateistët, 
etj.). Nëse duam ta shtyjmë luftën kundër 
racizmit deri në fund, duhet gjithashtu ta 
luftojmë këtë mbyllje identitare, sepse ajo 
i ndalon këta të rinj rebelë të kuptojnë se 
ekzistenca e tyre shoqërore përcaktohet 
thellësisht nga përkatësia e tyre në klasat 
e varfëra.

Gjuha racizuese që e paraqet ngjyrën 

e lëkurës si variabël që i përcakton të 
gjitha praktikat ekonomike, sociale dhe 
kulturore të bashkëqytetarëve tanë po 
shkatërron kompleksitetin dhe finesën e 
marrëdhënieve shoqërore dhe raporteve 
të pushtetit. Të gjitha sondazhet sociolog-
jike, statistikore ose etnografike tregojnë 
megjithatë që variablat shoqërore dhe et-
nike veprojnë gjithnjë në bashkërendim 
dhe me intensitete të ndryshme. Nëse i 
gjithë arti i shkencave shoqërore konsiston 
në zbërthimin e imët, sipas konteksteve 
(gjeografike, historike, ndërvepruese), të 
variablave vepruese, mbetet fakti që ne 
nuk mund të kuptojmë asgjë në botën në 
të cilën jetojmë, nëse harrojmë që klasa 
shoqërore e përkatësisë (e matur sipas 
vëllimit të kapitalit ekonomik dhe kapi-
talit kulturor) mbetet, çfarëdo që të thuhet, 
faktori përcaktues rreth të cilit janë të përa-
fruara dimensionet e tjera të identitetit të 
njerëzve.

Dëshmia më e mirë vjen nga ata që kanë 
përfituar nga lëvizshmëria sociale e cila u 
ka mundësuar atyre të kenë qasje në klasat 
e mesme (arsimtarë, edukatorë, punonjës 
socialë, punëtorë në botën e spektaklit, 
etj.), madje edhe në klasat e larta (gazetarë 
të televizionit ose radio, shkrimtarë, yje të 
këngës ose filmit, etj.). Pothuajse të gjithë 
këta “dezertorë të klasave”, siç i quajmë, 
përfitojnë nga burimet që u ofron ngritja 
e tyre shoqërore për t’i diversifikuar lidh-
jet e tyre emocionale, profesionale ose 
kulturore, sepse ata e dinë shumë mirë se 
kjo është një rrugë drejt më shumë liri . 
Pse duhet që pasardhësit e imigracioneve 
postkoloniale të cilët janë ende pjesë e kla-
save punëtore të kthehen vazhdimisht në 
statusin e tyre të viktimës dhe të privohen 
nga mjetet që u mundësojnë edhe atyre të 
kenë këtë emancipim?

Meqë nuk i paraqesin raportet e forcës 
që strukturojnë shoqëritë tona, këto di-
skurse identitetare kontribuojnë në thellim-
in e ndarjeve brenda klasave punëtore: ky 
ka qenë qëllimi i forcave konservatore nga 
vitet 1980 për ta thyer hegjemoninë e së 

majtës. Të vendosësh luftën politike në 
nivelin racor duke i paraqitur të gjithë “të 
bardhët” si të privilegjuar, do të thotë t’i 
nxitësh ata ta mbrojnë veten me të njëjtin 
lloj argumentesh. Meqenëse në Francë 
“të bardhët” janë shumicë, “jo të bardhët” 
janë të dënuar të qëndrojnë përgjithmonë 
pakicë. Të besosh se aktet e shtrëngimit të 
stilit Jeff Bezos mund të bëjnë që individët 
e definuar si “të bardhë” të heqin dorë nga 
“privilegjet” e tyre do të thotë ta reduktosh 
politikën në mësime moralizuese; gjë që 
është e zakonshme në Shtetet e Bashkuara 
dhe kjo ka tendencë të bëhet e tillë edhe 
në Francë.

Meqenëse tani përvoja amerikane mo-
bilizohet vazhdimisht kur hapet tema e 
çështjes racore, vlen ta kujtojmë analizën 
e paraqitur së fundmi nga filozofi Michael 
Walzer për ta shpjeguar dështimin rela-
tiv të lëvizjes anti-raciste të afro-ameri-
kanëve, një dështim i cili nga ana tjetër 
shpjegon pse racizmi mbetet një prob-
lem qendror në Shtetet e Bashkuara. Në 
fillim të viteve 1960, ai ishte një student 
plotësisht i përkushtuar në luftën për të 
drejtat civile të udhëhequr nga amerikanët 
zezakë. Pesëdhjetë vjet më vonë, ai i kthe-
het këtij momenti kyç të angazhimit të tij 
politik. Na kujton forcën e lidhjeve të kri-
juara në Jug, midis studentëve të universi-
teteve të mëdha të Veri-Lindjes (Harvard, 
Brandeis), në veçanti studentëve hebrenj 
si ai dhe pastorëve e aktivistëve të zinj.

Kur e bën bilancin pas kësaj periudhe, 
ai ngre pyetjen thelbësore të aleancave 
politike që duhet bërë në kampin e forcave 
progresive: “Ne mendonim se naciona-
lizmi i zi, ndonëse ishte i kuptueshëm, 
ishte një gabim politik: nëse dëshirojnë 
të dëgjohen, pakicat duhet të angazho-
hen në politika të koalicionit. Hebrenjtë 
e kanë mësuar këtë shumë kohë më parë. 
Ju nuk mund të izoloheni kur përfaqësoni 
10 ose 20% të popullsisë. Keni nevojë për 
aleatë dhe duhet të zhvilloni politika që 
promovojnë aleanca. Nacionalizmi i zi e 
refuzoi këtë dhe kjo e çoi atë në qorrsokak 

(…). “Politikat identitare” u avansuan në 
politikën amerikane dhe çuan në lëvizje 
të ndara: zezakët, hispanikët, gratë, ho-
moseksualët. Nuk kishte solidaritet midis 
këtyre formave të ndryshme të luftës për 
njohje. “Black lives matter”, për shembull, 
është një shprehje themelore e zemërimit 
legjitim të zezakëve, e lidhur veçanërisht 
me sjelljen e policisë. Por, spanjollët nuk 
trajtohen më mirë. Nuk ekziston “Hispan-
ic lives matter”, me sa di unë, dhe asnjë 
përpjekje të koordinuar për ta krijuar një 
koalicion të grupeve etnike për reformën 
e policisë”.

Duke pasur parasysh amerikanizimin 
e jetës sonë publike, fatkeqësisht mund 
të kemi frikë se konstatimi i Walzer po 
konfirmohet edhe në Francë. Sigurisht, 
shumë zëra dëgjohen, duke u lutur rreg-
ullisht për “konvergjencën e betejave”. 
Sidoqoftë, ata që militojnë në këtë drejtim 
tani duhet të veprojnë brenda sistemit të 
ri të komunikimit që u imponua me rev-
olucionin digjital të viteve 2000. Më parë, 
për ta promovuar një kauzë në hapësirën 
publike, duhej që kjo kauzë  të ishte e 
përcaktuar dhe e mbrojtur kolektivisht 
nga organizata që bashkonin një numër 
të madh aktivistësh. Sot mjafton që disa 
aktivistë – të cilët flasin si zëdhënës të 
ndonjë pretendimi pa qenë emëruar nga 
askush – të tërheqin vëmendjen e medias. 
Prandajn përhapja e veprimeve spektako-
lare, sikurse ato të aktivistëve që ndalo-
jnë shfaqjet në emër të luftës anti-raciste. 
Gatishmëria e gazetarëve ndaj këtij lloji të 
veprimit nxit polemikat që ndajnë vazh-
dimisht forcat progresive. Derisa liria e 
shprehjes dhe anti-racizmi ishin shoqëruar 
gjithmonë deri më tani nga e majta, këto 
grupe ultraminoritare i përballen kundër 
njëri-tjetrit. Kjo i hapë një rrugë të rëndë-
sishme konservatorëve.
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EDITORIAL

Për një parti të re të majtë
Qasja që na ofron Partia Socialiste sot si e vetmja parti e denjë për emrin, është “martesa” e interesave të biznesmenëve me atë të klasës së mesme dhe kjo ka 

rezultuar një punë e pamundur, duke e futur Shqipërinë prej 30 vjetësh në një krizë politike, por të mos kemi asnjë iluzion, kriza e politikës është kriza e të majtës ose 
më saktë e mungesës të së majtës në Shqipëri.

NGA LEART KOLA*

E vetmja gjë, që mund të mësojmë nga 
historia është se nuk mësojmë asgjë nga his-
toria’- Hegel (‘The only thing that we can 
learn from history is that we learn nothing 
from history).

Gurët, që hidheshin lumë mbi 
policinë në ditën pas vrasjes së 
Klodianit në lagjen periferike të 

Laprakës, ishin të njëjtët me ato që hidhesh-
in më 21 janar, apo dhe me ato që fluturonin 
mbi kokat e sampistëve të Ramiz Alisë në 
fillim të 90-ës e të Sali Berishës më pas. E 
vetmja gjë, që ndryshonte ishin duart, por 
mbase dhe ato ishin të njëjta, në mos si 
njerëz si gjenerata. Asgjë nuk ndryshon jo 
vetëm për ata, që të rritur në frustrimin e një 
politike inefiçente e kanë transmetuar mlle-
fin brez pas brezi, por dhe ata që mbetën të 
njëjtët, që për dekada të tëra tashmë mësuan 
ti transferojnë njëri-tjetrit pushtetin me syn-
imin që asgjë të mos ndryshojë, që gjithçka 
të mbetet e paprekur jo vetëm në kuptimin e 
kapitalit, por mbi të gjitha të mos ndrysho-
jë ideja që nëpërmjet procesit politik gjërat 
mund të përmirësohen. Duke e ofruar veten 
si “fundin e historisë”, Shqipëria po futet 
në vitin zgjedhor më depresiv, që ka parë 
ndonjëherë, që pas rrëzimit të komunizmit. 
Të gjithë partitë e listuara, por sidomos dy 
kryesoret janë aq të ngjashme me njëra-
tjetrën sa tashmë dhe aktivitetet janë njësoj. 
Atë, që bën Lulzim Basha tani e bënte Edi 
Rama dje, e atë që do bëj Edi Rama nesër 
(përurime/ investime/ rrugë të reja) e bënte 
Sali Berisha pardje. Në dy fushatat e fundit 
këto parti nuk bëjnë as “sikur” kanë një pro-
gram, gjithçka që duhet të zgjedhin/ zgjed-
him mbështet mbi parimin: cili është burri/ 
gruaja më i mirë, nën terrorin e zgjedhjes së 
keqes më të vogël.

Asgjë e mirë nuk vjen nga zgjedhja e të 
keqes dhe kur ajo është më e vogël duhet 
një alternativë tjetër, që merr parasysh jo 
vetëm kushtet sociale dhe historike në të 
cilat gjendet Shqipëria, por mbi të gjitha vetë 
kërkesën e shqiptarëve, që në këto vite ka 
qenë më e shprehur, më e organizuar dhe më 
e zhurmshme se kurrë më parë. Kant thotë: 
“bindu, por mendo, ruaj gjithmonë lirinë e 
mendimit”, për këtë liri jemi duke folur sot, 
lirinë e mendimit që prodhon alternativën 
më të mirë si mundësi politike dhe jo zgjed-
hjen më të keqe si pamundësi historike.

‘ Mund të kemi ardhur me anije të 
ndryshme, por tani jemi të gjithë në të një-
jtën varkë.’

(‘We may have all come in different ships 
but we are in the same boat now.’)

 Ti nuk quhesh socialist sepse mund të 
jesh anëtar në një parti, që quhet Parti So-
cialiste dhe nuk mund të konsiderohesh si 
i majtë vetëm sepse shanë partitë, që janë 
të djathta. Duhet patjetër dhe të tregosh së 
cfarë duhet të bëj një parti e majtë!

Në fjalët ekzakte të Tony Benn: “You 
cannot go on forever saying that you are a 
Socialist when you are not saying you will 
do something when you want confining 
yourselves to attacks on the Tories when it’s 
simply not enough. People want to know 
what the Labour Party will do”.

Tentativa e brishtë e programit të 2013-ës, 

i cili synonte jo vetëm zhvendosjen e Par-
tisë Socialiste në qendrën e majtë, por dhe 
nisjen e një komunikimi të ri institucional 
mes shqiptarëve dhe shtetit të tyre në pak 
kohë, por sidomos në mandatin e dytë, u 
zëvendësua nga sjelljet bizarre të një kryem-
inistri të marrë peng nga nevoja narciste për 
t’u pëlqyer ai vetë dhe jo qeveria apo shteti, 
të cilin ai drejton. Në këto kushte dhe për 
pasojë të zgjedhjeve ekstreme neo-liberale 
si PPP-të e famshme, ne kaluam nga fillimi 
i mandatit të parë ku personazhi më i fam-
shëm i qeverisë ishte Ministri i Mirëqenies 
Sociale tek fundi i mandatit të dytë, ku më i 
famshmi është Drejtori i Përgjithshëm i Pol-
icisë. Kurba është interesante sepse vërteton 
atë, që kemi mësuar nga aplikimi i normave 
neo-liberale në ekonomi, sidomos në vendet 
e Amerikës Latine, nëse aplikon një sistem 
agresiv pro-biznesit atëherë shteti transfor-
mohet në mbrojtësin e interesave të bizne-
sit nëpërmjet aparatit të tij të dhunës, thënë 
ndryshe policisë . Simboli tipik për këtë dhe 
vizualisht është mbrojtja, që organizoi poli-
cia për kioskat e Kastratit në Kukës.

E paqendrueshme është e pakta, që mund 
të thuhet për këtë rrugë ekonomike, që ka 
ndërmarrë shteti shqiptar nëpëmjet Part-
neritetit Publik Privat, që historia na tregon 
që me një shpejtësi marramëndëse kthehet 
në një vasalitet të shtetit karshi privatit dhe 
ç’është më e keqja në një stabilizant të kor-
rupsionit sistematik, duke prodhuar kështu 
një kastë të vogël milionerësh, që kujdesen 
për “mirëqenien” ekonomike të partive 
dhe politikanëve, që e mbështesin në kurriz 
të shumicës popullore. Antonio Gramsci 
thotë: “një shkretëtirë me një grup palmash 
të larta mbetet sërish një shkretëtirë, madje 
karakteristike e shkretëtirës është, që të ketë 
një grup palmash të larta”. Ne jetojmë në 
shkretetirën ekonomike të prodhuar nga zg-
jedhjet e gabuara, por mbi të gjitha në një 
shkretëtirë alternativash politike.  

Ka një të përbashkët shumë të rëndë-
sishme mes protestës së studentëve, asaj të 
naftëtarëve dhe revoltës së periferisë dhe 
kjo e përbashkët nuk është plotësisht ekono-
mike, por ka të bëjë me një gjë akoma dhe 
më problematike; ka të bëj me establish-
mentin aktual politik. Eshtë imagjinata, që 
gjërat mund të bëhen më mirë. Kjo mungon 
dhe ketë nuk e garantojnë dot as këta, që 
janë as ata që duan të vijnë.

Së pari, të analizojmë aspektin ekono-
mik, a e mbani mend pse nisi protesta e 
studentëve? Sepse studimet në universitetin 
publik janë të shtrenjta, sepse familjet nuk i 
kanë ato para dhe sepse tregu i punës nuk u 
mundëson të rinjve të punojnë për të paguar 
studimet. Janë pra në kurth. Studenti i varfër 
është në kurth, por nuk ndodhi vetëm kjo, 
por ndodhi vetëdijësimi, solidariteti dhe i 
atyre, që mbase se kishin problem me ata, 
që e kishin problem, por si e zgjidhi qeveria 
këtë gjë? Duke ndryshuar ministrin (që ska 
lidhje) dhe duke hapur një tender me PPP për 
të rikonstruktuar ndërtesat. Pra nuk u adre-
sua në asnjë nivel, në asnjë formë jo vetëm 
pamundësia ekonomike, që krijoi protestën 
por mbi të gjitha pamundësia organike, që 
ka universiteti në Shqipëri për t’i krijuar stu-
dentit një imagjinatë, që ajo që po bën është 
diçka, që do ti shërbejë atij dhe shoqërisë. 
Asgjë pra nuk u bë. Ajo protestë është në 
pritje dhe do kthehet dhe më e madhe se më 

parë, sepse nuk kanë rrugë tjetër.

Zgjidhja me naftëtarët tingëllon e njëjtë 
me atë të studentëve, të mbajtur në një struk-
turë komplet inefiçente nga ana ekonomike, 
të përdorur si mish për top votash. Naftëtarët 
nuk duan të dëgjojnë më arsyetimet në duk-
je të sinqerta të qeverisë, ‘simbol i kapital-
izmit shqiptar’, rafineria e naftës ngërthen 
brenda vetes gjithë historikun e abuzimit 
të punonjësit publik nga kompani private e 
korrupsioni endemic. Pra nëse do donim në 
të ardhmen, që studiuesit të analizonin kapi-
talizmin alla shqiptarçe atëherë do mjaftonte 
të “rekuperonin kutinë e zezë të rafinerisë së 
naftës”. Qeveria atyre qindra naftëtarëve të 
hedhur rrugëve i dha 1 vit rrogë! Po çfarë 
do ndodhi pas 1 viti? Si mendon Edi Rama, 
që do i thotë njerëzve, që nuk kanë bukë të 
hanë, që unë jam më i mirë se Saliu, sepse ju 
dhashë një vit rrogë? Po dhe nëse kjo është e 
vërtetë, që ai është më i mirë se Saliu, çfarë 
ndryshon në thelb në jetën e tyre? Ashtu si 
me studentët thjesht është marrë borxh kohë 
nga e ardhmja, për ta bërë plagën shoqërore 
dhe më të thellë dhe më të pashërueshme.    

Ashtu siç kapitalizmi i bankave merr 
borxh nga e ardhmja para, për të paguar 
detyrimet e sotme, ashtu dhe qeveria merr 
borxh kohë nga e ardhmja për të shtyrë me 
sa të mundet krizën e pashmangshme.

‘Varfëria lind dëshirën për ndryshim, 
dëshirën për veprim dhe dëshirën për 
revolucion.’

(‘Poverty gives rise to the desire for 
change the desire for action and the desire 
for revolution.’)

Në këtë kuadër, testime të ndryshme 
shoqërore janë bërë, niset me protestën e 
studentëve, vazhdohet me atë të naftetarëve 
deri sa të plas në dorë, bomba, dhe pse paso-
jë e një incidenti me revoltën e periferisë. Të 
gjitha këto protesta dhe pse të ndryshme në 
natyrën e tyre, kanë vetëm një të përbashkët, 
diferencat sociale dhe ekonomike, thellimin 
e varfërisë.

Ndërtimi i një alternative sociale dhe so-
cialiste, pra jo vetëm si strukturë politike, 
por dhe si mënyrë e mendimit të shtetit, 
është e vetmja shpresë që ka Shqipëria për 
të dalë nga kjo situatë. Nuk duhet vetëm 

një parti alternative, por mbi të gjitha duhet 
një kulturë shoqërore alternative që zgjidh-
jen e gjen tek angazhimi kolektiv dhe nuk 
ja delegon pakicës së politikës dhe biznesit 
mirëqenien shoqërore. Socializmi thotë Ber-
nstein kur huazon nga Kant “është teori që 
në aspektin moral dhe etik duhet bërë, por 
kjo nuk e bën atë automatikisht të destinuar 
për të qenë… për këtë duhet një emancip-
im shoqëror dhe mbi të gjitha një angazhim 
politik, për atë që duam të jetë e jo për të 
zgjedhur midis atyre që na ofrohen si alter-
nativa të fundme”.

Protestat, janë një formë e rendësishme 
për ta bërë zërin të dëgjohet, por shpeshherë 
krijojnë ndjesinë e Sizifit, që pasi e ka ngritur 
gurin në majë, do duhet ta shohë atë të rrot-
ullohet poshtë, a nuk pati protesta studentore 
një fat të tillë? Ndaj kur luftojmë politikisht 
duhet të luftojmë për një “universitet tjetër” 
e jo vetëm për uljen e tarifave. Në momen-
tin, që futemi në negociatë me sistemin në 
atë moment preçiz ai (sistemi) ka fituar. Me 
fjalë të tjera gjithçka, që fitohet është një pe-
zullim i përkohshëm i represionit në vend të 
zëvendësimit të institucionit abuziv, që është 
thelbi i problemit.

Megjithatë kemi mësuar, që revolucioni 
nuk ndodh vetvetiu dhe shumica nuk rris-
kon gjithçka për ta arritur atë. Për këtë nuk 
mund të varemi në angazhimin e shumicës, 
por në një pakicë të disiplinuar energjike dhe 
mbi të gjitha e vetëdijëshme për momentin 
dhe rolin historik që ajo ka. Këtu duhet të 
fokusohemi. Prandaj ne sot kemi nevojë 
për një parti të re të majtë, ose me saktë për 
një diskutim jashtë parametrave të media/ 
portaleve dhe shoqërisë së spektaklit, një 
diskutim horizontal, që do mund të ngjizte 
një subjekt politik si alternativë politike ndaj 
asgjësë, që ekziston sot në vend.

Qasja që na ofron PS sot si e vetmja par-
ti e denjë për emrin, është “martesa” e in-
teresave të biznesmenëve me atë të klasës 
së mesme dhe kjo ka rezultuar një punë e 
pamundur, duke e futur Shqipërinë prej 30 
vjetësh në një krizë politike, por të mos kemi 
asnjë iluzion, kriza e politikës është kriza e të 
majtës ose më saktë e mungesës të së majtës 
në Shqipëri. Ndërkohë, që populli sa herë e 
ka sjellë të majtën në pushtet si në 97-ën po 
ashtu dhe në 2013-ën ka bërë hapa të mëdha 
progresist përpara, ka këputur zinxhirët e 

interesit jo vetëm duke avancuar si militant 
partie por si shoqëri e tërë (kujtoni përmasat 
historike të votimeve si në 97-ën po ash-
tu në 2013-ën). E majta përpara zhvillimit 
ka preferuar gjithmonë stabilitetin, duke 
prodhuar kështu regresin, kështu ndodhi në 
2005-ën e mos çuditemi kur të ndodhë e një-
jta gjë dhe pas disa muajve. Por a duhet ne 
të rrimë të presim, që kjo të ndodhë sërish?

Ndërtimi i një alternative socialiste 
është jo vetëm shpëtim shoqëror përpara 
problemeve të pa zgjidhura të shumicës së 
popullsisë por është dhe një mundësi për 
të ndërtuar një Shqipëri më të mire. Partitë 
ekzistente nuk kanë idetë as mundësitë për 
të zgjidhur krizën, në të cilën është zhytur 
Shqipëria, për pasojë bie si këmbanë shpre-
hja e Walter Benjamin që “pas çdo fashizmi 
fshihet një revolucion i dështuar”. Nëse kjo 
frymë e protestës nuk do materializohet për 
të transformuar shoqërinë dhe institucionet 
tona politike dhe administrative në një struk-
turë solidariteti, atëherë askush mos çuditet 
kur ato të kthehen në një strukturë ushtarake, 
të ndonjë hibridi nacionalist me mbështetje 
biznesi.

Në këto kushte beteja e 25 prillit është një 
betejë e kotë, ajo që do ndodhë pas saj është 
beteja e vërtetë, kushdo qoftë fituesi nuk do 
mund të ketë një jetë të gjatë me këto prob-
lem, që përballet vendi.

Marx thotë: ‘njerëzimi e krijon vet his-
torinë, por nuk e bën atë si ti dojë qefi: nuk e 
bën atë në rrethana të vetë-zgjedhura, por në 
rrethana ekzistuese tashmë, në të dhëna dhe 
transmetuara nga e kaluara.’

 (“men make their own history, but they 
do not make it as they please: they do not 
make it under self-selected circumstances 
but under circumstances existing already, 
given and transmitted from the past”.)

Në këto kushte ne nuk mund të fajsojmë 
të shkuarën për të tashmen tonë, sepse nuk 
është detyra e prindërve të zgjidhin proble-
met e fëmijëve, kjo është një detyrë historike 
e si thuhet: men should make his own histo-
ry. ( Njeriu duhet të krijojë vet historinë e tij.)

*Autori është drejtor i Institutit të Studi-
meve Sociale dhe Humane në Tiranë
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KUR CITY OF LONDON MILITONTE PËR BREXIT

Epoka e financave autoritare
"Çmenduri", "gabim", "lëvizje pokeri" ... Që nga referendumi i vitit 2016, Brexit është paraqitur shpeshherë si rezultat i një kombinimi fatkeq të 

rrethanave. Megjithatë, ai i përgjigjet në mënyrë të përkryer, pritjeve të një pjese në rritje të sektorit të financave, që ndjehet ende shumë i kufizuar 
nga rregulloret evropiane.

NGA MARLÈNE BENQUET DHE THÉO BOURGERON*

Në mëngjesin e 24 qershorit 
2016, bota zbuloi se në pyetjen: 
“A duhet që Mbretëria e Bash-

kuar të mbetet anëtare e Bashkimit Evropi-
an apo të del prej saj?” 51.9% e votuesve u 
përgjigjën: « leave » (dalje). Për shumë, ky 
rezultat ishte një befasi: City i fuqishëm, 
i përkëdheluri nga të gjitha pushtetet në 
Londër, dukej i bashkuar në favor të “re-
main” (qëndrim). Ç’ndodhi? A nuk kishin 
mjete të mjaftueshme punëdhënësit më të 
fuqishëm financiarë në Evropë që të dëgjo-
hej zëri i tyre në një çështje që ndikonte në 
të ardhmen e tyre?

E zhurmshme, fushata e udhëhequr 
nga City në favor të “Remain” maskoi 
megjithatë një fushatë tjetër, më diskrete, 
por gjithsesi masive. Në të dhënat e bëra 
publike nga komisioni zgjedhor britanik 
gjejmë elemente të cilat shpiejnë në tri 
përfundime. Së pari, pothuajse dy të tretat 
e sektorit financiar investuan në referen-
dum për ta mbështetur fushatën “Leave”, 
ndërsa nga ana e tyre, sektorët industrial 
investuan pothuajse gjysmën e kapital-
it të tyre. Pastaj, 57% e të ardhurave për 
fushatën “Leave” buruan nga sektori fi-
nanciar, krahasuar me vetëm 36% për fus-
hatën “Remain”, gjë që tregon se fushata 
më “e financuar” nga të dyjat nuk është 
ajo që mendojmë. Në fund, dy grupet e 
akterëve financiarë adoptuan qëndrime të 
ndryshme.

Nga njëra anë, i kemi përfaqësuesit e 
“sektorit të parë të financimit” : bankat, 
kompanitë e sigurimeve, kompanitë e 
konsulencave, të komunikimit dhe infor-
macionit financiar, të ndërmjetësimeve, të 
këmbimeve, të investimeve institucionale 
(përfshirë fondet e pensionit). Mënyra e 
mbledhjes së fondeve të kësaj kategorije 
karakterizohet nga një ofertë publike për 
kursime, e cila investohet për një peri-
udhë të shkurtër në aksione të blera në 
tregjet aksionare. Kjo mënyrë e pasurimit 
nuk nënkupton kontrollimin e ndërmarr-
jeve nga pronarët financiarë të letrave me 
vlerë: këta të fundit kryesisht veprojnë në 
mënyrë pasive, e delegojnë kontrollin e 
kompanive tek menaxherët.

Nga ana tjetër, i kemi përfaqësuesit e 
“sektorit të dytë të financimit”: sektorët 
e menaxhimit alternativ të aseteve, të 
investimeve në kapital dhe të fondeve 
mbrojtëse. Këta bëjnë thirrje për investime 
private për një periudhë mesatare në asete 
jashtë tregut, të cilat i kontrollojnë. Metoda 
e tyre e menaxhimit është alternative, do të 
thotë se është relativisht e ndarë nga treg-
jet financiare, ose që investimet e tyre janë 
të palistuara, ose që u përgjigjen vetëm 
sektorëve shumë të rrezikshëm të tregjeve 
aksionare.

Të dhënat e financimit të dy fushatave 
tregojnë një situatë të qartë: fushata në fa-
vor të “Remain” u financua kryesisht nga 
akterët e parë, ndërsa fushata në favor të 
“Leave” nga ata të dytë (deri në 94% të 
shumës totale).

Megjithëse rregulloret evropiane 
shpesh janë përshkruar nga studiuesit 
kritikë si një formë e ‘kushtetutëzimit’ të 
neoliberalizmit, si një ndërmarrje për të 
konfiskuar sovranitetin e popujve në favor 
të interesave financiare, që do të thotë një 
operacion shumë i mirë institucional për 

sektorët financiarë evropianë, ato akoma 
nuk janë mjaft të përshtatshme për ak-
terët e financimit të dytë. Duke braktisur 
Bashkimin Evropian, ata shpresojnë të 
jenë të lirë të investojnë siç e gjykojnë të 
arsyeshme, pa mbikëqyrjen e Brukselit, të 
cilin e vlerësojnë si shumë  kufizues.

Më 14 maj 2016, ekonomisti Savvas 
Savouri i fondit ‘Toscafund Asset Man-
agement’ pohoi në gazetën ‘Le Monde’ se 
ai ishte “ngopur me retorikën anti-Brexit” 
të përhapur në fushatën e referendumit. « 
Të gjitha këto kërcënime më duken të pak-
uptimta, vazhdon ai. Ne kemi gjysmë mil-
iard paund të investuara në patundshmëri 
dhe biznese në Mbretërinë e Bashkuar. 
Sikur të shqetësoheshim për pasojat 
ekonomike të largimit nga Britania, do 
ta thonim. Përkundrazi, kjo do të jetë një 
mundësi e artë për rritjen e vendit ». Sipas 
tij, rreziku kryesor financiar afatgjatë nuk 
është largimi nga Bashkimi, por bllokimi 
brenda tij. Z.Roger Bootle, themelues i 
‘Capital Economics’, një zyrë private për 
konsulencë makroekonomike dhe kolum-
nist i përjavshëm për Daily Telegraph, 
ndanë këtë analizë: « Largimi nga Bash-
kimi do të thotë hapje ndaj botës. Shikoni 
performancën katastrofike ekonomike të 
Evropës gjatë dy dekadave të fundit kra-
hasuar me ne, me Shtetet e Bashkuara ose 
me pjesën tjetër të botës ». Z. Bootle është 
anëtar i një grupi ekonomistësh të pavarur, 
‘Economists for Free Trade’ (i quajtur më 
parë Economists for Brexit), i cili kritikon 
shpenzimet dhe kufizimet e vendosura 
nga Brukseli dhe Brexit-in e konsideron si 
kusht për vazhdimin e heqjes së rregullor-
eve financiare në Mbretërinë e Bashkuar.

Projekti i financuesve pro-Brex-
it paraqitet në këtë mënyrë: City do të 
shndërrohet në një lloj platformë offshore. 
Bankieri dhe ish-trader Marc Fiorentino 
shpjegon : « Financuesit ëndërrojnë që 
Londra të bëhet një Singapor në një sh-
kallë globale, një zonë krejtësisht të lirë 
nga çdo kufizim rregullues  evropian, ku 
të gjitha fuqitë ekonomike dhe financiare 
në zhvillim do ta zhvillojnë lirisht biznesin 
e tyre, të pastërt apo deri dikund të pastër, 
domethënë një tokë e gjerë e azilit fiskal ». 
Një projekt i emërtuar nga shtypi britanik 
« Singapore-on-Thames ».

Një shenjë e kohës, bosët e financimit 
të dytë kanë filluar të vendosen në West-
minster me ardhjen e z.Boris Johnson në 
zyrën e tij, në adresën 10 Downing Street 
në vitin 2019. Sikurse në tridhjetë vitet 
e fundit janë të mirëpritur në atë adresë 
përfaqësuesit e sektorëve tradicionalë të 
financave, siç janë zonja Andrea Leadsom, 
bankiere investimesh në bankën Barclays 
dhe sekretare e shtetit për biznes, energji 
dhe strategji industriale, ose z.Sajid Javid, 
bankier investimesh në Deutsche Bank 
dhe kancelar i Thesarit (ministër i finan-
cave) deri në muajin shkurt 2020. Por tani 
ata janë në konkurrencë me përfaqësuesit e 
financave të reja. Z.Richard Tice, menax-
her në sektorin e patundshmërisë, u zgjodh 
eurodeputet në vitin 2019. Udhëheqës 
historik i grupit Leave Means Leave, ai u 
emërua të njëjtin vit kryetar i Brexit Par-
ty nga z.Nigel Farage. Bashkëthemeluesi 
i fondit mbrojtës (hedge fund) ‘Somerset 
Capital Management’, z Jacob Rees-Mogg 
mori pozitën e Ministrit për Marrëdhëni-
et me Parlamentin. Dhe në fund, z.Rishi 

Sunak, ish-menaxher i fondit mbrojtës 
‘The Children’s Investment Fund Man-
agement’ u emërua Kancelar i Thesarit, 
duke zëvendësuar z.Javid në shkurt të 
vitit 2020.

Projekti Brexit nuk frymëzohet aq nga 
idetë neoliberale themeltare të konstruk-
sionit evropian sa nga ideologjia libertar-
iane. Libertarianizmi mund të përkufizo-
het si një doktrinë ekonomike e cila synon 
të kufizojë çdo formë të ndërhyrjes së 
shtetit jashtë garancisë së pronës private 
kundër kolektivizmit dhe etatizmit. Kjo 
ideologji ka të bëjë edhe me marrëdhëniet 
ndërmjet vendeve. Ajo i nxit promovuesit 
e saj të marrin pozicione izoluese, por jo 
proteksioniste. Kundërshtimi ndaj çdo 
institucionalizimi të marrëdhënieve ndër-
shtetërore i përgjigjet refuzimit të rregul-
limit të shtetit. Forma e këtij kundërshtimi 
i lihet vlerësimit vetëm të palëve që bëjnë 
marrëveshje tregtare sipas interesave të 
tyre ekonomike.

Libertarianizmi mbështet një kapi-
talizëm plotësisht jonormativ si sistem i 
vetëm shoqëror, i bazuar në njohjen dhe 
mbrojtjen e të drejtave të individit, dhe 
si një opsion politik që mënjanon çdo 
detyrim në marrëdhëniet shoqërore. Ai 
synon të krijoj një shoqëri bazuar vetëm 
në sovranitetin moral, politik dhe ekono-
mik të individëve. Në dhjetor të vitit 2019, 
Chris Hattingh, analist për ‘Free Market 
Foundation’, një think tank libertarian i 
themeluar në vitin 1975, shkroi: « Është 
rrënjësore t’u ipet njerëzve liri të treg-
tisë. Është rrënjësore t’u lejohet krijimi 
i ndërmarrjeve të reja, pa kurrfarë rreg-
ullore. Është rrënjësore që njerëzit të nji-
hen si individë të ndryshëm, të cilët janë 
të aftë për ta kërkuar lumturinë e tyre siç 
e përcaktojnë vetë ». Siç shkruan Gilles 
Dostaler, libertarianët shkojnë më larg se 
neoliberalët kur bëhet fjalë për zvogëlimin 
e rolit të shtetit, « pasi që roli i shtetit duhet 
të largohet jo vetëm nga arsimi dhe shërbi-
met e disa infrastrukturave siç është trans-
porti, por edhe nga funksionet sovrane. 
David Friedman, djali i Milton, propozon 
të privatizojë policinë, drejtësinë, mbrojt-
jen. Lëvizja anarko-kapitaliste parashikon 
shuarjen totale të shtetit me privatizimin e 
të gjitha funksioneve të tij, duke përfshirë 
ato që ia rezervonte Adam Smith: ushtrinë, 
policinë, drejtësinë ».

Libertarianizmi nuk propozon një ar-
tikulim sistematik midis veprimeve in-
dividuale dhe një forme të së mirës së 
përbashkët. Liberalizmi Smith-ian e kup-
tonte interesin e përgjithshëm si rezultat i 
bashkimit të interesave individualë sipas 
kornizës së ligjeve të miratuara në mënyrë 
demokratike nga individët sovranë. Neo-
liberalizmi i Friedman, Friedrich Hayek 
ose Ludwig von Mises e rivendosi të 
mirën e përbashkët në fushën ekonomike, 
por vazhdoi ta llogariste si një qëllim të 
doktrinës ekonomike. Mbrojtja rrënjësore 
e pronës private dhe liria për t’u pasuruar 
supozonte rritjen e përgjithshme të pasur-
isë dhe prandaj progresin shoqëror. Liber-
tarianizmi, përkundrazi, mbron një qasje 
etike ndaj lirisë pa marrë parasysh efektet 
e saj në të mirën e përbashkët: promovimi 
i lirisë është i drejtë dhe i dëshirueshëm 
mbi të gjitha, pa marrë parasysh pasojat. E 
arsyeton kapitalizmin pa kufizime, ngase 
e konsideron si i vetmi sistem ekonomik 

që përputhet me etikën libertariane, dhe 
jo ngase beson në epërsinë e kapitalizmit, 
i cili gjeneron më shumë pasuri se çdo 
mënyrë tjetër e prodhimit. Ndryshe nga 
liberalët dhe neoliberalët, të cilët ndjekin 
një qëndrim konsekuencialist ndaj lirisë, 
libertarianët kanë një qëndrim deontolog-
jik ndaj saj: liria për të akumuluar bëhet 
vetarsyetimi i saj.

Libertarian në rrafshin ekonomik, reg-
jimi politik i akumulimit i promovuar nga 
financuesit e dytë është gjithashtu autori-
tar në rrafshin politik. Në kundërshtim me 
çdo mekanizëm rishpërndarës që i garan-
ton kushtet elementare të ekzistencës për 
popullatën (shëndetësi, arsim, mbrojtje), 
ky regjim e shndërron shtypjen e lëvizjeve 
shoqërore dhe zvogëlimin e lirisë pub-
like-  në veçanti duke forcuar kontrollin 
e lëvizjeve dhe shprehjes – në metodën 
e privilegjuar të krijimit të një rendi sho-
qëror. Kjo është vetëm në dukje kontradik-
tore me ideologjinë libertariane. Edhe pse 
nuk përfshihet në bazën e parimeve të saj, 
ajo është pasojë praktike e saj. Pasi që nuk 
ekziston një sistem për justifikimin siste-
matik dhe me mekanizma material për t’i 
kompensuar pabarazitë dhe varfërimin e 
një pjese të popullsisë, mbetet vetëm për-
dorimi i forcës si një mënyrë e rregullimit 
të jetës shoqërore. Liritë flijohen për hir të 
ruajtjes së lirisë më të rëndësishme: lirinë e 
pronës dhe e akumulimit.

Gjatë viteve 2010, këto ide u përhapën 
në veçanti përmes një grupi think tank 
zakonisht i quajtur “Tufton Street”, duke 
iu referuar Westminster Street, në Londër, 
ku gjinden selitë e  shumicës së tyre. Në 
numrat 55 dhe 57 të kësaj rruge, gjinden 
Adam Smith Institute, TaxPayers’ Alli-
ance, Leave Means Leave, Global Warm-
ing Policy Foundation, Center for Policy 
Studies dhe Institute for Economic Affairs. 
Këto think tanks financohen kryesisht nga 
sektorët e financimit të dytë, si dhe nga 
sektorë të tjerë ekonomikë partnerë (siç 
është sektori i ndërtimit dhe i shërbimeve 

publike, industria e energjisë fosile dhe e 
duhanit). Ky rrjet nuk është vetëm  bri-
tanik: Tufton Street është pjesë e labirintit 
transatlantik të Atlas Network (“Rrjeti At-
las”). Këto katërqind organizata formojnë 
një galaktikë koherente politikisht, të për-
caktuar nga libertarianizmi i tyre dhe nga 
lidhjet e tyre me “të djathtën alternative” 
amerikane (alt-right) si dhe me konserva-
torët pro-Brexit të Mbretërisë së Bashkuar. 
Ato grumbullojnë një sërë idesh që përbë-
jnë projektin politik të financimit të dytë: 
libertarianizëm, vazhdimi i veprimtarisë së 
Thatcher, euroskepticizëm, atlanticizëm, 
autoritarizëm dhe skepticizëm lidhur me 
ndryshimet klimatike.

Për të qeverisur, duket se promovuesit 
e ‘financimit të dytë’ nuk kanë më nevojë 
për demokracinë. Kështu, ata kundërshto-
jnë idenë marksiste, sipas së cilës repub-
lika demokratike është forma e qeverisjes 
më e përshtatshme për dominimin borgjez. 
Pjesërisht nga fakti se këta pushtues të rinj 
nuk kërcënohen nga një elitë tjetër konkur-
ruese në ushtrimin e pushtetit. Në fillimin e 
shekullit XIX, ka qenë jetësore që borgje-
zia në rritje të fitonte një legjitimitet tjetër 
përveçse legjitimitetin nga lidhja e gjakut 
përballë interesave të grupeve feudale 
dhe aristokratike, që ende ishin shumë të 
popullarizuara në disa fshatra. Borgjezisë 
iu desh të luftonte kundër reformimit të 
mundshëm të koalicionit të interesave 
midis aristokracisë së tokës dhe klasave 
fshatare, që kishin dominuar për gati 
një mijë vjet. Në këtë kontekst, rishpikja 
demokratike e mbështetur në idenë e një 
populli sovran mbështeste revolucionin 
borgjez. Por, për momentin, borgjezia nuk 
është në konkurrencë me ndonjë klasë 
tjetër që është kandidate për pushtet. Dhe, 
në mungesë të një kërcënimi monarkik ose 
socialist, a ka ende interes për demokraci?

* Sociologë, autorë të La Finance autor-
itaire. Vers la fin du néolibéralisme (Rai-
sons d’agir), 2021, prej nga është marrë ky 
tekst.
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KUR PEKINI IMITON HARVARDIN

Trajnimi sipas stilit amerikan për drejtuesit kinezë

NGA ALESSIA LO PORTO-LEFÉBURE*

S i shpjegohen perfor-
mancat spektakolare 
të Kinës, gjatë rrugës 

për t’u bërë një superfuqi në 
kërkimin shkencor, arsimin 
dhe teknologjinë, ndërsa reg-
jimi mbetet autoritar dhe mad-
je bëhet gjithnjë e më shumë 
liri-shkatërrues? Si mundet 
që ky sistem, në fuqi që nga 
viti 1949, të jetë në të njëjtën 
kohë jodemokratik, inovativ 
dhe nxitës i të qenit i hapur 
për shumëçka ndërkombëtare? 
Sot më shumë se kurrë, larg 
nga të qenit në kundërshtim me 
regjimin, ngritja e ekonomisë 
së Kinës i detyrohet shumë 
administratës së saj publike: 
“Janë nëpunësit e adminis-
tratës që zbatojnë reformat dhe 
hedhin themelet instituciona-
le për të arritur objektivin e 
Kinës: shoqëri e mirëqenies”, 
shpjegon Li Jing, profesor i 
shkencave politike në Univer-
sitetin e Pekinit dhe i diplo-
muar në Harvard.

Zhvillimi i shërbimit pub-
lik bazohet në trashëgiminë e 
“socializmit me karakteristi-
ka kineze” teorizuar në vitet 
1980 nga Deng Xiaoping, në 
një model tregu kapitalist, 

duke kombinuar kulturën e 
konsumit dhe një planifikim 
të fortë. Gjatë 40 viteve të 
kaluara, në këtë sistem ku Par-
tia Komuniste Kineze (CCP) 
kontrollon shtetin që kontrol-
lon ekonominë, administratës 
i është dashur të mësojë të 
ndërveprojë me sektorin pri-
vat dhe të provojë vazhdimisht 
legjitimitetin e saj për të ndë-
rhyrë në çështje gjithnjë e më 
komplekse dhe teknike.

Në sytë e të huajve, funksioni 
publik kinez mbetet i fshehur 
dhe pak i njohur. Vetëm dre-
jtuesit e lartë kanë një famë të 
caktuar mediatike. Dihet se, 
për gati njëzet vjet, disa mi-
jëra punonjës të sektorit pub-
lik kanë marrë një Master në 
Administratën Publike (MAP) 
të importuar drejtpërdrejt nga 
Shtetet e Bashkuara, duke mar-
rë si model John F. Kennedy 
School of Government të uni-
versitetit të Harvardit.

Themeluar zyrtarisht në Kinë 
në 1999 dhe aktive që nga fil-
limi i vitit shkollor 2001, MAP 
ka për qëllim që të trajnojë 
profesionistë, pas të paktën tre 
vjet përvojë pune, kryesisht në 

autoritetet lokale, por edhe në 
ndërmarrjet publike ose në sho-
qata joqeveritare. Punonjësit 
në sektorin privat gjithashtu 
mund të kenë qasje në të.

Përdorimi i modeleve dhe 
praktikave arsimore të prod-
huara nga Amerika hegjemon-
ike për të skalitur kulturën 
profesionale të elitave ad-
ministrative duket se bie në 
kundërshtim me ambicien e 
CCP për t’i ofruar botës një 
shembull modernizimi të pa-
varur dhe alternativ ndaj ka-
pitalizmit perëndimor. Disa 
e panë atë si një Kalë Troje 
të forcave të reja të demokra-
tizimit të brendshëm të Partisë: 
një instrument i hapjes ndaj 
përvojave të huaja, programi 
mund të ndikojë në elitat e reja 
kineze dhe të çojë në një tranzi-
cion drejt një regjimi demokra-
tik. Por nëse MAP është arma 
e fshehtë e reformatorëve, pse 
është mbështetur dhe inkura-
juar prezantimi i saj në Kinë 
kaq fuqimisht nga qeveria?

Misioni i tij, siç përshkruhet 
nga Universiteti Tsinghua 
(Pekin), është “të përgatitet 
për sfidat e udhëheqjes dhe 

menaxhimit në sektorin pub-
lik”. Ajo është pjesë e një pro-
cesi inovacioni dhe përmirësi-
mi të cilësisë së tij. Sidoqoftë, 
ndryshe nga sa praktikohet në 
shkollat   e partisë dhe shkol-
lat   e administratës, kandi-
datët, mbajtës të të paktën një 
diplome të nivelit bachelor, 
pranohen në provim, pavarë-
sisht nga anëtarësia e tyre në 
PCC ose gradën e tyre hier-
arkike në administratën e tyre 
të origjinës (shih kuadratin më 
poshtë).

Çuditërisht, projekti MPA u 
krijua në universitete, të cilat 
deri atëherë ishin margjinal-
izuar në trajnimin e drejtuesve 
dhe punonjësve të sektorit pub-
lik. Gjithçka sugjeron, meg-
jithatë, që programet e vjetra 
dhe të reja mund të bashkekzis-
tojnë sepse ato shërbejnë për 
qëllime të ndryshme.

Kjo zhvendosje e trajnimit 
për në universitete ndodhi në 
vitet 1990, kur, në të gjithë 
planetin, u vlerësua ekspertiza 
shkencore, veçanërisht ajo që 
vinte nga institucionet e klasit 
botëror, dhe madje më shumë 
nga universitetet amerikane të 

punëve kërkimore. Kjo kon-
vergjencë e normave dhe besi-
meve shpjegon pjesërisht pse 
qeveria kineze inkurajoi kurse 
të ofruara nga universiteti, të 
konsideruara më pas neutrale 
dhe shkencore. MAP sigurisht 
që mund të dobësonte buro-
kracinë duke e ekspozuar atë 
ndaj ideve të huaja, por rrënjët 
akademike mbi të gjitha mund 
t’i jepnin asaj legjitimitetin 
profesional të nevojshëm për 
të mbijetuar.

Një shekull 
shkëmbimesh akademike

Kjo zgjedhje ishte pjesë e 
një projekti më të madh, qël-
limi i të cilit ishte të mbësht-
este kalimin në një ekonomi 
tregu duke përvetësuar dhe 
forcuar aftësi teknike, për të 
përmbushur pritshmëritë e një 
tregu pune në rrugën e diversi-
fikimit dhe sofistikimit. Pran-
daj, Kina nisi një valë krijimi 
të gradave profesionalizuese të 
frymëzimit amerikan, të gjitha 
besuar universiteteve: masteri 
në administrim  biznesit (Mas-
ter of Business Administration, 
MBA) në 1991, i ndjekur nga 

Presidenti Xi Jiping vazhdon t’i përbuzë vlerat perëndimore dhe t’i lavdërojë "karakteristikat kineze". Megjithatë, autoritetet në vendin e tij kanë përshtatur programin 
e Shkollës së Administratës Publike të Universitetit prestigjioz të Harvardit për t’i trajnuar zyrtarët e tyre. Mijëra agjentë ndjekin këtë diplomë master, përuruar në 

fillim të viteve 2000 dhe përshtatur me kontekstin kombëtar.



Le Monde diplomatique | shqip | Dhjetor  2020  9

masteri i arkitekturës në 1992, 
një master në juridik në 1996, 
një master në arsim dhe inx-
hinieri në 1997 dhe një master 
në agronomi në 1999.

Administrata publike nuk 
ishte përjashtim. Ishte vendo-
sur një konsensus midis ak-
torëve kryesorë në jetën poli-
tike (Komisioni Kombëtar 
i Zhvillimit dhe Reformës, 
Këshilli i Çështjeve të Shtetit, 
Ministria e Arsimit): pjesëmar-
rja në parti politike nuk mundej 
dhe nuk duhej të ishte më një 
kualifikim i mjaftueshëm për 
të punuar për sektorin publik. 
Në atë kohë, askush në Partinë 
Komuniste Kineze nuk e kon-
testoi nevojën për të ndërtuar 
një korpus zyrtarësh kompe-
tentë dhe profesionistë.

Edukimi për administratën 
publike, i vendosur në Shtetet 
e Bashkuara që nga vitet 1920, 
duket se është një model i sig-
urt. Krijuar historikisht për të 
zvogëluar mosfunksionimin 
dhe korrupsionin, veçanërisht 
në nivelin komunal, kurset e 
para të trajnimit në shkencën 
e administratës, paraardhësit e 
MPA, u hapën në 1914 në uni-
versitetet e Michigan, Berkelej 
dhe Stanford. Në heterog-
jenitetin e tyre, treqind MPA-
të amerikane ndajnë të njëjtin 
objektiv: të promovojnë një 
vizion të caktuar të qeverisjes 
publike, të trashëguar nga një 
histori politike dhe një model 
demokratik që kërkon të garan-
tojë me kushtetutë sundimin e 
ligjit, ndarjen e pushteteve dhe 
lirinë e shprehjes – ndër të dre-
jtat dhe liritë e tjera themelore.

Si u josh qeveria kineze nga 
një program i tillë? Ndikimi 
kulturor, simbolik dhe norma-
tiv që Shtetet e Bashkuara ush-
trojnë globalisht përmes fuqisë 
së tyre gjeopolitike, gjuhësore 
dhe ekonomike këtu përforco-
het nga përfaqësimi i tepërt, në 
menaxhimin e arsimit të lartë 
dhe institucioneve kërkimore, 
të akademikëve kinezë që ishin 
formuar. Gjatë një shekul-
li levizjeje të studentëve dhe 
studiuesve midis Kinës dhe 
Shteteve të Bashkuara, si dhe 
një strategji proaktive për mar-
rjen e talenteve në shkencë, 
lejojnë qeverinë të shfrytëzo-
jë përvojën e drejtpërdrejtë të 
shumë të diplomuarve jashtë 
vendit, të gatshëm të kthehen 
në vend dhe të vendosin në 
punë njohuritë e tyre.

Në një kontekst veçanërisht 
të favorshëm për qarkullimin 
ndërkombëtar të ideve, modeli 
i MPA amerikane hyn kësh-
tu në mënyrë konsensuale në 
territorin kinez. Delegacionet 
e akademikëve dhe zyrtarëve 
nga Departamenti i Arsimit 
udhëtuan midis 1996 dhe 1998 
në Shtetet e Bashkuara, Kana-
da dhe Evropë për të studiuar 
sistemet më të mira të trajnim-
it për qeverinë. Ata vëzhguan 
kryesisht vendet e lindjes të 
arsimit të çështjeve publike 
në Amerikë: Shkolla Maxwell 
në Universitetin e Syracuse, 
Shkolla John F. Kennedy në 
Universitetin e Harvardit, Uni-
versiteti Carnegie Mellon në 
Pittsburgh dhe Universiteti 
Columbia në New York. Pastaj 
profesorët nga këto institucione 

u ftuan për misione vlerësuese 
dhe këshilluese. Vizitat bënë të 
mundur kuptimin e praktikave 
të huaja, vlerësimin e efektivi-
tetit të tyre dhe mbi të gjitha 
identifikimin e elementeve që 
mund të merren dhe përshtat-
en. Pas kthimit të tyre në vend, 
disa anëtarë të këtyre deleg-
acioneve mbajtën shënime të 
brendshme për të mbrojtur fu-
tjen e MPA të SH.B.A.-së në 
Kinë.

Qeveria miratoi projektin 
në maj 1999. Ajo ftoi univer-
sitetet më të mira të paraqesin 
propozime dhe mbajti njëzet 
e katër për të krijuar gradat e 
para si pjesë e një eksperimen-
ti pilot. MPA ka lindur së pari 
në institucionet më të famshme 
(Universiteti i Pekinit, Univer-
siteti Tsinghua, Universiteti 
Popullor i Kinës, Universite-
ti Fudan në Shangai), vendet 
tradicionale të trajnimit për el-
itat, në kërkim të burimeve dhe 
përparësive në një kontekst 
konkurence globale të paparë.

Gjatë pesëmbëdhjetë viteve 
të ardhshme, më shumë se 
njëqind shkolla u krijuan kudo 
tjetër: numri i MPA u rrit nga 
24 në 2001 në 146 në 2016 dhe 
ai i të diplomuarve, nga 1,055 
në 2004 në 10,476 dhjetë vjet 
më vonë. Në total, më shumë 
se 150,000 njerëz e kanë nd-
jekur këtë program – një shifër 
e ulët krahasuar me 7.1 milion 
nëpunës civilë, por e lartë për 
një ofertë të paprecedentë uni-
versitare, për të cilën duhet të 
zgjedhësh të aplikosh. Përpun-
imi i këtij objekti të huaj arsi-
mor është një sukses; variacio-
net e tij po shumëfishohen dhe 
numri i të regjistruarve vazh-
don të rritet, megjithë papa-
jtueshmërinë e dukshme midis 
dy sistemeve administrative 
dhe politike.

“Studentët tërhiqen nga 
përvoja ime e huaj sepse, për 
momentin, konceptet dhe ide-
të origjinale vijnë nga librat 
perëndimorë,” tha Chen Wei, i 
arsimuar në Universitetin Ki-
nez të Hong Kongut dhe pro-
fesor në Tsinghua. Si pjesë e 
MAP, ne mësojmë, si në Shtetet 
e Bashkuara, politikat publike, 
teorinë organizative, shkencat 
shoqërore, ekonominë poli-
tike, menaxhimin e burimeve 
njerëzore, metodat sasiore, 
ligjin administrativ kinez, por 
gjithashtu lëndë më specifike 
për nevojat lokale, të tilla si 
menaxhimi publik, analiza e 
politikave publike, praktika 
dhe teoria e socializmit, an-
glishtja, zhvillimi rajonal dhe 
qeverisja urbane. “Sfida është 
që studentët e mi të intereso-
hen”, shpjegon Chen. Unë për-
dor dy metoda: U mësoj kon-
ceptet më të përparuara dhe jap 
shumë shembuj të jetës reale. 
Këta shembuj janë shumë të 
rëndësishëm. MAP duhet të 
jetë i dobishëm për studentët. 
Për secilën temë të re, unë fil-
loj një diskutim me grupin dhe 
gradualisht u jap atyre fjalën 
që unë të shprehen gjithnjë e 
më pak.”

Pa ndërmjetësim, këto kurse 
të bazuara në përmbajtje, te-
ori dhe shembuj të huaj do 
të ishin të padobishme, si të 
papërdorshme në praktikën 

e përditshme profesionale të 
administratave kineze. Në 
vend që të pranojnë se kjo pa-
pajtueshmëri është politike 
ose ideologjike, mësuesit dhe 
politikëbërësit theksojnë hen-
dekun midis teorisë perëndi-
more dhe praktikës lokale. Ata 
vazhdojnë me një përshtatje të 
mënyrës kineze të program-
it, duke insistuar shumë në 
pedagogji.

Nga ku vijnë studimet e ras-
tit, të prezantuara masivisht në 
të gjitha MAP-të. Kjo metodë 
e mësimdhënies përmes sim-
ulimit dhe diskutimit, e lindur 
në shkollat   juridike amerikane 
në fund të viteve 1880 dhe më 
pas e popullarizuar nga shkol-
lat   e menaxhimit, u vendos 
menjëherë si shenja dalluese e 
masterit kinez.

Prodhimi i një rasti mësimor 
nga fakte reale dhe përdorimi 
i tij në klasë kërkon ndjekjen 
e një procedure dhe metode 
specifike. Pa këtë, çështjet 
aktuale nuk mund të trajtohen 
drejtpërdrejt në një leksion, të 
paktën jo në kontekstin e më-
simdhënies së shkencave sho-
qërore ose politikës publike. 
Studimi i rastit fut të ashtuqua-
jturat lëndë “të ndjeshme” 
në klasa: pabarazitë sociale, 
korrupsioni, shpronësimi i de-
tyruar dhe zhvendosja e pop-
ullatave, ndotja, privatizimi 
i burimeve të energjisë, pap-
unësia, pasiguria, mosfunk-
sionimet e sistemit të taksave, 
etj. Mbi të gjitha, kjo lejon 
diskutimin, pasi është një ak-
tivitet arsimor me një kornizë 
dhe role të paracaktuara. Në 
kontekstin kinez, korniza, me 
muret e saj të thjeshtë dhe në 
dukje reduktuese – e kriti-
kuar në Shtetet e Bashkuara – 
mbyllet  duke bërë kështu në 
mënyrë paradoksale, çlirimin e 
fjalës së lirë.

Për shembull, gjatë një kur-
si në Universitetin Tsinghua, u 
paraqit shembulli i mëposhtëm: 
“Cilit duhet t’i jepet përparë-
si: parandalimit të përmbytjes 
apo pjesëmarrjes në takim?” 
Rasti i një agjencie rajonale që 
përballet me një konflikt ad-
ministrativ.» Nxënësit u ftuan 
të reflektojnë në marrëdhëniet 
hierarkike dhe të marrin pozi-
cion në një situatë konflikti 
midis udhëzimeve të formulu-
ara nga eprori dhe nevojës për 
të ndërhyrë në një kontekst të 
jashtëzakonshëm, në këtë rast 
një rrezik përmbytjeje afër 
lumit Yangzi. Çështja përfun-
don me pyetjet: “Çfarë do të 
bënit nëse do të ishit drejtori 
i zyrës?” Cila do të ishte zg-
jedhja juaj? Argumentoni ”; “A 
mund të parandalohet shqetësi-
mi i drejtorit?” Çfarë mendo-
ni për arsyet e këtij konflikti? 
Këto pyetje, si dhe rrëfimi në 
tërësi, hapin një reflektim mbi 
zbatimin e rreptë të procedur-
ave, si dhe mbi bindjen ndaj 
fuqisë hierarkike. Pa arritur aq 
larg sa të mbështesin mosnën-
shtrimin ose rezistencën, ato 
ngrenë çështjen e vullnetit të 
lirë dhe arsyes së shëndoshë 
që duhet të drejtojë zgjedh-
jet e zyrtarëve administrativë, 
veçanërisht kur ata janë me 
përvojë dhe kanë  njohuri të 
thellë të kontekstit lokal.

Atëherë bëhet e mundur tra-
jtimi i zonave gri që kanë qenë 
të pranishme për dekada nga 
veprimi i administratës dhe 
zyrtarëve të partisë, pa pro-
vokuar një pozicion mbi një 
standard. Përmes pyetjeve të 
hapura, supozohet se të gjitha 
opsionet janë legjitime dhe 
të sigurta dhe mund të disku-
tohen gjatë orës. Me shkallë 
të ndryshme të pjesëmarrjes, 
studentët flasin gjithmonë për 
Kinën bashkëkohore, por është 
sikur debati të jetë vetëm një 
rast i teksteve shkollore. Rreg-
ullat e procedurës imponojnë 
role specifike për aktorët gjatë 
ndërveprimeve. Kuadri i ven-
dosur i shkëmbimit siguron ilu-
zionin, madje alibinë e pandry-
shueshmërisë së këtyre roleve: 
mësuesi vetëm lehtëson dis-
kutimin, ndërsa studentët jap-
in një mendim të largët për një 
situatë që nuk i shqetëson ata. 
Ne mund të flasim për gjithçka 
pa frikë se do t’a teprojmë, ose 
se do gjykohemi  nga anëtarët 
e tjerë të grupit, dhe për një ar-
sye të mirë: ne nuk flasim dre-
jtpërdrejt për realitetin.

Mësimdhënia me metodën e 
çështjes së shtruar zakonisht u 
besohet ‘të kthyerve’, një term 
anglisht që përdoret zakonisht 
për të përcaktuar kinezët që 
kanë studiuar në Perëndim ose 
në një vend tjetër aziatik (Ja-
poni, Hong Kong) dhe që janë 
kthyer për të ushtruar përgjeg-
jësinë në akademi ose në fush-
ën e biznesit. Falë këtyre pro-
fesorëve të njohur me teoritë 
perëndimore, studimi i rastit 
lidh hendekun midis ideve dhe 
metodave të huaja, nga njëra 
anë dhe aftësinë e studentëve 
për t’i kuptuar ato dhe për t’i 
përkthyer në kontekstin e tyre 
profesional. Në të vërtetë, shu-
mica e asaj që studentët mëso-
jnë në klasë nuk përputhet me 
atë që ata aplikuan në admin-
istratë. Duke njohur dy uni-
verset, secili me referencat 
dhe kufizimet e tij, vetëm të 
kthyerit mund të sigurojnë këtë 
transferim me risk.

Përvoja e promovimeve të 
para ndihmon për të kuptu-
ar transformimin e vazhdue-
shëm të burokracisë kineze. 
Frymëzimi i huaj, pa qenë sh-
kak i destabilizimit, është një 
përbërës kryesor. Studentët e 
MAP ripërshtatin koncepte, ide 
dhe vlera të tilla si përgjegjë-
sia, lufta kundër korrupsionit, 
kompetenca teknike, qeveris-
ja e mirë. Ata po rishpikin një 
kulturë administrative, fusha 
inovative e së cilës bashkë-
jeton dhe mbetet në përputh-
je me atë të vjetrën. Kalimi 
përmes MAP-it u ofron atyre 
mundësinë e përdorimit të buri-
meve të jashtme duke i lënë të 
matin shkallën e transferim-
it. Në varësi të zhvillimeve 
politike, kjo rrjedhë mund të 
përshpejtohet, zvogëlohet ose 
ndalohet përkohësisht.

“Kalimet në praktikë”

“Konceptimi tradicional 
i qeverisjes nuk na lejon t’i 
përgjigjemi sfidave të paraqi-
tura nga shoqëria”, thotë Wang 
Ping, një i diplomuar në MPA 
Fudan. Në të kaluarën, në 
rast të një mosmarrëveshje, 

bashkëqytetarët tanë shko-
nin në gjyq. Tani ata e njohin 
ndërmjetësimin. Nëse qytetarët 
mund të zgjidhin konfliktet e 
tyre pa pasur nevojë për qever-
inë, kjo kursen burime. Pra, 
roli ynë është të ndryshojmë 
zakonet e popullatës në mënyrë 
që më shumë mosmarrëveshje 
të zgjidhen përmes ndërmjetë-
simit. E gjithë kjo është e mun-
dur vetëm me futjen e teorive 
të reja “.

“Sigurisht, nuk mund të për-
dor gjithnjë gjithçka kam më-
suar”, pranon ai. Eshtë një pro-
ces i gjatë. Por, përmes punës 
sime dhe falë njohurive që kam 
asimiluar, unë jam në gjendje 
të ndikoj në mënyrën e punës 
në planin afatgjatë. Ish-stu-
dentët shpesh përdorin fjalën 
“aftësi” (në kinezisht nengli). 
Diploma  në të vërtetë u jep 
atyre një aftësi më të madhe 
për veprim, mjete për të bërë 
gjëra, dhe madje edhe një af-
tësi për fuqi, për një kohë të 
gjatë. Dhe Wang Ping sqaron: 
“Teoritë e studiuara në MAP 
janë udhëzime për punën time 
dhe për evolucionin e punës 
së administratës. Eshtë një 
ndihmë për ndryshim. Pasi u 
diplomova, unë i kërkova de-
partamentit të personelit të 
administratës sime të dërgo-
jnë shumë kolegë për të mar-
rë pjesë në këtë kurs. Diploma 
nuk është shumë e dobishme 
në drejtim të promovimit dhe 
zhvillimit të karrierës, por unë 
besoj se trajnimi është shumë 
i dobishëm në ndryshimin e 
praktikave të nëpunësve civilë 
në punën e tyre“.

MAP, më pas zbatimi i prak-
tikave të mira të mësuara, u 
lejon të rinjve të diplomuar të 
mishërojnë “virtytin” (në ki-
nezisht de), një nga treguesit 
e performancës së agjentëve 
të shtetit-parti, por për arsye 
të cilat nuk kanë asnjë lidhje 
me përafrimin me ideologjinë 
komuniste.

Të armatosur me një vizion 
dhe vlera të përbashkëta, këta 
studentë e shohin veten si 
skautë modernë, të aftë për të 
zotëruar kodet e vjetra dhe të 
reja. Ata dinë të përshtaten, 
lundrojnë dhe zhvillohen pro-
fesionalisht si në një sistem 
në të cilin ekziston një logjikë 
e meritokracisë e bazuar në 
besnikërinë politike ashtu edhe 
në një sistem të ri të bazuar më 
shumë në njohuri dhe aftësi 
profesionale. Kjo burokraci e 
re shtetërore dëshiron të luajë 
në të gjitha frontet, për të mak-
simizuar shanset e përparimit 
shoqëror, cilido drejtim të mar-
rë vendi. Ajo është e gatshme 
të shfrytëzojë mundësitë kudo 
që ato paraqiten, qoftë dinami-
ka moderne apo konservatore.

*Sociologe, Arènes – Qen-
dra Kombëtare për Kërkime 
Shkencore (CNRS), Shkolla 
e Studimeve të Avancuara në 
Shëndetin Publik (Ehesp), au-
tore e esesë Les Mandarins 2.0. 
Një burokraci kineze e trajnu-
ar nga Amerikanët, Presses de 
Science Po, Paris, 2020.
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MARRËVESHJA MË E MADHE TREGTARE E BOTËS

Bomba e tregtisë së lirë në Azi

NGA MARTINE BULARD

Thuhet se është e dobët, e ndarë, 
joefektive, madje edhe inekzis-
tente. Shoqata e Kombeve të 

Azisë Juglindore (Anase, ose Asean në 
anglisht) është një nga ato organizata 
rajonale që duken se qëndrojnë jashtë 
radarit diplomatik, edhe nëse bashkon 
dhjetë vende (Birmania, Brunei, Kam-
boxhia, Indonezia, Laosi , Malajzia, Fili-
pinet, Singapori, Tailanda, Vietnami) dhe 
652 milion njerëz. Për më tepër, samiti i 
saj i 37-të u hap pa probleme, në Hanoi 
në 12 nëntor. Por ajo përfundoi, tre ditë 
më vonë, me zhurmë: nënshkrimi i një 
marrëveshje të tregtisë së lirë, Partner-
iteti Ekonomik Rajonal  Gjithëpërfshirës 
(PERG; në anglisht: Regional Compre-
hensive Economic Partnership, RCEP) 
me Australinë, Kinën, Korenë e Jugut, 
Japoninë dhe Zelandën e Re. 

Në një kohë kur zhvendosja e prodhim-
it, “konsumit vendor”, ku mbrojtja e 
tregut duhet të shërbejë si bazë për një 
mënyrë të re zhvillimi, vendet kryesore 
aziatike (me përjashtim të Indisë, e cila u 
tërhoq nga negociatat nga frika e konkur-
rencës nga fqinjët e saj) mbështeten në 
shtrirjen e fushës së globalizimit. “Një 
fitore për multilateralizmin dhe tregtinë 
e lirë”, i uroi mirëseardhjen kryeministrit 
kinez, komunistit Li Keqiang, ndërsa ho-
mologu i tij japonez, liberali Suga Yoshi-
hide, e mbështeti këtë “ditë historike, pas 
tetë vjetësh negociatave”, dhe bëri thirrje 
që marrëveshja të zbatohet sa më shpe-
jt të jetë e mundur”. Tregtitë e lira të të 
gjitha vendeve, bashkohuni! 

Tridhjetë përqind e pasurisë së prod-
huar në botë, 28% e tregtisë botërore dhe 
2.2 miliardë njerëz: PERG është mar-
rëveshja më e madhe e këtij lloji e nën-
shkruar ndonjëherë. Pa Washingtonin! 
Ishte një ndryshim i veçantë i historisë 
për të parë Kinën që mbretëronte me 
madhështi në këtë Azi Juglindore kaq 
armiqësore. 

Bashkim i pazakontë 

Në të vërtetë, Anase u themelua në 
vitin 1967, në mes të Luftës së Ftohtë, me 
synim për ta ruajtur komunizmin. Thelbi i 
“vendeve të sigurta“, që shpesh kanë gjua-
jtur “të kuqtë” në territorin e tyre dhe aleatë 
të Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë 
Indonezinë, Malajzinë, Filipinet, Singa-
porin dhe Tajlandën, ishin mbledhur për 
ta bllokuar “të keqen“. Por, me kohën dhe 
shembjen e Bashkimit Sovjetik, grindjet 
ideologjike u zbehën. Kriza aziatike e 
viteve 1997-1998, e cila shkatërroi rajonin 
ndërsa ekonomia kineze po ngrihej, bëri 
pjesën tjetër: armiqtë e së kaluarës negoci-
uan, Anase u konsolidua. Pastaj u përhap 
duke krijuar atë që quhej Anase + 3, me tre 
gjigandët aziatikë (Kina, Koreja e Jugut 
dhe Japonia), si dhe një sërë organizatash 
me gjeometri të ndryshueshme, siç është 
Forumi rajonal i Anase, i cili ka njëzet e 
shtatë anëtarë (përfshirë ata të Anase + 
3, Shtetet e Bashkuara, Koreja e Veriut, 
Rusia, India dhe Bashkimi Evropian), 
ose Takimi i Ministrave të Mbrojtjes Plus 
(Asean Defense Ministers Meeting Plus), 
i cili bashkon tetëmbëdhjetë vende (ato të 
Anase + 3, Australia, Shtetet e Bashkuara, 
India, Zelanda e Re, Rusia). 

Në heshtje, Anase ka thurur një rrjet të 
gjerë diplomatik që pa dyshim ka paran-
daluar përshkallëzimin e konflikteve 
territoriale në Detin e Kinës, pa arritur 
t’i zgjidhë ato. Në vitin 2018, ajo hartoi 
me Pekinin një kod sjellje (COC) për të 
shërbyer si një bazë për negociatat midis 
të gjithë atyre që pretendojnë sovranitetin 
mbi Ishujt Paracels dhe Spratleys: Kina, i 
kërkon të gjitha; Vietnami, Filipinet, Ma-
lajzia, Brunei dhe Indonezia janë më pak 
lakmitarë, por pretendimet kombëtare 
ngatërrohen. Dy vjet më vonë, COC has 
në një ngërç, incidentet përhapen dhe in-
atet rriten. 

Sidoqoftë, tensionet nuk e penguan nën-
shkrimin e PERG-ut, i cili bashkon fuqitë 
e dyta dhe të treta më të mëdha ekono-
mike në botë – Kina dhe Japonia, rreth të 
njëjtit tekst. Kontrata prej 521 faqesh (në 
anglisht), 20 kapituj, 17 anekse dhe një 
kalendar për hyrjen në tregjet kombëtare 
synon t’i “eleminojë tarifat e doganës dhe 
kuotat për mallrat”, thotë faqja e interne-
tit të Anase. Ajo mbulon gjithashtu disa 
pengesa jotarifore (në lidhje me standar-
det), pjesën e tregtisë së shërbimeve, treg-
tisë elektronike dhe çështjeve të pronësisë 
intelektuale, por lë jashtë pjesën më të 
madhe të produkteve bujqësore. 

Në fakt, rregullat duket se nuk janë ku-
fizuese: një produkt i bërë nga materiale 
me origjinë nga një nga pesëmbëdhjetë 
vendet nënshkruese do të pranohet au-
tomatikisht te të tjerët. Kjo, si parantezë, 
do të ketë pasoja për Bashkimin Evropian, 
i cili ka nënshkruar marrëveshje të treg-
tisë së lirë me disa vende që janë pjesë e 
PERG (Vietnami, Koreja e Jugut, Japon-
ia). Do të bëhet më e vështirë, nëse jo e 
pamundur, të gjurmojmë origjinën e pro-
dukteve, të cilat më pas mund të përfitojnë 
nga trajtimi preferencial evropian. 

PERG nuk mban asnjë kriter mjedis-
or, shëndetësor apo shoqëror. Pa dyshim, 
marrëveshjet nën kujdesin amerikan ose 
evropian, megjithë formulën e tyre të 
bukur, nuk shërbejnë për gjë -përveç klau-
zolave   shoqërore si paga minimale ose e 
drejta për grevë e prezantuar në 2018 në 
rishikimin e Marrëveshjes së Tregtisë së 
Lirë të Amerikës së Veriut (Alena). Nga 
ana tjetër, PERG nuk përmban ndonjë 

klauzolë që u jep fuqi internacionalëve për 
të sulmuar shtetet kur masat nuk i kënaqin 
ato. Asnjë rol nuk i është caktuar Qendrës 
Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmar-
rëveshjeve të Investimeve (Cirdi), gjykatë 
e jashtëzakonshme mbi ligjet kombëtare. 

Në përgjithësi, nënshkrimi i një mar-
rëveshje të tregtisë së lirë krijon një grum-
bull premtimesh (asnjëherë të përmbushu-
ra) mbi rritjen eekonomisë, vendet e punës 
ose tregtinë. Këtë herë, edhe ekspertët 
më liberalë të ekonomisë mbeten të kuj-
desshëm dhe presin në rastin më të mirë 
një rifillim të rritjes me mesatare prej 0.2 
deri në 0.4%. Në fakt, shumica e vendeve 
të interesuara tashmë kanë marrëveshje 
bilaterale të tregtisë së lirë, veçanërisht 
me tre superfuqitë, ndërsa zonat e veçanta 
ekonomike (pa taksim) janë grupime në 
rajon: ka 700 në Azinë Juglindore dhe më 
shumë se 2,500 në Kinë. 

Ndryshimet e pritshme, të kufizuara,  
nuk do të jenë as të njëjtat dhe as të do-
bishme për të gjithë, edhe nëse PERG 
synon zyrtarisht të promovojë “integrim-
in ekonomik aziatik”. Anase mbetet një 
mbledhje e zymtë e vendeve me nivele 
shumë të ndryshme pasurie. Në krye të 
tabelës, Singapori, me të ardhura  prej 
64,567 dollarë për frymë, nuk ka shumë 
të bëjë me Birmaninë dhe 1,440 dollarët 
e saj për frymë. Në Brunei, 78% e pop-
ullsisë jeton në qytete, por në Kambox-
hia jeton vetëm 23%. Nevojat dhe qën-
drueshmëria e tyre nuk janë të të njëjtit 
rend. Duke qenë në kërkim të vendeve të 
reja me paga të ulëta, internacionalët nga 
rajoni dhe pjesa tjetër e botës, nga ana e 
tyre, do jenë të kënaqur. Vietnami tashmë 
po përfiton nga zhvendosja e fabrikave të 
vendosura më parë në Kinën fqinje. Tokio 
ka miratuar një plan për t’u shkëputur nga 
Kina, duke ndihmuar grupet japoneze të 
zhvendosen në ishull ose të investojnë në 
Vietnam, Birmani ose Tajlandë. Japonia, 
ekonomia e së cilës është një nga më të 
fuqishmet, është ofruesi kryesor i fondeve 
në Azi: përfaqëson 13.7% të investimeve 
të huaja direkte (IHD) që hyjnë në Anase, 
përkundrejt 7% të Kinës . PERG duhet të 
çojë në një rishpërndarje të kartave brenda 
zonës, por sigurisht jo në një përmbysje. 

Interesi themelor i kësaj marrëveshjeje 

qëndron në dimensionet e saj strategjike, 
pasi ajo sakrifikon centralitetin gjeopoli-
tik të Kinës. Fillimisht nisur nga Pekini, 
në përgjigje të Partneritetit Trans-Paqë-
sor (PTP, TPP në anglisht) ideuar nga 
Z. Barack Obama kur ai ishte President 
i Shteteve të Bashkuara për të ndaluar 
rritjen e fuqisë kineze (braktisur nga Z. 
Donald Trump ), PERG u rrotullua për 
tetë vjet. “Diplomacia e bashkëpunimit” 
të Anase, sipas thënies, dhe vullneti kinez 
për të patur sukses çoi përfundimisht  në 
nënshkrimin e marrëveshjes. 

Kjo është një “marrëveshje e nivelit 
të ulët tregtar”, siç thotë ish-diplomati 
Singapor dhe profesori i politikës pub-
like Kishore Mahbubani. Sidoqoftë, ajo 
shënon, sipas tij, një “pikë kthese të mad-
he në historinë e botës, e cila do të ishte 
gabim të nënvlerësohej“. Deri më tani, 
thotë ai, “kishte të paktën tre vizione të 
mundshme për bashkëpunim në Azi: 
Azi-Paqësor, Indo-Paqësor dhe Azinë 
Lindore. PERG tregon se pikëpamja do-
minuese do të jetë ajo e Azisë Lindore. 
Azi-Paqësori, i promovuar nga Shtetet 
e Bashkuara, së pari përmes Forumit të 
Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor 
[APEC], pastaj përmes TPP, u shkatërrua 
nga Z. Trump. Sa i përket Indo-Paqësorit, 
ai është në pritje pasi India është tërhequr 
“. 

Këto tërheqje nga India dhe Shtetet e 
Bashkuara janë vetëm të përkohshme dhe 
Kina nuk do të mbetet vetëm për shumë 
kohë. Por ajo nuk do të izolohet – gjë të 
cilës i friksohej. “PERG siguron shtrirjen 
e fuqisë së saj ekonomike, shpjegon ekon-
omisti amerikan dhe shkencëtari politik 
David P. Goldman, i cili thekson kapac-
itetin e saj” për të tërhequr vendet e Jugut 
me modelin e saj ekonomik, me anë të 
teknologjisë dhe organizimit tregtar. Nuk 
ka asnjë lidhje me eksportimin e modelit 
të saj politik. Përkundrazi, fuqia e qasjes 
kineze ndaj botës qëndron në faktin se ajo 
kërkon të transformojë ekonominë me 
kapilaritet, nga poshtë lart, sesa nga lart 
poshtë “. 

Vendet perëndimore më tepër përdorin 
hartën politike dhe ushtarake.  Amerika e 
Z. Trump ka rifilluar Quadrilateral Secu-
rity Dialogue (QSD, i njohur gjithashtu 

si Quad- shqip :Dialogun Katërkëndësh 
të Sigurisë), i cili bashkon Tokion, New 
Delhin , Canberran dhe Uashingtonin, me 
qëllimin e shprehur qartë për të formuar 
një koalicion anti-kinez; duke krijuar lidh-
je më të ngushta ushtarake me Filipinet 
dhe Indonezinë, ku ministri i mbrojtjes së 
të cilave priti me shumë bujë homologun 
amerikan; u zhvendos më afër Vietna-
mit, Tajvanit … E gjithë kjo u shoqërua 
me shitje të forta armësh dhe “një bollëk 
demonstrimesh amerikane dhe kineze 
të forcës në Detin e Kinës“. Me të gjitha 
rreziqet që  sjell, manovrat false dhe keqk-
uptimet që mund të çojnë në më të keqen. 

Kritikat e Pekinit ndaj 
Canberrës 

Kështu, konfrontimi merr pamjen e 
shantazhit të dyfishtë: asnjë mbrojtje 
sigurie pa besnikëri ndaj Uashingtonit, 
thotë njëri; asnjë (ose më mirë, më pak) 
shkëmbim ekonomik pa pranimin e rreg-
ullave kineze, paralajmëron tjetri. Secili 
partner thirret të zgjedhë anën e tij… ose, 
në çdo rast, të mos zgjedhë anën kundër-
shtare. Për Australinë, e cila ka mbeshte-
tur haptas Shtetet e Bashkuara në thirrjen 
e një komisioni hetimor mbi origjinën e 
Covid-19 dhe refuzimin e marrëveshjeve 
me Huawei në 5G, Pekini ka dërguar një 
listë me “katërmbëdhjetë kritika”, me 
këtë paralajmërim:“ Nëse e bëni Kinën 
një armike, Kina do të jetë armiku juaj. 
” Në emër të asaj, verërat janë taksu-
ar shumë, pas qymyrit, mishit, elbit … 
Mosmarrëveshjet do të zgjidhen përpara 
Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT).  

Sidoqoftë, shumica e qeverive aziatike 
e kundërshtojnë këtë bisedë të fuqive të 
mëdha. Mahbubani paralajmëron kundër 
keqinterpretimit: “Shqetësimi rreth 
ngritjes së Kinës në pushtet nuk do të 
thotë se ata e kundërshtojnë ngritjen”. 
Disa, si Singapori ose Koreja e Jugut, 
shohin një ekuilibër të caktuar në të; të 
gjithë kërkojnë të respektohen nga dy 
gjigandët.

Ndërsa Wendy Cutler, nënkryetare 
e Institutit të Politikave të Shoqërisë së 
Azisë në New York, e përmbledh shumë 
mirë, “pesëmbëdhjetë vende kanë zgjed-
hur të bashkohen, pavarësisht nga ndry-
shimet dhe dallimet e tyre”. Dhe mbi të 
gjitha, shton ajo, kjo marrëveshje kujton 
se “partnerët tanë tregtarë aziatikë kanë 
fituar besimin e ndërsjellë të nevojshëm 
për të punuar së bashku, pa pasur nevo-
jë për Shtetet e Bashkuara”. A do të ketë 
kjo pasoja të qëndrueshme gjeopolitike? 
Eshtë shumë herët për ta thënë. 

Ndërkohë, i nxitur nga suksesi i tij, Xi 
Jinping i ka dhënë vetes luksin e njofti-
mit se Kina është e gatshme të bashko-
het me TPP-11, versioni i ri i traktatit 
trans-Paqësor të kryer nga Japonia pas 
tërheqjes Trumpiane. Një grusht shte-
ti politik më shumë sesa një angazhim 
ekonomik. Presidenti kinez dëshiron të 
jetë kampion i tregtisë së lirë, me kusht 
që shteti të mbetet në kontroll të lojës. 
Nuk jam i sigurt se të gjithë e dëgjojnë 
atë në këtë mënyrë. 

Asnjë armëpushim nuk pritet në përballjen mes Kinës dhe Amerikës. Pekini ka fituar avantazh duke nënshkruar partneritet ekonomik rajonal global me katërmbëdhjetë vende të tjera 
aziatike, si marrëveshja më e madhe e tregtisë së lirë nënshkruar ndonjëherë në botë. Më shumë sesa përfitimet ekonomike, kjo marrëveshje sjell imazhin e një Azie dinamike, e cila di 

të ketë marrëdhenie të mira me vendet e tjera, pavarësisht nga ndryshimet e saj politike dhe strategjike.



Le Monde diplomatique | shqip | Dhjetor  2020  11

VËSHTRIM

Pse e kemi të vështirë ta shkruajmë historinë tonë?!

NGA BEN ANDONI

Pak ditë më parë, një profesori 
të Universitetit të Gjirokastrës 
i duhej ta bënte një përçapje 

të madhe ndër mediat tiranase për ta 
përshfaqur një problem. Pas një repor-
tazhi të një kolegut lidhur me identitetin 
e banorëve grekë në zonën e Dropullit 
në Jug të vendit edhe me prononcime 
profesorësh të nderuar, problemi që 
ngrinte ishte të dëgjohej e vërteta edhe 
prej zërave të tyre apo të shqyrtohej dhe 
një dokumentacion më i gjerë, që hidhte 
realisht dritë ndryshe. Në fakt, shkrimi 
u botua me vështirësi për të humbur në 
morinë e lajmeve boshe apo atyre që 
tashmë mbushin median në Tiranë. Pak 
ditë më vonë, gjithçka u fashit, ashtu 
si ndodh rëndom në Shqipëri. Po pse 
ndodh vallë që akademikë, profesorë 
dhe hulumtues shkencorë nuk e kanë 
autoritetin e duhur për një balancë nor-
male apo më shumë akoma nuk mund 
të bindin se janë zëra autoritarë?! Dhe, 
kur ndodh që përfaqësues të ndryshëm 
sillen kështu me minorancën, atëherë e 
kupton realisht nivelin e tolerancës në 
vend, insistonte profesori minoritar.

…

Historia e Shqipërisë është shkruar 
për periudha të ndryshme, në kohë të 
ndryshme, e nga përfaqësues të njohur 
vendas e të huaj. Një nga kujtimet më 
të mëdha të këtyre përpjekjeve lidhet me 
kontributin e Milan Shuflajt, historianit 
kroat, që iu çel një fond nga parlamenti 
shqiptar i Para Luftës së Dytë Botërore, 
në shenjë nderimi dhe besimi, për të bërë 
një histori akademike të plotë të vendit. 
Fatkeqësisht, nisja e punës do të përfun-
donte me mbarimin tragjik të jetës së 
tij, njërit prej historianëve më të njohur 
të Mesjetës për vendin tonë. Paradok-
salisht, jo pak nga historitë më të pran-
ueshme, shkruar për vendin tonë, e të 
cilat janë pranuar prej të gjitha palëve 
janë hartuar dhe vazhdojnë të bëhen nga 
të huajt. Ajo që i bën ato të dallueshme 
dhe të respektueshme është fakti se janë 
të pajisur me një aparat shkencor të la-
vdërueshëm dhe kanë metodika të mira 
bashkëkohore, ashtu si edhe kanë përc-
jellë nivelin e lartë të autorëve të tyre për 
anësi, duke na treguar se paraardhësit 
tanë ishin banorë interesantë autoktonë 
dhe me shumë veçanësi, kurse ngjarjet 
në këtë vend kanë pasur njësoj ngarke-
sat historike edhe të hapësirave e orga-
nizimeve shtetërore të tjera fqinje.

Përcaktimi “histori” përdoret për di-
siplinën shkencore që e hulumton të 
kaluarën e shoqërisë njerëzore, qysh nga 
dëshmitë, provat dhe gjurmët e krijim-
it të njeriut deri më sot. Ata, që marrin 
përsipër ta bëjnë shkencën e historisë, 
kanë mundësinë që jo vetëm ta studio-
jnë por edhe të hedhin dritë të plotë mbi 
ndodhitë dhe dukuritë në të kaluarën, 
duke i krahasuar me kujdes dhe lidhur 
me logjikë, por edhe duke gjetur e zbu-
luar apo abstraguar sa i përket lidhjeve të 
tyre të ndërsjella. Teorikisht kjo njihet, 
por ideologjizimi, shuarja dhe humbja e 
dokumenteve të tërë me qëllim zhdukje 
apo fshehje, më keqazi dhe kontraban-
duar e kanë rënduar shumë pozicionin 
tonë për të. 

Këtu është edhe filli që mungon e 
humbet për shumë nga historianët tanë, 
të cilët abstragojnë me shumë probleme 
por shpesh duke u ngërthyer e humbur 
në tema nacionaliste dhe kjo duket se u 
ka dhënë një avantazh historianëve të 
huaj, që kanë shkruar disa nga historitë 
më të besueshme për vendin. Mes tyre 
do shquhen në vitet e fundit Fischer, 
Schmitt, Nadin e pak të tjerë, pesha e 
të cilëve është treguar me argumentet e 
sjella por edhe me trajtesën moderne të 
periudhave që kanë marrë në shqyrtim.

A mund të tregohet diku gishti i fa-
jtorit, pse historiografia jonë përball 
probleme të pazgjidhshme dhe ngre 
ide të çartura?! Duket se deri më sot, 
institucionet kanë qenë të paafta, pasi 
dhe problematikat e tyre të brendshme 
ishin të mëdha prej reformimeve të 
shpeshta dhe futjes së partive në sinoret 
e tyre. “Problemi qëndron në mënyrën 
si zhvillohet debati. Fatkeqësisht në 
Shqipëri trajtimi i historisë bëhet krye-
sisht jashtë institucioneve zyrtare të 
histori-shkruarjes, pjesërisht edhe për 
fajin e tyre. Shembulli më ilustrues për 
këtë fenomen është rritja e botimeve me 
karakter historik nga autorë të cilët nuk 
kanë formim historiani”, mendon histo-
riani i njohur i shekullit XX, Maringlen 
Kasmi, në një intervistë dhënë pak kohë 
më parë. Për këtë sqarohet por edhe 
ngrihet si shqetësim që mungojnë një 
varg i tërë institucionesh, të cilat duhet ta 
bënin si duhet këtë punë, por që nuk arri-
jnë prej kufizimeve dhe problematikave 
të tjera. “Ndaj, dua të them se ekzistonin 
bazamente të rëndësishme për shkrimin 
e historisë zyrtare të Shqipërisë deri në 
vitin 1944”, sqaron Prof. Romeo Gur-
akuqi, historian i të njëjtës periudhë 
dhe shton se megjithatë: “Aleks Buda, 
Hasan Ceka, Skënder Anamali, Çesk 
Prendi, Selim Islami, Injac Zamputi, Se-
lami Pulaha, Zija Shkodra, Kolë Kam-
si, Stefanaq Pollo, Kristo Frashëri, Bep 
Jubani e sa e sa të tjerë kanë dhënë kon-
tribute të jashtëzakonshme në shkrimin 
pa nevojë ndërhyrjesh themelore të His-
torisë Zyrtare të vendit”. Sipas, tij, prob-
lemi ka mbetur me atë që bëri diktatori 
Enver Hoxha me direktivat e tij në lëmin 
e historisë.

Vallë a është vetëm rasti i Shqipërisë 
i tillë? Koha dhe përvoja e Ballkanit, 
e jo vetëm na kanë treguar se shpesh 
edhe vende të tjera janë hasur me prob-
lematika të tilla dhe mbi të gjitha nev-
oja për të ngritur paradigma në interes 
të pushteteve të ndryshme, kanë arritur 
të ndryshojnë deri edhe shumë rrjedha 
historike në vende të ndryshme. Në 
këtë rast ka qenë arti, kinematografia, 
libri që kanë hedhur dritë ndryshe, si në 
rastin e Oliver Stoun me intervistat e tij 
me personazhet më të mëdhenj të shek-
ullit XX, por edhe filmat, ku ka treguar 
të panjohurën jo të vogël e shumë ng-
jarjeve të SHBA-së. Kuptohet se aksi-
oma, sipas të cilës, historinë e bën më i 
forti është gati një postulat, që në ven-
det me nivele demokracie që lënë për 
të dëshiruar si vendi ynë, ndryshojnë 
varësisht politikës.

Si në Irlandë?!
Autori ka përmendur shpesh rastin e 

një ngërçi të tilla, që ka ndodhur dhe në 
vende të tjera, ku një nga më të spikatu-
rit ka qenë e mbetet ai irlandez. Për sh-
kak të statusit ndërkombëtar të Irlandës 
së Veriut, por jo vetëm, debati mes 
Anglisë dhe pjesës tjetër të Irlandës, i 
kalon shekujt. Por, bash këtë kaloi një 
moment një legjislaturë parlamenti 
largpamëse në Irlandë, e cila vendosi të 
ndërmerrte një hap të jashtëzakonshëm 
për t’i dhënë fund sherreve në vend: Ajo 
ia besoi hartimin e historisë së saj mod-
erne Universitetit të Oksfordit. Duke 
ditur se palët në Irlandë me kundërsh-
time të mëdha mesveti nuk lëshonin 
pe, u pa më e arsyeshme, që historia t’i 
besohej një autoriteti historik siç ishte 
universiteti shekullor, flamur i studi-
meve të kësaj disipline. Por, studiue-
si Kasmi përmend edhe një rast tjetër 
shumë interesant, ashtu si vepruan në 
fillimvitet 1990 edhe Gjermania dhe 
Çekia. “Referuar përvojës së tyre tepër 
delikate gjatë Luftës së Dytë Botërore, 
e kryesisht problematikës së krahinës 
së Sudeteve, u krijua një komision i 
përbashkët historianësh gjermanë dhe 
çekë, të cilët punuan një version zyrtar 
të historisë së marrëdhënieve ndërmjet 
dy vendeve. Pra, unë besoj se historinë 
e një vendi e shkruajnë institucionet 
vendase. Sigurisht që bashkëpunimi 
me institucione të tjera të huaja, palë në 
konflikte apo ngjarje të caktuara është 
i rëndësishëm. Ky bashkëpunim fillon 
prej konsultimit të dokumentacionit 
të huaj arkivor e deri në shkëmbimit 
në nivel ekspertësh, në organizimin e 
tryezave shkencore e botimeve të për-
bashkëta etj. Por, delegimin e shkrimit 
të historisë kombëtare zyrtare në një in-
stitucion të huaj, sado prestigjioz qoftë 
ai, e shikoj si jo gjënë e duhur”.

Po pse duhet të vazhdojmë ende 
me ngërçe dhe me mosrespektimin e 
shumë ngjarjeve dhe personazheve apo 
me trajtesa me ekuivoke?! Për fat të 
keq, sot, trajtimi dhe shkrimi i historisë, 
në jo pak raste, fryrë edhe nga media 
bëhet jashtë vëzhgimit të institucioneve 
zyrtare të histori-shkruarjes, ku ato janë 
jo pak fajtore. Dhe, në Shqipëri ka gati 

dhe anektoda ashtu si ka segmente ko-
hore, ku individë që merren me histori 
t’i tregojnë Hyjnitë e Antikitetit, sikur 
të jenë personazhe të gjalla dhe rritur 
aty apo këtu qyteteve të Shqipërisë 
(lexo vetëm aty), shtuar me faktin se 
Shtëpitë Botuese, që mund t’u bëjnë një 
barrierë fillestare, bashkë me një reda-
ktim shkencor nuk binden për këtë, në 
emër të fitimit, pa menduar për pasojat 
që kanë lënë te formimi i një pjesë jo të 
vogël të qytetarëve.

Pozicioni “i armikut”

Profesori Barka, i përmendur në 
fillim të këtij artikulli, për shqetë-
simin që ngriti lidhur me problemin 
e minoritetit  do përmendte se: “Për 
një temë të tillë të rëndësishme, au-
tori është i detyruar t’i referohet edhe 
palës tjetër. Aq më tepër kur ajo për-
bën pakicë dhe detyrimi për të prom-
ovuar mendimin e saj, përbën normë 
të Civilizimit Perëndimor. Pra, au-
tori duhet të ballafaqonte idetë e tij 
me ato të përfaqësuesve të vërtetë të 
historisë dhe kulturës së  Minorite-
tit Kombëtar në Dropull. Dhe të tillë 
Dropulli ka më shumë se çdo krahinë 
tjetër e Shqipërisë”. Kjo nuk ndodhi, 
ashtu si vazhdimisht në qëmtimin e 
pakujdesshëm të historisë tonë gjen 
shumë elementë, të cilët jo vetëm e 
kundërshtojnë njëri-tjetrin, por që 
realisht ndikojnë në atë që ne njohim 
dhe që mund ta përflasim. Si p.sh. 
duke menduar për një pjesë jo të pa-
kët si “tjetri”, që jo pak herë u trajtua 
si armiku ne kemi pësuar trauma, me 
të cilat lidhet stigma për shumë per-
sonazhe të sotëm dhe të djeshëm. 
Teksa ndryshimet e sotme dhe idetë 
nga shumë autorë përcillen jo vetëm 
me vështirësi por edhe me shumë 
problematika. E megjithatë, sido 
që të ndodhë, një historian i huaj i 
kohëve moderne, sado që mund të 
jetë ekspert, shpesh është parë se 
nuk mund të ketë kapacitetin dhe 
ndjeshmërinë e një vendasi. Kjo e 
kërkon sot investimin dhe reformim-
in e institucioneve shqiptare.

“Po ashtu ato janë të lidhura me 
pamjaftueshmërinë e strukturave të 
reja shtetërore të tranzicionit në pro-
cesin e rikapjes së fillit të këputun 
dhe mungesën e një vullneti të saktë 
në ringritjen në nivelet e kohës sonë, 
të Shkollës së Përgatitjes së Histori-
anëve, financimit jo adekuat të Insti-
tutit të Historisë dhe Akademisë së 
Studimeve Albanologjike. Kushdo 
që ka arritur të spikasë me moderni-
tetin e vet profesional në këtë periu-
dhë, është bërë vetë në pikëpamje të 
shkollimit, plotësimit të shkollimit, 
përgatitjes autodidakte metodolog-
jike dhe filozofike, zotërimit dhe 
shfrytëzimit të burimeve arkivore 
të pamata që ekzistojnë për vendin 
tonë, kuptuar si treva të banueme 
nga shqiptarët”, referon Romeo Gur-
akuqi, që sjell edhe historinë shumë 
të rëndësishme të institucioneve 
shqiptaretë Ministrisë së Arsimit të 
para vitit 1944.

Por, ai “Tjetri”, që ne e përcjellim 
sot gjerësisht edhe falë trashëgimisë 
së kinematografisë së dikurshme, 
identifikohet si dikush krejt tjetër re-
alitetit tonë. Jo më kot, Nacionalistët 
me Komunistët, sot pinjollët e tyre, 
shkojnë deri në ekstrem me njëri-
tjetrin. Përpjekja e historiografisë 
sonë është ende e pamjaftueshme për 
të zgjidhur shumë problematika të 
vendit, duke i lënë terren amatorëve 
dhe panegjirikëve jo të pakët për t’u 
futur në lëmë, që nuk i rrokin dot.

Anipse , kjo të sjellë sërish ndër-
mend atë modelin irlandez, që jo 
thjesht rezultoi i duhuri, por që duke 
ditur besueshmërinë që publiku ynë 
ka për të huajt, të mund të provo-
het. A është thjesht imagjinatë? Jo, 
mbase një kërkesë për të futur në 
hulli, një nga problemet e shumta të 
historisë së shqiptarëve, e cila pret 
prej dekadash të ndahet nga jo pak 
trajtesat amatore.  Mbase kjo nuk do 
e lodhë me profesorin dhe të tjerë si 
ai për të trajtuar problemet e iden-
titetit, e jo vetëm, ndër shqiptarë.

Për fat të keq, sot, trajtimi dhe shkrimi i historisë, në jo pak raste, fryrë edhe nga media bëhet jashtë vëzhgimit të institucioneve zyrtare të histori-shkruarjes, ku ato janë jo pak fajtore. 
Dhe, në Shqipëri ka gati dhe anektoda ashtu si ka segmente kohore, ku individë që merren me histori t’i tregojnë Hyjnitë e Antikitetit, sikur të jenë personazhe të gjalla dhe rritur aty, 
apo këtu qyteteve të Shqipërisë (lexo vetëm aty), shtuar me faktin se Shtëpitë Botuese, që mund t’u bëjnë një barrierë fillestare, bashkë me një redaktim shkencor nuk binden për këtë, 

në emër të fitimit, pa menduar për pasojat që kanë lënë te formimi i një pjesë jo të vogël të qytetarëve.
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MOSKA KONSOLIDON PARTNERITETET E SAJ TREGTARE DHE TË SIGURISË

Rusia në Afrikë, një rikthim në iluzion optik?
Pas një eklipsi të gjatë, Rusia po rifiton terren në Afrikë, siç tregohet nga mbështetja e saj e fortë ushtarake për Republikën e Afrikës Qendrore. 
Paraqitur nga Parisi si një manovër dinake, ky kthim në të vërtetë nënkupton përhapjen e fuqisë ruse. Moska, e cila në të kaluarën ka mbështetur 

dekolonizimin, tashmë është e kënaqur me plotësimin e listës së urdhrave dhe forcimin e partneritetit të sigurisë.

NGA ARNAUD DUBIEN*

Tetor 2019. Rreth dyzet 
krerë shtetesh përshko-
jnë rrugicat e ish-fshatit 

Olimpik të Soçit, vendpushimi 
bregdetar në brigjet e Detit të Zi 
që organizoi Lojërat Dimërore në 
2014. Mbajtur me iniciativën e 
Presidentit Vladimir Putin, takimi 
i parë Rusi-Afrikë përfundon me 
shpalljen e objektivave ambiciozë 
– Kremlini synon të dyfishojë treg-
tinë brenda pesë vjetësh – dhe me 
premtimin e një takimi të ri, ndosh-
ta në Adis Ababa (Etiopi), selinë e 
Bashkimit Afrikan, më 2022.

Kjo meshë e lartë diplomatike 
u pa në Perëndim si shenjtërimi i 
kthimit të Moskës në kontinentin 
Afrikan, duke reflektuar një interes 
të ri në rajon si pjesë e një strate-
gjie gjithëpërfshirëse. Një analizë 
më nga afër tregon se ky proces në 
të vërtetë ka filluar rreth pesëm-
bëdhjetë vjet më parë. Që nga ajo 
kohë, ai ka evoluar në mënyrë të 
konsiderueshme, si në aspektin e 
gjeografisë së vendeve në fjalë, 
ashtu edhe në vektorët e ndikimit, 
pa shfaqur qasje koherente në të 
gjithë Afrikën.

Topografia e ndikimit të Moskës 
në Afrikë ka ndjekur prej kohësh 
konturet e dekolonizimit dhe luftën 
anti-aparteid. Nëse ky kontinent 
ishte i pranishëm në reflektimet e 
Leninit nga fillimi i viteve 1920, 
vetëm tre dekada më vonë, falë ko-
lapsit të perandorive franceze dhe 
britanike, ai u bë çështje e poli-
tikës së jashtme për Kremlinin. Pas 
shpërthimit të tij të rrëmbyeshëm në 
krizën e Suezit në tetor 1956, Bash-
kimi Sovjetik siguroi mbështetje 
masive ekonomike dhe ushtarake 
për Egjiptin e Presidentit Gamal 

Abdel Nasser, ndërsa interesohej 
gjithnjë e më shumë në lëvizjet e 
ndryshme çlirimtare. Kina Maoiste, 
e cila denoncoi vakëtinë revolu-
cionare të ish-vëllait të madh sov-
jetik, nxiti Moskën në të majtën e 
saj. Nga 1956, BRSS krijoi lidhje të 
privilegjuara me Frontin Naciona-
lçlirimtar Algjerian (FLN- Front de 
libération nationale algerien). Baza 
ruse në Perevalnoe, Krime, priti 
luftëtarë anti-aparteid nga Kongresi 
Kombëtar Afrikan (ANC) i Nelson 
Mandelas, Unioni Popullor Afrikan 
i Zimbabve (ZAPU) dhe Fronti i 
Çlirimit të Mozambikut (Frelimo).

Me qindra diplomatë 
sovjetikë

Kjo ndihmë ushtarake u sho-
qërua nga një politikë e ndikimit 
“të butë”, për shembull me hapjen 
në 1961, në Moskë, të Universitetit 
të Miqësisë së Popujve Patrice-Lu-
mumba, i cili do të presë dy dekada 
më vonë rreth 26500 studentë nga 
Azia, Amerika Latine dhe Afri-
ka. Moska dallohet gjithashtu për 
dërgimin e kontingjenteve të mëdha 
diplomatësh në vendet afrikane, 
si dhe në pjesën tjetër të Botës së 
Tretë: ndërsa shtetet e reja të pavar-
ura dërgojnë dy ose tre diplomatë 
në Moskë, BRSS dërgon qindra. Në 
Togo, në vitin 1960, numërohej një 
diplomat sovjetik për 18000 banorë 
…

Në vitet 1970 dhe 1980, kon-
tinenti afrikan u bë një teatër i 
rëndësishëm – megjithëse perifer-
ik – i konfrontimit Lindje-Perën-
dim. Kremlini u përpoq t’i vendosë 
këmbët e tij në Somali, pastaj në 
Etiopi, përpara se të kthehej në 

Afrikën e Jugut në favor të shpër-
bërjes së Perandorisë Portugeze dhe 
shpërthimit të luftës anti-aparteid. 
Angazhimi sovjetik ishte veçanër-
isht i fortë në Angolë, ku më shumë 
se 10,000 ushtarë u dërguan në mi-
sion nga viti 1975; ata luajtën një 
rol vendimtar atje – së bashku me 
trupat kubaneze – në dimrin e vitit 
1988, gjatë Betejës së Cuito Cua-
navales, e cila hapi rrugën për pa-
varësinë e Namibisë dhe dobësoi në 
mënyrë të pariparueshme regjimin 
e Pretorias.

Sidoqoftë, Afrika është rajoni 
ku tërheqja strategjike e vendo-
sur në fund të viteve 1980 nga 
sekretari i fundit i përgjithshëm i 
Partisë Komuniste, z.Mikhail Gor-
bachev, në emër të normalizimit 
me Perëndimin, është më e shpejta 
dhe me e dukshmja në botë. Vazh-
doi edhe pas rënies së BRSS. Për 
Boris Jelcin dhe udhëheqësit rusë 
të kohës, Afrika ishte vërtet si-
nonim i prapambetjes ekonomike 
dhe aventurave gjeopolitike sa të 
kota, aq edhe shkatërruese. Kështu 
që Rusia njoftoi në 1992 mbylljen 
e nëntë ambasadave, katër konsul-
latave dhe trembëdhjetë nga njëzet 
qendrat e saj kulturore. Për shkak 
të mungesës së fondeve dhe inter-
esit nga autoritetet e reja, shumica 
e zyrave të agjencive të lajmeve 
ish-sovjetike – shpesh të përdorura 
si mbulime nga shërbimet e huaja të 
inteligjencës gjatë Luftës së Ftohtë 
– u mbyllën. Në vitin 1993, tregtia 
me Afrikën nuk kaloi 2% të tregtisë 
së jashtme të vendit. Në harkun e 
disa muajve, Rusia praktikisht zh-
duket nga peizazhi afrikan, duke 
sakrifikuar dekada investimesh 
ekonomike dhe politike. Në mënyrë 
paradoksale, kjo fshirje vjen ndërsa 

Afrika po “ngrihej” dhe shumë lo-
jtarë ndërkombëtarë filluan të ven-
dosen atje. Vonesa që Moska do të 
duhet të arrijë në vitet 2000 do të 
jetë më e madhe.

Shenjat e para të interesit të 
ri në Afrikë datojnë që nga viti 
2001. Ish-Ministri i Punëve të 
Jashtme (1996-1998) dhe Presiden-
ti i Qeverisë (1998-1999) Yevgeny 
Primakov, i emëruar nga z.Putin si 
kryetar i Dhomës Ruse të Tregtisë 
dhe Industrisë, ishte në një turne që 
e çoi në Angolë, Namibi, Tanzani 
dhe Afrikën e Jugut. Do të kalojnë 
edhe pesë vjet para se të ndodhë 
përparimi i parë rus i këtij shekulli 
në kontinent. Në Mars 2006, z.Pu-
tin vizitoi Algjerinë, në të cilën ai 
propozoi anulimin e borxhit të saj 
– 4.7 miliardë dollarë (3.7 miliardë 
euro) – në këmbim të nënshkrimit 
të kontratave të armëve për rreth 6 
miliardë dollarë (4.7 miliardë euro). 
Për Moskën, ka të bëjë me mobi-
lizimin e rrjeteve të saj të epokës së 
Luftës së Ftohtë dhe shndërrimin e 
afiniteteve të vjetra ideologjike në 
flukset tradicionale të biznesit.

Një qasje e njëjtë do të testohej 
në Libi, një tjetër shtet tjetër klient 
i BRSS. Në pranverën e vitit 2008, 
vetëm disa javë para se t’ia dorë-
zonte vendin e tij në Kremlin z. 
Dmitri Medvedev, z. Putin u takua 
me Muammar Gadafin. Moska po 
falte mbi 4.6 miliardë dollarë (3.12 
miliardë euro) të borxhit të marrë 
nga Libia gjatë ditëve të Bashkimit 
Sovjetik, ndërkohë që Tripoli nga 
ana e tij u angazhua për të blerë për 
3 miliardë dollarë  pajisje ushtarake, 
përfshirë avionët luftarakë, tanket 
dhe sistemet anti-ajrore. U përfun-
dua gjithashtu një marrëveshje mbi 

pjesëmarrjen e Hekurudhave Ruse 
(RJD) në ndërtimin e një linje midis 
Sirte dhe Benghazit. Vizita e Gadd-
afit në Moskë në tetor 2008 – e para 
që nga viti 1986 – do të nxirrte në 
pah vështirësinë e Kremlinit për të 
materializuar këto përparime, për-
ballë dëshirës së udhëheqësit libian 
për të vazhduar negociatat.

Kjo fazë e parë e kthimit të Ru-
sisë në Afrikë shënohet gjithashtu 
nga investime të konsiderueshme 
nga grupe private industriale. Rus-
al, prodhuesi më i madh në botë i 
aluminit, po vendoset në Guine, 
një vend tjetër i cili kishte lidhje 
të ngushta me “kampin socialist”. 
Pas vizitës së Z. Putin në Pretoria 
në Shtator 2006, dy grupe të mëdha 
metalurgjike dhe minierash, Evraz 
dhe Renova – të kontrolluara për-
katësisht nga oligarkët Roman 
Abramovich dhe Viktor Veksel-
berg – blejnë Highveld Steel dhe 
Vanadium Ltd dhe marrin 49% të 
pjesëmarrjes në kryeqytetin e Unit-
ed Manganese të Kalahari. Kom-
ponenti i fortë minerar i investi-
meve ruse u konfirmua në 2010 
kur ARMZ, një filial i Rosatom, 
gjigandi publik bërthamor, fitoi një 
depozitë të madhe uraniumi në Tan-
zani. Alrosa, kampioni kombëtar 
rus në prodhimin e diamantit, ndër-
kohë investoi në Angolë dhe, më 
vonë, Zimbabve.

Nga fundi i mandatit të z.Med-
vedev (2008-2012), politika afri-
kane e Rusisë filloi të instituciona-
lizohej. Në mars 2011, presidenti 
caktoi një përfaqësues të veçantë 
për bashkëpunimin me Afrikën. 
Zgjedhja e tij ra mbi z.Mikhail 
Marguelov, arabishtfolës dhe në 
atë kohë, kryetar i Komitetit për 
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Çështjet Ndërkombëtare të Këshil-
lit të Federatës, dhoma e sipërme e 
Parlamentit, i cili do të mbajë këto 
funksione deri në tetor 2014. Ai 
organizoi në dhjetor 2011 forumin 
e parë të biznesit ruso-afrikan dhe 
ndihmoi në strukturimin e politikës 
së Moskës në kontinent.

Në vitin 2011 ndodhi gjithashtu 
e vetmja pengesë publike e shënuar 
gjatë katër viteve të bashkëjetesës 
së çuditshme midis presidentit rus 
dhe kryeministrit të tij, z. Putin. Ky 
i fundit akuzoi Medvedev se është 
përmbajtur nga përdorimi i fuqisë 
së vetos mbi ndërhyrjen ushtarake 
perëndimore kundër Gaddafit dhe 
pozicionohet kundër ndryshimit të 
regjimit në Tripoli. Ky episod – pak 
i njohur në Perëndim – shënon një 
pikë kthese në lojërat e pushtetit në 
Moskë. Pas kthimit të tij në Krem-
lin në pranverën e vitit 2012, z.Pu-
tin do ta bëjë dënimin e ndërhyrjes 
perëndimore një element qendror 
të diskursit të tij të politikës së 
jashtme; “precedenti libian” dhe, 
në përgjithësi, “pranvera arabe” do 
të shërbejë si kontrast.

Tradicionalisht, Rusia ka veçuar 
më shumë Afrikën në jug të Sa-
harasë dhe veriun arabishtfolës të 
kontinentit, ku vendos shumicën e 
përpjekjeve të saj diplomatike dhe 
ekonomike. Kjo prirje është inten-
sifikuar që nga “ribashkimi” me 
Egjiptin në 2013, pas grushtit të 
shtetit ushtarak nga Marshalli Ab-
del Fattah Al-Sisi, dhe falë forcim-
it, të vëzhguar që nga viti 2014, 
të lidhjeve me Marokun. Shitja e 
armëve dhe bashkëpunimi ushtarak 
janë shfaqjet e para të afrimit me 
Kajron. Midis 2013 dhe 2017, ush-
tria egjiptiane mori dyzet e gjashtë 
aeroplanë luftarakë MiG-29M, 
sisteme anti-ajrore Buk-M1-2 dhe 
S-300VM, si dhe dyzet e gjashtë 
aeroplanë sulmues Ka-52. Fillim-
isht i destinuar për transportuesit 
e helikopterëve Mistral që Franca 
do t’i shiste Rusisë, këto u dër-
guan në Egjipt në 2015. Ky proces 
vazhdoi me shpërndarjen e bombar-
duesve luftarakë Su-35, pavarësisht 
kërcënimeve të hakmarrjes amer-
ikane drejt Kajros. Flotat ruse dhe 
egjiptiane gjithashtu kryen stërvit-
je së bashku në Detin e Zi në tetor 
2020, ndërsa trupat ajrore nga të 
dy vendet tani takohen çdo vit për 
manovra të përbashkëta.

Dështimi i mercenarëve të 
grupit Wagner

Lidhjet tregtare midis dy ven-
deve janë rritur ndjeshëm, me vël-
limin e tregtisë dypalëshe duke u 
rritur nga 2.8 miliardë dollarë në 
2011 në gati 8 miliard dollarë në 
2018. Rusia ka rritur ndjeshëm 
eksportet e saj të grurit në Egjipt 
– importuesi i parë botëror -, i cili 
siguroi 85% të grurit rus gjatë se-
zonit 2017-2018. Për më tepër, si-
pas kushteve të një marrëveshjeje 
të nënshkruar në 2015, Rosatom do 
të ndërtojë termocentralin e parë 
bërthamor të vendit në Al-Dabaa, 
në perëndim të Aleksandrisë. Pro-
jekti, i vlerësuar me rreth 25 mil-
iardë dollarë, pritet të përfundojë 
në 2029. Është financuar 85% nga 
një hua nga shteti rus.

Tensionet në rritje me Perën-
dimin pas krizës së Ukrainës dhe 
përfshirjes në rritje të Moskës në 
Lindjen e Mesme pas shpërthim-
it të ndërhyrjes ushtarake në Siri 
kanë bërë të mundur zhvillimin 
e marrëdhënieve – deri më tani 

mjaft modeste. – me Marokun. Në 
Mars 2016, katërmbëdhjetë vjet 
pas një vizite të parë, Mbreti Mo-
hammed VI, i shoqëruar nga një 
duzinë ministrash, u prit në Krem-
lin nga Z. Putin. Maroku është 
një nga përfituesit kryesorë të 
kundër-sanksioneve të paraqitura 
nga Moska në gusht 2014 mbi pro-
duktet evropiane agro-ushqimore. 
Ai gjithashtu shpreson të tërheqë 
turistë rusë përmes hapjes së një 
lidhje ajrore direkte- Casablanca 
ishte, para pandemisë Covid-19, 
një nga të paktat qytete afrikane 
që u lidh me Moskën. Vëllimi i 
tregtisë dypalëshe nuk është më i 
papërfillshëm, duke arritur 1.47 
miliardë dollarë në 2018.

Kohët e fundit, marrëdhëniet ru-
so-marokene kanë përfshirë një di-
mension të rëndësishëm të sigurisë. 
Në dhjetor 2016, sekretari i Këshil-
lit Kombëtar të Sigurisë Ruse, Z. 
Nikolai Patrouchev, bëri një vizitë 
dy-ditore në Marok që i bëri je-
honë në prill të të njëjtit vit, vis-
itës së Z. Abdellatif Hammouchi, 
kreut të Drejtorisë së Përgjithshme 
të Sigurisë Kombëtare (DGSN) 
dhe Drejtorisë së Përgjithshme të 
Mbikëqyrjes Territoriale (DGST), 
në Moskë. Diferencat – të fshehu-
ra në mënyrë modeste në publik 
– rreth Saharasë Perëndimore nuk 
e ndalojnë Rusinë dhe mbretërinë 
të zhvillojnë marrëdhënie pragma-
tike dhe ambicioze në pothuajse të 
gjitha fushat.

Në përgjithësi, që nga viti 2014, 
aspekti i sigurisë së politikës së 
Rusisë në Afrikë ka qenë mbi-
zotërues. Gjatë pesë viteve të fun-
dit, ajo ka nënshkruar marrëveshje 
me rreth 20 vende, nga të cilat më 
të fundit ishin ato me Malin (qer-
shor 2019), Kongon (maj 2019) 
dhe Madagaskarin (tetor 2018). 
Ata përgjithësisht sigurojnë tra-
jnimin e oficerëve në Moskë, 
shpërndarjen e pajisjeve të reja 
ushtarake dhe / ose mirëmbajtjen 
e pajisjeve tashmë të vendosu-
ra, stërvitje të përbashkëta, luftën 
kundër terrorizmit dhe piraterinë 
detare – këto përbërës ndryshojnë 
sipas situatave dhe shqetësimeve të 
tyre. Nga ana tjetër, hapja e bazave 
të përhershme ushtarake, shumë 
e kushtueshme dhe me pak për-
dorim operativ, nuk është në ren-
din e ditës, megjithë propozimet 
këmbëngulëse të udhëheqësve të 
caktuar të rajonit: gjatë vizitës në 
Moskë, në nëntor 2017, Presiden-
ti Sudanez Omar Al-Bashir, për 
shembull, ftoi mikpritësit e tij të 
ndërtojnë një bazë detare në Detin 
e Kuq. Një propozim përsëritet në 
2018, por për të cilin Kremlini nuk 
veproi.

Përveç përfaqësuesve të Minis-
trisë së Mbrojtjes, një tjetër aktor 
dallohet në fushën e bashkëpunimit 
të sigurisë: z.Patrouchev. Falë tij, 
shërbimet e inteligjencës diskuto-
jnë zyrtarisht me homologët e tyre 
afrikanë, veçanërisht në periferi të 
konferencës vjetore mbi çështjet e 
sigurisë, në të cilën ai fton përfaqë-
sues të agjencive të inteligjencës 
nga e gjithë bota. Më e fundit, e 
cila u zhvillua në maj 2019 në Ufa, 
Rusinë perëndimore, dha shkas për 
bisedime me shefin e shërbimeve 
Namibiane, z.Philemon Malima, si 
dhe me përfaqësuesit e agjencive të 
inteligjencës nga Burundi, Tunizia, 
Uganda, Egjipti dhe Kongo. Sig-
uria kibernetike dhe lufta kundër 
“revolucioneve të ngjyrave” – një 
shqetësim për shumë udhëheqës af-
rikanë – janë tema të përsëritura në 

këto diskutime.

Lufta kundër terrorizmit dhe 
kundër kryengritjes janë aspekte 
relativisht të fundit të këtij bash-
këpunimi të sigurisë. Ato zbatohen 
në një kornizë zyrtare bilaterale, 
por edhe nganjëherë jozyrtarisht, 
nga aktorë privatë. Qëllimi krye-
sor i partneritetit midis Rusisë dhe 
Nigerisë është tani lufta kundër 
grupit xhihadist Boko Haram. Ush-
tarët nigerianë u dërguan në Rusi 
për trajnim, ndërsa agjencia ruse 
përgjegjëse për eksportet e armëve 
i dorëzoi atyre, në 2016, pastaj 
në 2018, një duzinë helikopterësh 
sulmues Mi-35M (Sidoqoftë, in-
formacioni që qarkulloi mbi shit-
jen e mundshme të bombarduesve 
luftarakë Su-30 nuk është konfir-
muar deri më sot). Në maj 2017, 
Ministri rus i Mbrojtjes Sergei 
Shoigu bëri bisedime të gjata në 
Moskë me homologun e tij nigeri-
an Mansur Mohammed Dan Ali.

Në Libi, Republikën e Afrikës 
Qendrore, Mozambik dhe Sudan, 
nga ana tjetër, shteti rus – i cili 
nuk dëshiron të angazhojë as tru-
pa të rregullta, as forca speciale 
– nënkontrakton luftën kundër 
kryengritjes ndaj kompanive pri-
vate ushtarake. Megjithëse ata 
shqetësuan thellë Parisin, “këshill-
tarët ushtarakë” privatë që erdhën 
për të forcuar autoritetet zyrtare në 
Bangui nuk luftuan. Nga ana tjetër, 
mercenarët rusë do të kishin marrë 
pjesë në fund të vitit 2018, së bash-
ku me forcat lokale të sigurisë, në 
shtypjen e kryengritjes së Sudanit, 
i cili do të largonte presidentin Al-
Bashir. Në Mozambik – presidenti 
i të cilit, z.Filipe Jacinto Nyusi, 
vizitoi Rusinë dy herë në vjeshtën e 
vitit 2019 – kontraktorët ushtarakë 
kishin për detyrë të ndalonin gru-
pet islamike në provincën e Cabo 
Delgados, rajoni – kyç në strate-
gjinë ambicioze të shfrytëzimit të 
gazit të qeverisë Maputo.

Në të gjitha këto teatro, rezul-
tatet në këtë fazë janë përgjithë-
sisht negative. Luftëtarët e grupit 
Wagner të angazhuar përkrah Mar-
shallit Libian Khalifa Haftar nuk 
ishin në gjendje të parandalonin 
humbjen e këtij të fundit në bete-
jën e Tripolit. Ata pësuan humbje 
të konsiderueshme në Mozambik 
dhe thuhet se u tërhoqën nga zonat 
luftarake vetëm disa javë pas ven-
dosjes së tyre. Roli i tyre i supozu-
ar në Khartoum pothuajse i kushtoi 
shumë Moskës pas ndryshimit të 
regjimit në tetor 2019. Sa i përket 
Republikës së Afrikës Qendrore, 
duket se Kremlini ka vendosur të 
institucionalizojë bashkëpunimin 
e sigurisë atje duke hapur një zyrë 
përfaqësuese të ministrisê së mbro-
jtjes në Bangui, ç’ka mund të nënk-
uptojë një ribalancim të pranisë 
ruse në dëm të kompanive private 
ushtarake.

Në fund të fundit, arritja më e 
madhe e Rusisë në Afrikë ka qenë 
përmirësimi i perceptimit të rolit 
dhe ndikimit të saj. Vendet e kon-
tinentit e konsiderojnë atë përsëri 
si një aktor kryesor, i cili të paktën 
mund t’u ofrojë atyre bashkëpun-
im ekonomik, dhe ndoshta të kon-
tribuojë në sigurinë e brendshme 
dhe të jashtme, ose madje të për-
faqësojë një lloj “rruge të tretë” 
diplomatike midis perëndimorëve 
– përgjithësisht perceptuar si ndë-
rhyrës në çështjen e të drejtave të 
njeriut – dhe kinezëve – ku shumë 
në rajon do të dëshironin të liro-
jnë kontrollin. Parë nga Moska, 

Afrika përbën gjithashtu një rezer-
vuar votash në Asamblenë e Përg-
jithshme të Kombeve të Bashkuara 
(OKB) për seancat ku diskutohen 
tema të ndjeshme, të tilla si Don-
bass ose Crimea. Kështu, shumë 
shtete afrikane votuan kundër (Su-
dani, Zimbabve) rezolutës së Mar-
sit 2014 që denoncon aneksimin e 
gadishullit nga Moska, dhe disa të 
tjerë abstenuan (Algjeri, Afrika e 
Jugut, Mali, Ruanda, Senegali…). 
Pritja e kujdesshme që i bëhet tek-
stit shkon përtej dhjetëra vendeve 
që tradicionalisht votojnë kundër 
rezolutave perëndimore. Dhe izo-
limi diplomatik i Rusisë i kërkuar 
nga Uashingtoni dhe aleatët e saj 
evropianë po rezulton më pak i 
ashpër nga sa pritej.

Përkundër besimit popullor, 
Rusia nuk është më një “xhuxh” 
ekonomik në Afrikë. Në vitin 
2018, tregtia e saj me kontinentin 
kapërceu pragun prej 20 miliardë 
dollarësh: një shifër sigurisht më 
e ulët se ajo e Kinës (204 mil-
iardë) ose Francës (51.3 miliardë 
euro), por e krahasueshme me ato 
të Brazilit ose Turqisë. Ajo kërkon 
të diversifikojë strukturën e treg-
tisë së saj duke u përqëndruar në 
sektorë të teknologjisë së lartë. 
Ajo ështe pozicionuar në treg për 
lëshimin e satelitëve, në emër të 
Angolës, në 2017, por edhe të 
Tunizisë, nga viti 2020. Në fushën 
e energjisë bërthamore, Rosatom 
ka rritur numrin e marrëveshjeve 
me vendet primare blerëse për kri-
jimin e sektorëve, për shembull 
në Zambia, Sudan ose Ruanda – 
vendet me të cilat kontaktet janë 
intensifikuar që nga vizita e Pres-
identit Paul Kagame në Moskë në 
qershor 2018. Ofruesi i zgjidhjeve 
të sigurisë informatike Kaspersky 
Lab përuroi në maj 2019 një zyrë 
përfaqësuese në Kigali, nga e cila 
shpreson të zhvillojë praninë e saj 
në Afrikën Lindore.

Ndërsa Rusia gjithnjë e më 
shumë mbështetet hapur në hard 
power, ajo vazhdon të vendosë 
instrumente afatgjata të ndikimit 
në Afrikë drejt shoqërive lokale. 
Disa media shtetërore (RT, Sput-
nik) në frëngjisht, anglisht, por 
edhe portugalisht, po shfaqen si 
burime të rëndësishme të audi-
encës në shumë vende. Linja e tyre 
editoriale thekson mungesën e një 
të kaluare koloniale ruse në rajon 
dhe kontributin e Moskës në bete-
jat anti-imperialiste; një ligjërim 
me tone nganjëherë anti-franceze 
që gjen një jehonë të caktuar në 
Mali, për shembull. Rusia është 
gjithashtu shumë aktive në fushën 
e bashkëpunimit shëndetësor. Afri-
ka e Jugut kohët e fundit porositi 
Avifavir, një trajtim për Covid-19 
i ofruar për eksport. Në të kundërt, 
Egjipti preferoi vaksinën kineze 
sesa Sputnik-V, pavarësisht in-
sistimit të autoriteteve ruse. Disa 
vjet më parë, Ministria Ruse e 
Shëndetësisë dhe Rusal gjithashtu 
organizuan një fushatë vaksinimi 
kundër virusit Ebola në Guinea.

arsimimi dhe trajnimi. Në vitin 
2013, numri i studentëve afri-
kanë që ndjekin një kurs univer-
sitar civil u vlerësua në rreth tetë 
mijë. Drejtori i ri i Agjencisë për 
Bashkëpunim, Z. Evguéni Primak-
ov – nipi i ish-shefit të qeverisë – 
dëshiron të rrisë kuotën e vendeve 
falas të rezervuara për studentët 
afrikanë, e cila është sot rreth 1800 
, dhe të zhvillojë një sistem bur-
sash si pjesë e një partneriteti me 
kompanitë ruse aktive në Afrikë. 

Sot, Rusia mbetet një destinacion 
studimi më pak i njohur se Evropa 
dhe Shtetet e Bashkuara, si për ar-
sye klimatike, ashtu edhe për shkak 
të sulmeve raciste që kanë dalë në 
titujt e lajmeve në vitet e fundit.

Sidoqoftë, “kthimi i madh” i 
Rusisë në Afrikë nuk përbën një 
marshim triumfues – mbetet larg 
tij. Disa njoftime kanë qenë jetësh-
kurtra: në 2017, Rostec braktisi 
ndërtimin e një rafinerie në Ugan-
da, duke dobësuar më tej pers-
pektivat ekonomike të Rusisë në 
Afrikën Lindore. Të tjerët, si pro-
jektet e gazit të Rosneft pranë Mo-
zambikut, ngadalësohen të materi-
alizohen. Programi civil bërthamor 
i Afrikës së Jugut, në të cilin Ro-
satom kishte shumë shpresa, është 
lënë në pritje. Largimi i detyruar i 
Presidentit Jacob Zuma – i cili, si 
zyrtar i inteligjencës ANC, kishte 
kontakte të ngushta me KGB gjatë 
viteve të luftës kundër aparteidit 
– zbuloi brishtësinë e disa stafeve 
ruse në kontinent . I njëjti vëzh-
gim pas përmbysjes së Presidentit 
Sudanez Al-Bashir dhe dorëheqjes 
së Shefit të Shtetit Algjerian Ab-
delaziz Bouteflika, megjithëse 
ata në këtë fazë nuk i kanë dobë-
suar vërtet pozicionet e Moskës 
në Khartoum dhe Algiers: Rusët 
mund të mbështeten në shumë ofi-
cerë të ushtrisë dhe të sigurisë të 
trajnuar në akademitë ushtarake 
dhe të inteligjencës që nga kohërat 
sovjetike.

Moska shpesh vepron mbi baza, 
jo mbi ndonjë “strategji të madhe” 
hipotetike në të gjithë kontinen-
tin. Koordinimi midis aktorëve 
të ndryshëm të politikës ruse nuk 
është i qartë. Kështu Choigou dhe 
Patrouchev kanë një peshë poli-
tike e cila në parim i përjashton 
ata nga konsultimi me Z. Mikhail 
Bogdanov, Zëvendës Ministër i 
Punëve të Jashtme dhe “Z. Afrika” 
në Moskë. Lidhja midis ndërmar-
rjeve private ushtarake dhe shër-
bimeve të inteligjencës ushtarake 
duket se ndryshon në varësi të te-
atrit: e dukshme në Republikën e 
Afrikës Qendrore ose Libi, duket 
më e relaksuar në Sudan; kjo mund 
të pasqyrojë hapësirën e lirë për 
ata që shkencëtarja politike Tati-
ana Stanovaïa i quan “sipërmar-
rës gjeopolitikë”. Shpesh duke 
punuar në vazhdën e kësaj të fun-
dit, këshilltarët e ndryshëm rusë 
në imazh dhe strategji elektorale 
aktive në vitet e fundit – për shem-
bull në Madagaskar – vështirë se 
kanë shkëlqyer në rezultatet e tyre, 
kryesisht për shkak të mungesës së 
njohurive mbi realitetet lokale.

Tani e tutje, gjurma strategjike 
e Rusisë në Afrikë nuk ka gjasa 
të rritet ndjeshëm. Efekti i riar-
ritjes pas fshirjes së viteve 1990 
po prishet. Parë nga Moska, kon-
tinenti afrikan mbetet një teatër 
periferik – ai gjithashtu duket i 
fundit në rendin e përparësive ra-
jonale të përcaktuara nga Koncepti 
i Politikës së Jashtme të miratuar 
në nëntor 2016. Samiti i Soçi-t me 
siguri ka bërë që gjërat të ndodhin 
dhe të lejohen për të mobilizuar 
makinerinë shtetërore në nivelin 
më të lartë. Por, në kohën e arritjes 
së dyshimeve të para, dhe ndërsa 
kriza ekonomike do të zvogëlojë 
burimet e disponueshme, aktorët 
e marrëdhënieve Ruso-Afrikane 
do të duhet të bindin Kremlinin 
për rëndësinë e këtij investimi në 
planin afatgjatë.
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NJË TEORI E PËLQYER NGA INTELEKTUALËT E PERËNDIMIT

A ishte Gjermania lindore antisemite?

NGA SONIA COMBE*

Antisemitizmi zë një vend të 
veçantë në debatin mbi ra-
cizmin dhe ksenofobinë që tra-

zon Gjermaninë. Jehona e saj nganjëherë 
lëshon zë të lartë, si korrikun e kaluar, gjatë 
gjykimit të autorit të sulmit në sinagogën 
në Halle më 9 tetor 2019, i cili la të vdekur 
dy kalimtarë.

Halle gjindet në territorin e ish-Repub-
likës Demokratike Gjermane (RDGJ), kjo 
Gjermani komuniste e lindur në 1949 dhe 
që u zhduk më 1990. Edhe pse vrasësi lindi 
pas rënies së Murit, ky fakt ka përforcuar 
mbështetësit e një tezë në modë: nëse he-
brenjtë janë përsëri në rrezik në Repub-
likën Federale, faji është i RDGJ-së së 
vdekur, siç e pohon për shembull profesori 
i shkencave të edukimit gjerman (perën-
dimor) Micha Brumlik. Në një artikull të 
titulluar “Sa ishte RDGJ e kaftë?” “(do të 
thotë “naziste”), studiuesi paraqet disa el-
emente që shkojnë në drejtim të akuzës: 
ky shtet ishte i bazuar në “strukturat hi-
erarkike autoritare ” të cilat dëshmonin 
vazhdimësinë e tij me Rajhun e Tretë. Re-
fuzoi “ballafaqim me të kaluarën”; si dhe 
pretendohet se ka reintegruar ish-nazistët 
për ta siguruar besnikërinë e tyre duke i 
shantazhuar ata. E pakënaqur me dësh-
timin për t’i kompensuar viktimat e gjeno-
cidit dhe shtetin e Izraelit, thuhet se RDGJ 
paska ndjekur një politikë të dyshimtë an-
tisioniste me mbështetjen e hebrenjve të 
Gjermanisë Lindore. “Antisemitizmi është 
‘socializmi i budallenjve’, tha udhëheqë-
si social-demokrat Auguste Bebel. An-
tisemitizmi është socializmi i një diktature 
që quhet RDGJ“, përfundon Brumlik.

S’mund të ketë akuzë më radikale. 
Studiues i shquar, i lindur nga prindër gjer-
mano-hebrenj që zgjodhën të ktheheshin 
në Gjermaninë Perëndimore pas luftës, 
Brumlik është autoritet, si në qarqet aka-
demike, ashtu edhe në media, të cilat me 
lehtësi i bëjnë jehonë zërit të tij. Duke parë 
në RDGJ “diktaturën e dytë antisemite të 
shekullit njëzet”, një historian amerikan 
pati një refren të ngjashëm: prej vitit 1967 
e tutje, RDGJ u përpoq ta shkatërronte Iz-
raelin me ndihmën e ekstremit të majtë të 
Gjermanisë Perëndimore. Si? Duke lidhur 
aleanca me Organizatën Çlirimtare të Pal-
estinës dhe me vendet arabe; duke iu shitur 
armë atyre. Përderisa RDGJ ishte zyrtarisht 
antisioniste, përderisa afirmonte të drejtën 
e Izraelit për të ekzistuar, ekuivalenca mid-
is këtij qëndrimi politik dhe antisemitizmit 
mbetet një element propagande.

Shifra “të rënda”

Me përjashtim të periudhës 1949-1953, 
kur BRSS e Stalinit u zhyt në paranojë an-
tisemite, duke shtyrë më shumë se pesëqind 
hebrenj të largoheshin nga RDGJ, akuza për  
antisemitizëm nuk ishte hyrë ende kaq ha-
pur në listën e veprimeve të këqija të Gjer-
manisë komuniste. Nga fundi i shekullit 
XIX deri në fund të shekullit XX, naciona-
listët në vend të kësaj kishin luftuar kundër 
së majtës “hebreje” dhe kërcënimit “ju-
deo-bolshevik”. Urrejtja ndaj komunizmit 
ishte, si antisemitizmi, përbërëse e ideolog-
jisë naziste, e cila e shihte marksizmin si një 
krijim hebre që duhej eliminuar.

Përgjigja për Brumlikun erdhi nga një 
eseiste e lindur në Berlin-Pankow, pra 

dhjetë vjet para rënies së Murit: Charlotte 
Misselwitz. Teksti i saj ka të bëjë me pedi-
atren e spitalit të Berlinit, La Charité Inge-
borg Rapoport, e cila vdiq në vitin 2017 në 
moshën 104 vjeçare.  Ajo kishte emigruar 
në Shtetet e Bashkuara nën Rajhun e Tretë 
si hebre dhe komuniste, dhe zgjodhi të 
kthehej në vendlindje duke bërë karrierë në 
RDGJ. Dëshmitare e rritjes së akteve kse-
nofobike dhe antisemite që nga ribashkimi, 
Rapoport dha shpjegimin e kundërt me atë 
të Herf dhe Brumlik: A nuk ishte ribash-
kuar RDGJ me Republikën Federale të 
Gjermanisë (RFGJ) si një vend ku ish-na-
zistët kishin mundur të bënin karrierë dhe 
të kishin pozita të larta? Sipas saj, hebrenjtë 
nuk ishin në rrezik në RDGJ; por tani ata 
ishin përsëri të rrezikuar!

Kjo nuk është e vërtetë për mbështetësit e 
RDGJ anti-Semite. Harry Waibel, një histo-
rian (perëndimor) i cili ia kushtoi karrierën 
e tij pikturimit të Gjermanisë Lindore me 
ngjyrë kafe, thotë se ai kishte nxjerr shifra të 
rënda nga arkiva ku ai ishte i pari, nëse jo i 
vetmi, që kishte qasje: STASI (policia poli-
tike e Gjermanisë Lindore) thuhet se regjis-
troi 7000 krime raciste dhe antisemite, duke 
përfshirë 145 përdhosje të varrezave hebre-
je dhe 200 “sulme të stilit pogromist” në të 
gjithë vendin, si dhe “dhjetë linçime në 400 
qytete“. Nëse huliganizmi gjatë ndeshjeve 
të futbollit dhe shfaqja e shenjave naziste 
ishin të njohur, numri i madh i këtyre vepri-
meve që i raporton Waibel befasoi qytetarët 
e ish-RDGJ. Pa dyshim, autoritetet ishin më 
pak të zellshëm në denimin e delikuentëve 
neonazistë se të kundërshtarëve të regjim-
it, por shifrat e paraqitura nga historiani 
mbeten të diskutueshme. Dhe asnjë hulum-
tim i ngjashëm nuk është kryer në ish-RF-
GJ, ku përkundër “konfrontimit me të kalu-
arën”, anti-komunizmi shtetëror përfshinte 
një tolerancë  të madhe si të ish-ave ashtu 
edhe të neonazistëve.

Studime të fundit zbulojnë se shërbimet 
e inteligjencës së Perëndimit – Bundesver-
fassungschutz (VS, siguria e brendshme) 
dhe Bundesnachrichtendienst (BND, sig-
uria e jashtme) – i kushtonin pjesën më të 
madhe të energjisë monitorimit të së majtës 
dhe ndjekjes së anëtarëve të Fraksionit të 
Armatës së Kuqe. Derisa nuk merreshin 
me të djathtën ekstreme, të cilës tani po i 
zbulohen vatra të vjetra në polici dhe ushtri, 
si shembulli i fundit: shefi i Sindikatës së 
Policisë së Berlinit i përkiste lëvizjes neo-
naziste. Në vitin 1991, kujton Misselwitz, 
duke u mbështetur në sondazhet të qashme 
– ndryshe nga arkivat “ekskluzive” të 
Waibel – u vlerësua se 16% e popullsisë së 
Perëndimit kishte paragjykime antisemite, 
përkundrejt 6% të asaj të Lindjes. Më 1994, 
40% e gjermanëve perëndimorë mendo-
nin se i jepej tejet rëndësi gjenocidit të he-
brenjve, krahasuar me 22% të gjermanëve 
lindorë.

I mbrojtur nga shumica e historianëve, 
mendimi se RDGJ i ka ikur ballafaqim-
it me të kaluarën naziste po përhapet. Për 
Norbert Frei, një figurë e shquar e kësaj fus-
he që punon në Universitetin e Jenës, poli-
tika kulturore antifashiste e RDGJ ka qenë 
vetëm rutinë dhe retorikë boshe, gjë të cilën 
duket se kundërshtojnë sondazhet e opin-
ioneve të përmendura më lartë: në fund të 
fundit ka mbetur diçka! Ashtu si Brumlik, 
Frei fajëson ato “struktura hierarkike autor-
itare” të famshme për tendencat fashiste, 

një temë e vjetër, versioni më qesharak i së 
cilës është dhënë pa dashur nga Christian 
Pfeiffer. Më 1999, ky kriminolog gjerma-
no-perëndimor kishte zbuluar origjinën 
e këtyre prirjeve në praktikën që të gjithë 
fëmijët e Gjermanisë Lindore të ulen në 
oturak në të njëjtën orë në çerdhet e RDGJ 
… Por prej kësaj përvoje traumatike, qytet-
arët gjermanë që jetonin në Lindje patën 
mundësinë t’i zbulonin “strukturat e tjera 
hierarkike autoritare“: ato të ndërmarrjeve 
private. Siç e mësuan shpejt “Osiet”,  der-
isa në RDGJ ishte shumë e rrezikshme të 
kritikohet shefi i shtetit, kishte pak rrezik të 
mbetesh i papunë për kundërshtimin e she-
fit tënd në punë. Sot është e kundërta.

Mbetet një pyetje themelore: a ishte i 
shpejtë denazifikimi në RDGJ? Më i shpe-
jtë se në Perëndim, sigurisht, sepse kishte 
shumë më pak për të bërë se në RFGJ, ku 
kishin ikur shumica e kuadrove të kom-
promentuar me Rajhun e Tretë. A i ka re-
integruar RDGJ ish-nazistët? Pa dyshim, 
por në numër më të vogël se RFGJ. A do 
t’i ketë shantazhuar ajo me të kaluarën e 
tyre? Éshtë e mundur. Shantazhi është një 
metodë e përdorur nga të gjitha shërbimet 
e inteligjencës. Por është e vërtetë që, ndry-
she nga Stasi, shërbimet e brendshme dhe 
të jashtme të inteligjencës së Perëndimit 
nuk mund ta përdornin atë kundër ish-na-
zistëve, duke qenë vetë, deri në vitet 1970, 
kryesisht të përbëra nga ish- anëtarët e Par-
tisë Nacional-Socialiste.

BND-ja u organizua nga një ish-ofi-
cer i Wehrmacht, Reinhard Gehlen, falë 
Shteteve të Bashkuara, të cilat u atribuo-
nin nazistëve një lloj superfuqie kundër 
komunizmit. E gjithë burokracia sovrane 
e RFGJ ishte e kontaminuar. Siç e vërte-
toi në konkluzionet e tij Grupi Kërkimor 
mbi Historinë e Ministrisë së Brendshme, 
“në korrik 1961, numri i  ish-anëtarëve të 
Partisë Naziste në mesin e zyrtarëve të lartë 
ishte 67%”, krahasuar me më pak se një e 
dhjeta në Lindje. Për të mos përmendur që 
ish-shërbëtorët e Rajhut të Tretë, si i famsh-
mi Hans Globke, antikomunisti konvulsiv 
i cili i kishte menduar ligjet antisemite të 
Nurembergut, që kishte pozitë të lartë pa 
u shqetësuar nga askush. Globke nuk ishte 
askush tjetër veç shefi i kabinetit të Konrad 
Adenauerit, kancelari i parë i RFGJ.

Nga ana tjetër do të ishte e vështirë të 
gjesh ish-nazistë në krye të qeverisë së 
Gjermanisë Lindore, të udhëhequr deri në 
zhdukjen e saj nga një viktimë e Rajhut 
të Tretë, Erich Honecker. Në vitin 1952, 
ndërsa Gjermania e Adenauer negocionte 
me Tel Avivin “dëmshpërblimet” e saj për 
vrasjen e gjashtë milion hebrenjve, që do të 
thotë një ndihmë financiare për Izraelin në 
këmbim të blerjes së produkteve gjermane, 
komunistët Walter Ulbricht (sekretari i 
përgjithshëm i komitetit qendror të Partisë 
Socialiste të Bashkuar të Gjermanisë) dhe 
Wilhelm Pieck (Presidenti i Republikës) 
udhëheqnin RDGJ. Edhe pse shumë pak 
simpatikë,   të dytë e kishin kaluar luftën 
në mërgim në BRSS; të tjerë, si ish-social 
demokrati Otto Grotewohl, kryeministër 
nga 1949 deri në 1964, po dilnin nga burg-
jet naziste; Albert Norden,  anëtar me ndik-
im i byrosë politike të Partisë Komuniste, 
ishte djali i një rabini. Pse duhet të ndjehen 
fajtorë për këtë krim? BRSS tashmë po e 
mbyte RDGJ-në me riparime të pajisjeve 
hekurudhore dhe mjete të makinës, deri në 
pikën që të çonte drejt vetëvrasjes në 1957 
të një zyrtari ekonomik, Gerhart Ziller. 
Duke refuzuar të dëmshpërblejë hebrenjtë 
jashtë kufijve të saj, RDGJ u dha në tokën 
e saj “viktimave të fashizmit” (hebrenj dhe 
ciganë), dhe akoma më shumë rezistencës 
antifashiste, pensione dhe privilegje të 
konsiderueshme. Në shumë mënyra, kulti 
i antifashistëve, mbi të cilin RDGJ mbësh-
teste legjitimitetin e saj, kujton politikën 
memoriale të ndjekur në të njëjtën kohë në 
Francë, ku emrat e luftëtarëve të rezistencës 
u atribuoheshin edhe rrugëve. Fjalimet zyr-
tare, si ato të mbajtura në RDGJ, kursyen 
shoqërinë kolaboracioniste. Historianët 
francezë, gjithashtu, kontribuan në mitin e 
një France rezistente. Secila ka faqet e saj 
që i mungojnë. Ndërsa RDGJ heshte për 
Paktin Gjermano-Sovjetik dhe zhdukjen e 
komunistëve gjermanë të cilët u strehuan 
në Moskë, të ekzekutuar me një plumb në 
pjesën e pasme të qafës në burgun Luby-
anka, shumica e historianëve të Gjermanisë 
Perëndimore ende përdorën fjalën “push-
tim” për të folur për zbarkimin e 6 qershorit 
1944, shfajësonin Wehrmacht nga çdo 
pjesëmarrje në ndërmarrjen gjenocidale dhe 
ndërtonin mitin e një trupi diplomatik që 
“nuk e dinte”. Dy tregime të fuqishë, të cilat 
u minuan vetëm me ekspozitën shëtitëse 
të quajtur “Lufta e shfarosjes. Krimet e 

Wehrmarcht-it, 1941-1944 “, midis 1995 
dhe 2004, si dhe me botimet nga  arkivat e 
diplomacisë në vitin 2010 e një komisioni 
historianësh të pavarur.  Në Kujtimet e tij, 
historiani Saul Friedländer tregon se drejto-
ri i Institutit të Historisë Bashkëkohore në 
München, Martin Broszat, i mohonte atij të 
drejtën  për të folur për gjenocidin sepse, si 
hebre, ai do të kishte qenë tejet  i përfshirë. 
Ai do të mësonte më vonë se Broszat kishte 
qenë anëtar i Partisë Naziste…

Puna e harruar memoriale

Ndërsa studimet historike zbulojnë anët 
e fshehura  të krijimit të Gjermanisë Perën-
dimore, ngurrimi i saj për të gjykuar ish-na-
zistët (“shokët” që gjykojnë njëri-tjetrin, 
pasi 90% e gjyqtarëve dhe të avokatëve 
kishin shërbyer Rajhun e Tretë), gjuetia e 
komunistëve në shërbimin publik, përbër-
ja dhe veprimi i shërbimit të tij të intelig-
jencës, ka një përpjekje, si për të vepruar 
më shumë se duhet, për të trashur dosjen  
penale të RDGJ. Kontributi i këtij vendi të 
zhdukur në bërjen e një bilanci të nacizmit 
përmes një produksionit të madh kine-
matografik, teatror dhe  letrar, ose punës 
së kujtesës të kryer nga pastorë të Kishës 
Ungjillore, do të mbeten të injoruara në 
Perëndim. Aushvici nuk ka qenë asnjëherë 
tabu në RDGJ. A nuk e përjeton psika-
nalistja Margarete Mitscherlich, autore 
me burrin e saj Alexandre Mitscherlich të 
librit ‘Zia e pamundur’  (1967), në romanin 
e shkrimtares gjermane lindore Christa 
Wolf ‘Modele fëmijërie’ (1976) punën  më 
mjeshtërore të zisë në gjuhën gjermane? 
Ashtu si në Francë, arti i kishte paraprirë 
historiografisë dhe kishte mbushur bosh-
llëqet e diskurseve zyrtare.

Tridhjetë vjet pas shpërthimit të bllokut 
lindor, fituesit e Luftës së Ftohtë po merren 
fuqimisht me gjurmët e fundit të ideolog-
jisë gjermano-lindore: antifashizmin dhe 
internacionalizmin. Gjatë një debati më 
2011, filozofi Jürgen Habermas përkujton-
te se antikomunizmi shtetëror i RFGJ ishte 
një vazhdim i ideologjisë naziste dhe se 
çlirimi prej tij kërkonte qendrime  antiko-
muniste. Ai nuk u dëgjua.

Ndërmarrja e rishkrimit të historisë që filloi në fund të Luftës së Ftohtë vazhdon ende sot. Në Gjermani, një rrymë e fuqishme intelektuale ia mvesh 
rritjen e akteve anti-Semite, ekzistencës së Republikës Demokratike Gjermane (RDGJ) e cila u zhduk më 1990. Një turp kur dihet toleranca e gjatë e 

Perëndimit për ish-nazistët.
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“NJË PROBLEM QË ASKUSH NUK IA SHEH FUNDIN”

Mësimi i “Vargjeve Satanike”

NGA LAURENT BINET

Bota ka ndryshuar, por kur? Jo 
më 11 shtator 2001, siç mund 
ta kishim menduar.  Atë ditë, 

gjithçka tashmë kishte mbaruar. Në librin 
e tij « Përmbytja e qytetërimeve » Amin 
Maalouf kthehet në atë që ai e quan 
“kthimin e madh” më vitin 1979. Dhe 
duhet pranuar se kjo hipotezë ka mjaft 
argumente: zgjedhja e Margaret Thatch-
er në Mbretërinë e Bashkuar, revolucioni 
iranian, marrja e pushtetit nga Deng Xia-
oping që do ta tërheq Kinën në ekonominë 
e tregut, pushtimi i Afganistanit nga trupat 
sovjetike, pengmarrja e përgjakshme në 
Xhaminë e Madhe të Mekës nga funda-
mentalistët sauditë dhe egjiptianë. Këto ng-
jarje të  njëpasnjëshme skicuan dhe para-
lajmëruan botën me formën siç e njohim 
sot: hovi  i globalizimit neoliberal; shterimi 
i opsionit komunist; lindja e Islamit politik. 
Në mënyrë të padiskutueshme, bota mori 
një tjetër drejtim më 1979.

Megjithatë do të duhen dhjetë vjet që ta 
arrijë pikën e saj të moskthimit. Më vitin 
1989, secili e kupton menjëherë momentin 
historik të rënies së Murit të Berlinit. Por, 
viti 1989 ishte edhe viti i një ngjarje tjetër 
me domethënie të pallogaritshme, së cilës 
askush nuk ia kupton asokohe impaktin e 
vërtetë. Fetvaja e shpallur nga Rouhollah 
Khomeini kundër Salman Rushdie, për 
romanin e tij “Vargjet Satanike”, rivendo-
si krimin e blasfemisë në shkallë globale, 
ku dënimi është vdekja. Më kujtohet habia 
dhe dënimi i përgjithshëm në atë kohë. Por 
ajo që e kishim kuptuar atëherë si një mon-
struozitet anakronik ishte në fakt një pendë 
që sapo kishte shpërthyer. Vetëm mendjet 
më largpamëse kuptuan pasojat e skan-
dalit që po shpalosej para syve tanë, duke 
treguar një ndërgjegje aq më të mrekul-
lueshme pasiqë pjesa tjetër e botës ishte më 
pak e indinjuar se sa në siklet. “Një prob-
lem  që askush nuk ia sheh fundin”, shkroi 
Milan Kundera… më 1993.

Rushdie, Charlie, Samuel Paty. Kundera 
kishte të drejtë. Një roman, vizatime, një 
kurs për nxënësit. Tronditja, lufta, disfata. 
Të gjithë i njohin karikaturat dhe për çfarë 
akuzohen: vulgaritet, provokim i panev-
ojshëm, vaj në zjarr, mungesë respekti, 
papjekuri e papërgjegjshme, racizëm dhe 
natyrisht islamofobi. Deri te argumentet 
nga më të çuditshme : se duhet kuptuar 
“lëndimi moral” i shkaktuar ndaj musli-
manëve që kanë “lidhje emocionale me 
Muhametin“.

Një roman si provë

Por, si gjithmonë, goditjet më të fortat 
ishin ato që erdhën nga ata që më së paku 
pritej: Umberto Eco deklaroi se ishte “e 
pasjellshme” të karikaturohet Muhameti. 
Një pozicionim i çuditshëm i autorit të « 
Emri i Trëndafilit », për aq sa romani i 
madh i shkrimtarit italian është i tëri një 
dënim i fanatizmit fetar dhe i censurës: 
në shekullin XIV, murgjit bëhen copa në 
mes vete në një manastir për ta paranda-
luar përhapjen e një libri të Aristotelit që 
promovon të përqeshurat, të konsideruara 
djallëzore. Filmi i Jean-Jacques Annaud 
(i miratuar nga Eco) shkoi deri aty sa 
tregoj personazhin  e luajtur nga Sean 
Connery, Guillaume de Baskerville, në 
ekstazë para pikturave që tregonin një 
gomar që ua mësonte Ungjijt ipeshkëve, 

papën si dhelpër dhe abatin si majmun: 
me pak fjalë, karikatura. Argumenti i 
Eco-s për ta justifikuar këtë kontradiktë të 
dukshme ishte: “Një  parim moral kërkon 
që mos ta  ofendojmë ndjeshmërinë fe-
tare e të tjerëve. (…) Po të isha Charlie, 
nuk do të qesha me ndjeshmërinë mys-
limane apo të krishterë (apo edhe atë të 
Budistëve).”

Do të kishte shumë për të thënë në 
lidhje me këtë retorikë të pabazë e cila 
i shndërron mundësitë e kritikës së feve 
në asgjë, por së fundmi, le ta pranojmë 
për një moment parimin e kontestimit të 
brendshëm: vetëm katolikët do të kishin 
të drejtë të talleshin me katolikët, protes-
tantët me protestantë etj. Epo, në rastin 
e Rushdie, që vjen nga një familje mus-
limane indiane, kjo rregull e patreguar 
nuk do të mjaftonte për ta mbajtur atë 
larg telasheve. (Eco dukej se kishte har-
ruar çuditërisht se faktori i brendshëm, 
në rastin e “blasfemisë”, ishte më shumë 
një rrethanë rënduese). Me këtë argument 
që provon të ishte joefektiv, si është puna 
me ankesat e tjera? A ishte treguar Rush-
die “i pasjellshëm”, “vulgar”, “i pares-
pektueshëm”, “i papërgjegjshëm”? Si ta 
dimë? Të gjithë i kanë parë karikaturat, 
por kush i ka lexuar shtatëqind faqet e 
Vargjeve Satanike? Sipas Kunderës (i cili 
pak po e ekzagjeron), askush. Në Dhiatat 
e Tradhëtuara, shkrimtari franko-çek shp-
jegon se si skandali e vrau romanin, duke 
e reduktuar atë në një provë që mbrojtësit 
e tij nuk u munduan ta lexonin. Atëherë 
për çka bëhet fjalë?

Kjo është historia e Xhibrilit, një ak-
tor i famshëm i Bollywoodit, aeroplani 
i të cilit shpërthen gjatë fluturimit dhe i 
cili bie në ajër në shoqërinë e Saladinit, 
një indian që jeton në Londër, me të ci-
lin ai bisedon, këndon dhe grindet. Për 
mrekulli, të dy burrat ulen pa ndonjë 
lëndim në një plazh anglez. Dhe Gibreel 
ëndërron përderisa ne ndjekim peripecitë 
e Salahudinit i cili fillon një metamorfozë 
të ngadaltë në një dhi mefistofelike dhe 
duhet të fshihet brenda një komuniteti 
indian, nga i cili gjithmonë kishte dashur 
të ikte. Gibreel ëndërron se është eng-
jëlli Xhebrail në malin e tij, por që nuk 
di ç’thotë kur Mohamedi vjen ta marrë 
fjalën e Zotit prej tij. Kështu, kur profe-
ti e pyet nëse ai duhet të pranojë, siç ia 
kanë kërkuar autoritetet lokale, të mbajë 
në fenë e re të Allahut tre perëndesha nga 
panteoni i tyre, të cilave do t’i renditnin 
si hyjni dytësore, Xhebrail/ Xhibrili, i 
hutuar, i pasigurt, fillimisht përgjigjet 
pozitivisht, para se të ndryshoj mendje 
në një takim të mëvonshëm, duke i shp-
jeguar Muhamedit se Satani e kishte mar-
rë përkohësisht pamjen e engjëllit për t’i 
pëshpëritur këtë ide profane.

Përmendja e këtij hezitimi, siç rapor-
ton Rushdie, ose e këtij mashtrimi, njihet 
që nga viti 1860 si “vargjet satanike”. Në 
pjesën tjetër të romanit, një libellist pagan, 
duke u larguar nga hakmarrjet e pasuesve 
të Muhamedit, strehohet në një bordello 
ku i ia ndryshon emrin prostitutave sipas 
dymbëdhjetë grave të profetit. Këtu janë 
në thelb, nga një mijë aventurat, që nuk 
dihet nëse janë jetuar apo ëndërruar, dy 
pikat problematike që justifikuan fetvan 
e famshme. Nuk ka zot tjetër përveç Zotit 
dhe nuk bëhet shaka me Muhamedin. Pikë.

Askush nuk e pa se ky roman pafundë-
sisht i pasur ishte një rishkrim i shkëlqye-
shëm i Mjeshtrit dhe Margaritës dhe një 
bisedë e gjatë me Mikhail Bulgakovin. 
Askush që të komentojë lidhjen e tij me re-
alizmin magjik të Gabriel García Marquez. 
Askush që të tregojë referencat Samuel 
Richardson-it (një nga personazhet quhet 
Pamela Lovelace), ndikimi i Martin Amis-
it në skenat e jetës moderne londineze, apo 
edhe (përveç Kundera) bukurinë flauber-
tiane – Flauberti i  Salaambô-së – pasazhe 
kushtuar veprës së Mahometit. Nuk ka zot 
tjetër përveç Zotit, thanë ata që lexojnë 
vetëm një libër. Tmerri që ra mbi rom-
anin dhe të gjithë ata që iu afruan mjaftoi 
për të mbytur çdo koment letrar. Pyetjet e 
vetme ishin pyetje publikimi: a duhet ai 
të botohet? A duhet të tërhiqet? Dhe, më 
vonë: a duhet të botohet në format xhepi, 
me rrezikun e rindezjes së bombës? Një 
nga romanet më të mirë të fundshekullit 
XX nuk do të jetë kurrë në programin e 
letërsisë së krahasuar për konkursin e 
mësuesve. Rushdie nuk do ta fitojë kurrë 
Çmimin Nobel. Ideja, e natyrshme, log-
jike në rrethana të tjera, duket pothuajse e 
pavend, aq shumë sa kërcënimi tani është 
i integruar, punë e kryer. E për çka? Për 
kurrgjë hiç, vërtetë?

Një roman i mirë është e kundërta e 
një teksti të shenjtë. Karakteristika e tij 
kryesore është pavendosmëria. Pezullimi i 
mosbesimit që kërkon nga lexuesi është një 
kontratë e thjeshtë, të cilit lexuesi mund t’i 
jep fund në çdo kohë. Romani e di veten si 
fiksion. Teksti i shenjtë ka për qëllim të jetë 
e vërteta. Romani është profan dhe antidog-
matik. Në thelb blasfemues. “Me Vargjet 
Satanike, është arti i romanit që inkrimino-
het ». Ju mund të mendoni se kjo është një 
çështje e vogël. Ne mund të ikim si Guil-
laume de Baskerville, i cili, kur fjalët e tij 
fillojnë të ndjehen si zjarr, bën një tërheqje 
të kujdesshme taktike: “Ju lutem më falni, 
i nderuar Jorge“, tha ai. Goja ime tradhëtoi 
mendimet e mia, nuk doja të mos respek-
toja. Pa dyshim se ajo që po thoni është e 
saktë dhe unë gabova. » Por Guillaume e di 

shumë mirë që këto abuzione poshtëruese 
nuk janë shenjë e mirë, sepse e drejta për 
blasfemi nuk është e huaj për lirinë e shpre-
hjes, as për vetë lirinë: është parakushti për 
të. Pra, ne gjithashtu mundemi, me qetësi, 
në mënyrë metodike, pa nxit asnjë përplas-
je të civilizimeve, pa vazhduar ndeshjen 
mijëvjeçare midis Lindjes dhe Perëndimit, 
të përpiqemi të thyejmë këtë presion vdek-
jeprurës, duke shmangur kurthet e stigmës 
dhe diskriminimit racor

Së pari, të deterritorializohet çështja. 
Paska religjiozitet konsubstancial në ven-
det myslimane? Asgjë nuk është më pak 
e vërtetë, sipas Amin Maalouf, për të cilin 
mjafton të nxjerrë nga historia e kohëve 
të fundit këto pak shembuj: Mohammad 
Mossadegh në Iran, i cili sundoi me ko-
munistët para se të rrëzohej nga Shtetet 
e Bashkuara; Gamal Abdel Nasser në 
Egjipt, heroi i botës arabe, i cili ishte ar-
miku më i keq i Vëllazërisë Myslimane; 
Yasser Arafat, i cili udhëhoqi rezistencën 
palestineze para se të mposhtet nga 
Hamasi, pa harruar Mustafa Kemalin në 
Turqi ku ligjet kundër shamisë islamike 
ishin shumë më të rrepta se në Francë ku 
shamia ishte e ndaluar në universitet deri 
në vitin 2008. Maalouf gjithashtu kujton 
se, para se të ishte vendi i parë mysliman 
në botë për nga numri i banorëve, In-
donezia ishte vendi i tretë komunist, pas 
Bashkimit Sovjetik dhe Kinës, në numrin 
e aderuesit (deri ne shfarosjen e tyre ma-
sive). Në anën e kundërt, kohët e fundit 
kemi parë se kush ishte më shumë idhtar 
i rivendosjes së krimit të blasfemisë, 
pas vrasjes së Patit: Ipeshvi i i Tuluzës, 
ai i Albit… Ndër soditësit më të hidhur 
të Rushdie ishin kryepeshkopi i Canter-
bury-t dhe New York-ut, si dhe kryeRabi-
ni i Anglisë. I mbajmë mend deklaratat e 
pabesueshme të Papa Françeskut pas sul-
meve kundër Charlie. Nuk është për t’u 
habitur se Papa Gjon Pali II kishte dënuar 
fuqimisht Vargjet Satanike.

Pastaj, të historizohet. (Por, sa 
kohë para që puna e historianëve të 

konsiderohet blasfemuese?) Religjonet 
kanë një histori, po kështu edhe tekstet e 
shenjta: dihet se ato nuk zbresin nga qiel-
li. Ka pasur rreth dhjetë mijë fe që nga 
agimi i njerëzimit. Zotat e sotëm do të 
përfundojnë në bibliotekat e së nesërmes. 
Ndalimi i përfaqësimit të një figure të 
shenjtë (pasi ky është motivi i parë i 
thirrur kundër karikaturave të Charlie, 
madje pavarësisht nga qëllimi satirik) 
nuk plotëson ndonjë domosdoshmëri mo-
rale: nuk është asgjë më shumë se një za-
kon (për më tepër i respektuar në mënyrë 
të ndryshme gjatë shekujve).

Dhe në fund, të desakralizohet. Ky 
është roli i satirës dhe i romanit. Sati-
ra na përkujton se religjonet janë më së 
shpeshti instrumente të legjitimimit të 
ideologjive ultrareaksionare të cilat e ba-
zojnë autoritetin e tyre në urdhra arbitrar, 
veçanërisht kur ato merren ashtu si jepen. 
Sa i përket romanit, duke e dhënë pam-
jen e tij profane të botës, ai në mënyrë 
të pashmangshme shkon kundër leximit 
dogmatik që e bëjnë fetë e zbuluar. Ro-
mani nuk imponon asgjë. Ai hedh posh-
të çdo formë të urdhrit dhe ofron vetëm 
botëkuptime komplekse, të dykuptimta, 
ekuivoke. Kush gabon ? Kush ka të dre-
jtë? Romani nuk vendos. Rezultati është 
që nuk vritet njeri në emër të Rabelais. 
Nuk  vritet njeri në emër të Rushdisë.

Karikaturat ishin sigurisht provokime 
(dhe kjo ishte e drejta e tyre), por në 
këtë rast, ato nuk ishin “falas”, pasi ishin 
pasfetva-së. Në një farë mënyre, Samu-
el Paty vdiq që satira të jetonte. Charb, 
Cabu, Wolinski dhe miqtë e tyre vdiqën 
që Rushdie të jetonte. Rushdie është ende 
gjallë, por, përgjatë këtyre tridhjetë e një 
viteve, përgjatë kohës që u vra Hitoshi 
Igarashi, përkthyesi i tij japonez, e që u 
godit me thikë përkthyesi i tij italian dhe 
pasi që u qëllua tre herë redaktori i tij 
norvegjez (të dytë mbijetuan), premia për 
vrasjen e tij ka vazhduar të rritet. Rritja e 
fundit daton në vitin 2016.

Fetvaja e shpallur më 1989 nga Rouhollah Khomeini kundër Salman Rushdie i ktheu "Vargjet Satanike" në një objekt skandali që diskutohet edhe pa e lexuar. Nëse kjo vepër shtatëqind 
faqeshe që gërshëton aventura të jetuara dhe të ëndërruara, është gjykuar si blasfemi, sipas shkrimtarit Laurent Binet, kjo është për shkak që një roman i mirë është e kundërta e një 

teksti të shenjtë
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Në kufirin greko-turk, epiqendër tensionesh

NGA KORRESPONDENTJA JONË ÉLISA PERRIGUEUR*

Ishull i vogël në kufi-
jtë lindorë të Greqisë, 
Kastellórizo pothuajse prek 

Turqinë. Koha kalon ngadalë në 
këtë fshat unik, të vendosur në 
një gji të thellë. Fundshtatori, 
peshkatarët e vjetër po luajnë le-
tra pranë fëmijëve që gjuajnë për 
breshka në ujërat e kristalta. Për-
para kafes së tij të ftohtë, z.Kon-
stantinos Papoutsis vëzhgon me 
qetësi bregdetin e madh turk, pak 
më shumë se dy kilometra larg, 
dhe qytetin e Kas, horizontin e 
tij të vetëm. “Ne jemi një ishull 
i qetë turistik, shprehet ky njeri I 
sjellshëm që drejton një agjenci 
udhëtimesh. Këtë ua kam thënë 
turistëve gjithë verës“. Ulur rreth 
tij, një grusht zyrtarësh të zg-
jedhur të këtij qyteti mbështetën 
fjalët e burrit: “Nuk ka rrezik në 
Kastellórizo!”

Një target gjigant në këtë port 
të vogël mesdhetar, vjen dhe 
gjallëron peizazhin. Pasi u largua 
nga Athina njëzet e katër orë më 
parë, ai manovroi me vështirë-
si për t’i zbritur pasagjerët e tij, 
midis të cilëve rreth 50 burra me 
uniformë ushtari. Ushtarët ecin 
me shpejtësi nëpër gji, përpara se 
të arrijnë në hapësirat e pabanu-
ara. “Është një kontroll i thjeshtë, 
siç ndodh çdo muaj”, tha z.Pa-
poutsis, i mësuar me këtë prani.

Sipas Traktatit të Parisit në 
shkurt 1947 (neni 14), dhe për sh-
kak të heqjes nga Italia në Greqi 
të Dodekanezve, ishujt në të cilët 
Kastellórizo bën pjesë supozo-
hen të demilitarizohen. Në fakt, 
trupat helene kanë ndjekur bre-
gun turk atje që nga pushtimi i 
Ankarasë në pjesën veriore të 
Qipros në 1974, thonë disa his-
torianë. Kjo mbrojtje u përforcua 
pas krizës greko-turke rreth ishu-
jve të Imias në 1996. Komuna e 
Kastellórizo refuzon ta zbulojë 
numrin e ushtarëve të gjendur në 
lartësitë e saj. Edhe nëse fshatarët 
mundohen të shfaqen sa më të 
qetë në mënyrë që të mos trem-
bin vizitorët – të rrallë në këtë 
periudhë të Covid-19 – ata nuk e 
injorojnë hijen që varet mbi para-
jsën e tyre të vogël.

Një mesazh nga Athina në 
Mesdhe

Kastellórizo është në vijën e 
frontit përballë kërcënimeve nga 
Presidenti turk Rexhep Tajip Er-
dogan, i cili dëshiron t’i rishikojë 
hartat dhe t’i ripërcaktojë kufijtë 
ujorë. Që nga vitet 1970, Ishujt 
Dodekanezë kanë qenë subjekt 
i një konflikti të fshehtë midis 
këtyre dy vendeve anëtare të Or-
ganizatës së Traktatit të Atlantikut 
të Veriut (NATO). Turqia sfidon 
sovranitetin grek mbi disa ishuj 
dhe shkëmbinj përgjatë bregdetit 
të saj. Mbi të gjitha, Turqia është 
një nga vendet e pakta me Shtetet 
e Bashkuara, që nuk ka nënshkruar 

Konventën e Kombeve të Bash-
kuara për Ligjin e Detit (e njohur 
si Konventa e Gjirit Montego, 
e cila hyri në fuqi në 1994), dhe 
nuk e njeh pretendimin e Greqisë 
për një pjesë toke të zhytur për-
reth ishujve të saj. Athina për këtë 
arsyeton militarizimin e tyre në 
emër të vetëmbrojtjes, në veçanti 
që nga pushtimi turk i Qipros dhe 
për shkak të një pranie të konsider-
ueshme ushtarake afër: Marina 
Turke e Egjeut dhe Forca Ajrore 
janë me qendër në Izmir, në bre-
gun perëndimor të Azisë së Vogël.

Kaq afër Turqisë, Kastellórizo 
është 120 kilometra nga ishul-
li tjetër grek – Rodos – dhe mbi 
520 kilometra nga kontinenti grek. 
Ndërsa pjesa më e madhe e Detit 
Egje ndodhet tashmë në zonën 
ekskluzive ekonomike (ZEE) të 
Greqisë (shih hartën përballë), ky 
ishull i largët prej nëntë kilomet-
rash katrorë i lejon asaj të shijo-
jë një shtrirje të madhe prej disa 
qindra kilometra katrorë në Mes-
dheun lindor. Sidoqoftë, në mung-
esë të një marrëveshje dypalëshe, 
kjo ZZE nuk është themeluar zyr-
tarisht për Ankaranë, e cila pre-
tendon të ketë qasje të lirë në të, 
veçanërisht që nga zbulimi, dhjetë 
vjet më parë, i një depozite hidro-
karburesh potencialisht të shfryte-
zueshme. Në disa raste gjatë mua-
jve të fundit, Turqia ka dërguar një 
anije kërkimore sizmike në zonën 
e quajtur Oruç Reis, e quajtur pas 
një prijësi osman të shekullit të 
15 – i njohur si Barbarossa – i cili 

lindi në Lesbos dhe u bë Sulltani i 
Algjerit.

Këto manovra detare i bëjnë je-
honë ideologjisë së “atdheut blu” 
(Mavi Vatan). E mbështetur nga 
nacionalistët dhe islamistët, kjo 
doktrinë, e ideuar nga ish admirali 
Cem Gürdeniz, inkurajon Turqinë 
të imponojë sovranitetin mbi zonat 
e diskutueshme në Detin e Zi, De-
tin Egje dhe Mesdheun. Në muajt 
e fundit, z. Erdoğan ka shumëfi-
shuar fjalimet luftarake. Më 26 
gusht, në përvjetorin e Betejës 
së Manzikert, në 1071, në Tur-
qinë lindore, ku Turqit Selxhukë 
mposhtën ushtrinë Bizantine, ai 
paralajmëroi Greqinë se çdo “ga-
bim” do të çonte në “shkatërrim-
in” e saj. Disa javë më vonë, më 
21 tetor, gjatë një takimi me pres-
identët qipriotë dhe egjiptianë në 
Nikosia, z. Kyriakos Mitsotakis, 
kryeministri konservator grek, 
akuzoi Turqinë për “fantazitë im-
perialiste të shoqëruara me veprim 
agresiv”.

Nën presion, gushtin e kaluar 
Athina ishte në gjendje ta merrte 
mbështetjen e Republikës së Qi-
pros, Italisë dhe Francës, me të 
cilën organizoi manovra të për-
bashkëta. Madje edhe të Egjiptit, 
me të cilin sapo ka nënshkruar një 
marrëveshje për të ndarë ujërat 
detare. Tashmë në konflikt të ha-
pur me homologun e tij turk mbi 
Sirinë, Libinë dhe Kaukazin, Pres-
identi francez Emmanuel Macron 
është vendosur me vendosmëri 

në krah të Athinës. “Ai është një 
aleat i vlefshëm që ne do të dëshi-
ronim të ftonim të vinte në ishul-
lin tonë,” tha deputeti komunal i 
Kastellórizo, Stratos Amygdalos, 
mbështetës i Demokracisë së Re, 
partisë në pushtet. Në mes të shta-
torit 2020, Greqia njoftoi blerjen 
e tetëmbëdhjetë Rafale-ve, avionë 
luftarakë të Dassault Aviation.

“Erdogan mendon se ai është 
Sulejmani i Madhërishëm. Por ai 
po humb besimin e të tjerëve në 
vendin e tij, lira turke po shembet. 
Kështu që ai përpiqet të rikrijo-
jë imazhin e tij me idetë e push-
timit, të ëndrrave kombëtare…”, 
murmurit z.Konstantinos Raftis, 
udhëzues turistik në Kastellórizo. 
Ky krahasim midis Sulltanit të 
Portës së Lartë dhe presidentit 
aktual turk ndodh shpesh në këtë 
vend i cili ishte pjesë e Perando-
risë Osmane për katër shekuj (nga 
1430, kur ra Selaniku, deri në pa-
varësi në 1830). Rezistenca greke 
krijoi identitetin e shtetit modern 
grek, ku ekziston një mosbesim i 
thellë për një fqinj katër herë më 
të pasur, gjashtë herë më të madh 
dhe me tetëfishin e popullsisë. 
Ky mosbesim i kapërcen ndarjet 
politike, pasi nacionalizmi ujit të 
gjitha partitë greke. Athina sot e 
sheh doktrinën e “atdheut blu” 
si një politikë ekspansioniste 
neo-Osmane, e cila i bën jehonë 
imperializmit të kaluar.

Në portin e Kastellórizos, silueta 
e një xhamie të kthyer në një muze 

– një gjurmë e rrallë e pranisë 
osmane – hedh hije mbi një bar. 
Ndërtesa qëndron vetëm, përpara 
njëzet e gjashtë kishave ortodokse. 
Kushtetuta specifikon që ortodok-
sia është “feja mbizotëruese” në 
vend dhe deri në vitin 2000 emër-
timi ishte i shkruar në kartat e 
identitetit kombëtar. Heqja e kësaj 
reference, me kërkesë të qeverisë 
socialiste, provokoi zemërimin e 
Kishës së fuqishme Ortodokse, me 
më shumë se 95% të grekëve që 
pretendojnë këtë fe. “Gjatë gjithë 
periudhës së zgjedhës osmane, ne 
mbetëm grekë. Paraardhësit tanë e 
mbrojtën Kastellórizon për të rua-
jtur identitetin e saj. Ne gjithash-
tu do të luftojmë që ajo të ruhet“, 
ngre papritur zërin z. Raftis.

Ishulli i tij rezistoi më gjatë se 
pjesa tjetër e vendit, këmbëngul 
60-vjeçari. Pas largimit të os-
manëve, Kastellórizo, i lakmuar 
nga kombet e huaja për pozi-
cionin e saj gjeografik në portat e 
Lindjes, u pushtua ose aneksua nga 
francezët (1915-1921), italianët 
(1921-1944), britanikët (1944) 
-1945) Ishulli nuk u bë plotësisht 
grek deri në 1948, si të gjithë Ishu-
jt Dodekanezë. Që atëherë, ai me 
krenari vesh ngjyrat e tij.

Në gjirin e Kastellórizos, disa 
banderola blu e bardhëvalëviten 
në ballkonet me shtrirje përballë 
qytetit turk Kas (tetë mijë banorë). 
Numri i këtyre flamujve rritet 
ndërsa rritet edhe tensioni.

Bashkimi Evropian synon të sanksionojë politikën gjithnjë e më ekspansioniste të Turqisë, e cila në Greqi po ringjall kujtimet e konflikteve të kaluara. Linjë shkëputjeje, por edhe 
shkëmbimi midis Lindjes dhe Perëndimit, kufiri greko-turk nuk ka marrë frymë që nga kriza shëndetësore.



Le Monde diplomatique | shqip | Dhjetor  2020  17

Tre banderola të tjera të mëdha 
kombëtare ishin pikturuar në 
shkëmbinj nga ushtria. Duke 
mbledhur grushtat, z. Raftis rrëfen 
një episod i cili “i ngre nervat të 
gjithëve”. Në fund të shtatorit 
2020, një dron me origjinë të pan-
johur transmetoi brohoritjet ush-
tarake turke përpara se të spërkaste 
banderolat me një bojë të kuqe të 
ndezur, që të kujton ngjyrën e fl-
amurit turk. “Ky është një sulm i 
pafalshëm i cili do të ndëshkohet“, 
thotë ndërsa shqyrtonte me kujdes 
disa fytyra të panjohura në shëti-
tore. Ai ka frikë se spiunë po vijnë 
nga Turqia.

“Tensionet kanë zgjatur për 
dyzet vjet; gjithçka gjithnjë për-
fundonte e zgjidhur. Turqia dhe 
Greqia duhet të lihen të flasin me 
njëri-tjetrin,” tha z.Tsikos Magi-
afis, pronari i këndshëm i një tav-
erne të ndërtuar mbi një shkëmb të 
pabanuar, me një pamje të Kasit, 
që të lë pa frymë. “Grindjet janë 
çështje e diplomatëve. Banorët 
e këtij qyteti janë vëllezërit tanë, 
ne jemi rritur së bashku, betohet 
ky tridhjetë e diçka vjeçar i mar-
tuar me një grua turke nga qyteti 
bregdetar. Kur ishte adoleshent, 
ai po largohej nga kafenetë e 
Kastellórizos për të përfituar nga 
pazari, dentistët ose mjekët spe-
cialistë në Kas që mungojnë në 
fshatin e tij. Turqit ishin ndër tur-
istët e parë në Kastellórizo, para 
se kufiri të mbyllej plotësisht në 
Mars 2020, për shkak të Covid-19.

Në Lesvos, refugjatët 
shihen si një “armë 

diplomatike”
450 kilometra më në veri-perën-

dim, larg ishullit të Lesvos, nuk 
janë anijet e kërkimit të naftës të 
dërguara nga Ankaraja që Grekët 
po shikojnë, por gomonet që vi-
jnë nga bregu turk, në vetëm dh-
jetë kilometra. Ky ishull malor 
me madhësinë e Guadelupës, me 
një popullsi prej 85000 banorësh, 
është një tjetër pikë fërkimi, in-
strument i të cilit janë migrantët.

Për një dekadë, Lesvos ka qenë 
një nga hyrjet kryesore në Bash-
kimin Evropian për qindra mijëra 
të mërguar. Afganët, sirianët, 
irakenët dhe madje kongolezët 
kalojnë përmes Turqisë, e cila 
nga ana e saj pret rreth katër 
milion refugjatë. Përballë, bregu 
turk përbëhet nga pak plazhe tur-
istike dhe të shkreta, të njohura 
nga kontrabandistët sepse lejo-
jnë nisje të fshehura. Sidoqoftë, 
emigrantët mbeten të bllokuar 
në Lesvos ndërsa kërkesat e tyre 
për azil përpunohen në Greqi dhe 
me shpresën për të arritur vendet 
e tjera në zonën Shengen përmes 
kanaleve ligjore. Kampi krye-
sor i refugjatëve, Moria, u dogj 
në kushte të paditura më 8 shta-
tor, duke mos shkaktuar viktima 
serioze mes trembëdhjetë mijë 
pushtuesve të tij.

Për z.Konstantinos Moutzouris, 
guvernatori i Ishujve të Egjeut të 
Veriut, këto ardhje janë rezultat 
i llogaritjes strategjike të An-
karasë. “Erdogan përdor refug-
jatët si një armë diplomatike, ai 
i dërgon ata kur dëshiron të ne-
gociojë. Ai ka një qëndrim shumë 
agresiv, si asnjë udhëheqës tjetër 
turk para tij”, akuzon kjo figurë 
konservatore lokale, e njohur 
për pozicionet e forta ndaj mi-
grantëve, të cilët ai dëshiron“t’i 

bindë të mos vijnë”.

Ai përmend si provë episodin 
e tensionit të Marsit 2020. I pa-
kënaqur me kritikat ndaj Bash-
kimit Evropian gjatë ofensivës 
së tij kundër kurdëve në Sirinë 
veriore, presidenti turk njoftoi 
hapjen e kufijve të tij për emi-
grantët që dëshirojnë bashkim-
in me Evropën, pavarësisht nga 
marrëveshja për kontrollin e imi-
gracionit që u bë me Brukselin 
në Mars 2016. Disa mijëra njerëz 
u mblodhën më pas në portat e 
Greqisë, në kufirin tokësor të 
Veri-Lindjes, duke nxitur një për-
forcim të trupave ushtarake greke 
në këtë sektor. Në të njëjtën kohë, 
në Lesvos, një duzinë anijesh të 
ngarkuara me refugjatë arritën në 
bregdet brenda disa ditësh, duke 
shkaktuar zemërim midis eks-
tremistëve vendas. “Që atëherë 
nuk kemi komunikuar me au-
toritetet turke”, tha Moutzouris.

Athina tani po ndjek një qën-
drim të ashpër, edhe nëse kjo 
nënkupton mbylljen e një pjese 
të kufirit të saj të përbashkët 
me Turqinë për azilkërkuesit, 
pavarësisht nga konventat ndër-
kombëtare që Greqia ka nënsh-
kruar. Qeveria njoftoi në mes të 
tetorit ndërtimin e një muri të ri 
njëzet e shtatë kilometrash në 
kufirin tokësor. Në fillim të vitit 
2020, ai tashmë kishte deklaruar 
se dëshironte të ngrinte një digë 
lundruese 2.7 kilometra larg brig-
jeve të Lesvos. Një vepër shumë 
e kritikuar dhe e konsideruar e 
paligjshme nga organizatat jo-
qeveritare (OJQ) që mbrojnë të 
drejtat e njeriut. Një projekt “ab-
surd“, gjykon Georgios Pallis, 
farmacist i ishullit dhe ish-depu-
tet i Syriza (majtas). Disa burime 
lokale përmendin një pezullim të 
ndërtimit të kësaj dige. Qeveria 
nuk komunikon për këtë temë.

“Refugjatët po paguajnë për 
prishjen e dialogut greko-turk,” 
ankohet z.Pallis midis dy mezeve 
të shoqëruara me uzon loka-
le, pranë portit të zhurmshëm 
të Mytilene, në jug të ishullit. 
“Kthimet e detyruara të mi-
grantëve organizohen nga Garda 
Bregdetare Greke“. Në shtator, 
Ministri i Marinës mburrej, gjatë 
një konference shtypi, se në vitin 
2020 kishte “parandaluar” rreth 
dhjetë mijë emigrantë. Një muaj 
më vonë, Ministri i Imigracionit 
u përpoq të korrigjojë situatën 
duke mohuar çdo kthim të de-
tyruar. Në Lesvos, këto pamje të 
refugjatëve të refuzuar ringjallin 
një kujtim të dhimbshëm, anali-
zon z.Pallis: “Ajo e mërgimit të 
refugjatëve nga Azia e Vogël”. 
E njohur gjithashtu në Greqi si 
“katastrofa e madhe“, kjo ngjar-
je themeloi marrëdhënien e tan-
ishme greko-turke.

Në fund të rënies së Peran-
dorisë Osmane, gjatë Luftës së 
Parë Botërore, pastaj Luftës Gre-
ko-Turke (1919-1922), Grekët 
e Azisë së Vogël ishin objekt i 
përndjekjeve dhe masakrave të 
cilat, sipas shumë historianëve, 
përbënin gjenocid. Në vitin 1923, 
të dy vendet nënshkruan Trakta-
tin e Lozanës, i cili përcaktoi ku-
fijtë pothuajse përfundimtarë të 
Turqisë moderne dhe i dha fund 
administrimit nga Greqia të ra-
jonit të Izmir-Smirnës siç u ven-
dos nga Traktati i Sevres nga viti 
1920. Kjo marrëveshje imponoi 
gjithashtu një shkëmbim brutal 

të popullatave, bazuar në kriteret 
fetare, në emër të “homogjenitetit 
kombëtar”. Më shumë se 500.000 
myslimanë nga Greqia morën 
rrugën për në Azinë e Vogël – 
6.5% e banorëve të Lesvos, sipas 
një regjistrimi të vitit 1920. Në të 
njëjtën kohë, traktati çrrënjosi më 
shumë se 1.2 milion të krishterë 
ortodoksë, të dërguar në Greqi. 
Në total, më shumë se 30.000 
njerëz kanë mbërritur në ishull. 
Ata më pas u pagëzuan në mënyrë 
pexhorative “farat e turqve”.

“Ata ishin të krishterë orto-
doksë, flisnin greqisht, por u per-
ceptuan shumë keq nga banorët 
e ishullit. Gratë e mërguara nga 
qyteti i madh i Izmirit u quajtën 
“prostituta”. U deshën dy breza 
që marrëdhëniet të qetësoheshin”, 
tha Pallis, vetë pasardhës i refug-
jatëve nga Azia e Vogël. “Gjyshja 
ime erdhi këtu kur ishte 8 vjeç. 
Për tu përshtatur, asaj iu desh të 
mësonte të urrente turqit. Nuk 
duhet të beheshim miq me “anën 
tjetër”. Ajo nuk vuri më këmbë në 
Turqi derisa u bë 80 vjeç”.

Duke hipur në Vespa-n e tij në 
nxehtësi të madhe, z.Pallis ndalet 
para disa rrënojave që qëndrojnë 
në arteriet e Mytilene: xhamitë e 
vjetra të braktisura. Kjo nuk është 
asgjë më shumë se një ndërtesë e 
zbrazur ku enden kotele të uri-
tura; një tjetër është shndërruar 
në një dyqan lulesh. “Autoritetet 
nuk e duan këtë të kaluar os-
mane”, shprehet ish-deputeti. 
Shteti duhet të financojë rindër-
timin e këtyre monumenteve dhe 
zhvillimin e turizmit me Turqinë. 
Këto lloj investimesh do ta bënin 
rajonin më të sigurt sesa blerja e 
Rafale”.

Në Thrakinë Perëndimore, 
një pakicë e zhvendosur

Në verilindje të vendit, afër 
kufirit me Turqinë dhe Bullgar-
inë, kjo e kaluar osmane mbetet 
ende e prekshme. Në Thrakinë 
Perëndimore, xhamitë domino-
jnë fshatrat që ngrihen mes fus-
have të pambukut, lulediellit dhe 
duhanit. Minoriteti musliman në 
Greqi jeton jo shumë larg maleve 
të Rodopit, majat e të cilave ar-
rijnë kulmin në Bullgari. Lloga-
ritur mes 100.000 dhe 150.000 
banorësh nga autoritetet, për-
bëhet nga romë, pomakë – një 
popullsi me origjinë sllave dhe 
gjuhë bullgare të konvertuar në 
islam nën sundimin osman – dhe, 
kryesisht, banorë me rrënjë turke.

“Ne jemi shtetas grekë, por 
jemi edhe turq. Ne ishim edhe 
para se të ekzistonte Turqia mod-
erne. Ne flasim turqisht dhe kemi 
të njëjtën fe”, shpjegon z.Mous-
tafa Moustafa, biolog dhe ish-de-
putet i Syrizas. Me pak fjalë, ai 
ilustron gjithë kompleksitetin e 
një identiteti të formuar, edhe 
një herë, nga e kaluara rajonale 
perandorake. Dhe që gjithashtu e 
gjen veten në zemër të një bete-
je për ndikim midis Athinës dhe 
Ankarasë.

Si e mbijetuar e Perandorisë 
Osmane, pakica muslimane pa 
kufijtë e Greqisë moderne të ven-
doseshin rreth tyre në shekullin e 
20-të. Ajo u kursye nga shkëmbi-
mi i detyruar i popullsisë i Trakta-
tit të Lozanës, në këmbim të mba-
jtjes së një patriarkati ekumenik 
në Stamboll si dhe një diaspore 

Ortodokse Greke në Turqi. Mys-
limane dhe kryesisht turke, ajo 
evoluon në një shtet komb, bazat 
e të cilit janë gjuha greke dhe feja 
ortodokse.

Ajo ka të drejtë të praktikojë 
fenë e saj dhe të përdorë gjuhën 
turke në arsimin fillor. Rajoni ka 
rreth 100 shkolla të pakicave dy-
gjuhëshe. “Ne jetojmë së bashku, 
të krishterë dhe myslimanë, pa 
probleme. Por martesat e për-
ziera ende nuk tolerohen”, shton 
z.Moustafa, në laboratorin e tij 
në qytetin e Komotiní – i quajtur 
ndryshe Gümülcine në Turqisht. 
Afërsisht 55.000 banorë jetojnë 
këtu në lagjet e krishtera dhe 
myslimane të ndërtuara rreth një 
lumi gjarpërues, tani të varrosur 
nën beton. Z. Moustafa vështirë 
se u largua nga Thrakia Perën-
dimore. “Pakica jonë nuk është 
kozmopolite, ne jemi fshatarë të 
lidhur me këtë rajon. Ne thjesht 
duam që pasardhësit tanë të je-
tojnë këtu në paqe”, shpjegon ai. 
Si shumë myslimanë në rajon, 
ai bëri vetëm arsimin e lartë në 
Turqi, para se të kthehej, sikur 
të ishte i magnetizuar nga toka e 
paraardhësve të tij.

Njëqind kilometra nga Komoti-
ni, Turqia mbetet “shteti kumbar” 
i këtyre myslimanëve, sipas Trak-
tatit të Lozanës. Por ndikimi i asaj 
që disa e quajnë “mëmëdhe” nuk i 
pëlqen Greqisë. Më nacionalistët 
kanë frikë se pakica muslimane 
do të afrohet shumë me fqin-
jin turk dhe do të tregojë shenja 
pavarësie. Statusi i tij është në 
zemër të mosmarrëveshjes. Tur-
qia lutet për njohjen e një “pa-
kice turke“. Greqia refuzon çdo 
referencë etnike të lidhur me për-
katësinë fetare.

Beteja po luhet në dy baza: ar-
simi dhe feja. Në fund të viteve 
1990, Athina donte të integronte 
pakicën në sistemin arsimor pub-
lik grek, veçanërisht duke zbatuar 
një politikë të diskriminimit pozi-
tiv dhe duke ofruar qasje më të 
lehtë në universite. Myslimanët 
proturkë po bëjnë thirrje për kri-
jimin e institucioneve të pakicave 
dygjuhëshe. Në nivelin fetar, 
secila palë emëron myftinjtë, të 
cilët nuk e njohin njëri-tjetrin. 
Tre përfaqësues zyrtarë emëro-
hen nga Greqia për rajonin. Dy 
të tjerë, jozyrtarë janë nga musli-
manët e Thrakisë Perëndimore të 
mbështetur nga Ankaraja, e cila 
refuzon që një shtet i krishterë të 
caktojë fetarë.

“Ne ende po vuajmë pasojat e 
krizave diplomatike. Jemi gurët e 
tyre të shahut”, tha z. Moustafa i 
lodhur. Gjashtëdhjetë vjeçari ku-
jton periudhën pas masakrës, dre-
jtuar kryesisht kundër grekëve në 
Stamboll, e cila vrau rreth pesëm-
bëdhjetë njerëz në 1955. Pastaj 
vitet pas pushtimit të Qipros veri-
ore nga Turqia, në 1974. “Pakica 
jonë atëherë pësoi një shkelje të 
të drejtave të saj nga shteti grek, 
denoncon ai. Nuk mund të ka-
lonim më patentën e drejtimit. Na 
ndaluan të blinim tokë ». Në të 
njëjtën kohë, përtej kufirit, frika 
gradualisht ka çuar në internim 
komunitetin grek të Turqisë. Sot 
ka vetëm disa mijëra grekë në 
Stamboll.

Këto konflikte ende peshojnë 
në zhvillimin e Thrakës Perën-
dimore. “Situata u përmirësua në 
vitet 1990. Por, të trajtuar keq në 

Greqi në të kaluarën, disa anëtarë 
të pakicës myslimane janë afruar 
me Turqinë, duke nxitur mosbesi-
min në imagjinatën kombëtare 
Greke. Shumë të krishterë i sho-
hin ata si agjentë të vendit fqinj”, 
thotë Georgios Mavrommatis, 
specialist i pakicave dhe profe-
sor në Universitetin Demokrit të 
Thrakisë në Komotiní.

“Ankara ka mijëra spiunë 
në rajon”

Një atmosferë dyshimesh varet 
mbi këtë qytet, të lëkundur nga 
dy diskurse nacionaliste konkur-
ruese. “Njerëzit në ekstremin e 
djathtë grek na shohin si jeniçerë 
[ushtarë të Perandorisë Os-
mane]. Erdogan na quan soydas 
[“prindër” në turqisht]”, shpjegon 
me zë të lartë Pervin Hayrullah, 
ulur në një kafene. Drejtoresha 
e Fondacionit për Kulturën dhe 
Edukimin në Thrakinë Perëndi-
more kujton vizitën e Presiden-
tit Turk në rajon në fund të vitit 
2017. Z. Erdoğan kishte denon-
cuar “diskriminimin” e prakti-
kuar nga shteti grek kundër këtij 
komuniteti me origjinë turke.

Një i krishterë që dëshiron të 
mbetet anonim pëshpërit se « 
autoritetet greke janë mbytur. 
Turqia, e cila është shumë më 
e pranishme në terren, ka më 
shumë fuqi. Ankaraja ka mijëra 
spiunë në rajon dhe i jep miliona 
euro buxhet çdo vit konsullatës 
turke në Komotiní”. Për zonjën 
Hayrullah, e cila është afër këtij 
institucioni, “konsullata përm-
bush vetëm një mision diploma-
tik, si konsullata greke e Edirne 
[qyteti turk rreth 200 kilometra 
në kufi]”. Pamja e konsullatës 
turke bie në kontrast me fasadat 
e dëmtuara të Komotiní. E surve-
juar nga kamerat dhe rojet, ndër-
tesa është e rrethuar nga barriera 
të gjata të gjelbërta.

“Greqia po na trajton mirë. Ajo 
është e interesuar në zhvillim-
in e komunitetit dhe na lejon të 
praktikojmë fenë tonë“, krenohet 
z.Selim Isa, në zyrën e tij të qetë. 
Kryetari i Komitetit të Menax-
himit të Pronave Myslimane – i 
emëruar nga shteti Grek – është 
krenar që tregon llambadarët e 
bukur dhe dhomat e ndritshme, të 
rinovuara të një prej 20 xhamive 
të Komotiní-s. “Por sa më shumë 
marrëdhëniet me Turqinë të 
përkeqësohen dhe sa më shumë 
që konsullata të zgjerojë ndikim-
in e saj, aq më shumë ajo preten-
don njohjen e një pakice turke”, 
shton Isa, duke vështruar vigji-
lent, ndërsa thirrja e myezinit je-
hon nëpër qytet.

Në një mesazh me video dërguar 
më 7 dhjetor në seminarin për 
Mesdheun Lindor të organizuar 
nga Këshilli i Universiteteve 
Ndërkombëtare dhe Universiteti 
Akdeniz në Antalia, z.Erdoğan, 
i vendosur për të rishikuar hartat 
në Mesdheun Lindor, denoncoi 
“mentalitetin pirat që dëshiron të 
na vjedhë të drejtat ”. Presiden-
ti turk nxiti gjithashtu Bashkim-
in Evropian të ndalojë së qeni “i 
padrejtë ndaj qipriotëve turq dhe 
Turqisë“, në emër të “solidaritetit 
të Bashkimit”.

*Gazetare, Athinë.
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SERBI

Bendet muzikore neonaziste serbe të përkëdhelura 
nga shteti

NGA DUSHAN KOMARÇEVIQ DHE MAJA ZHIVANOVIQ

Shpalosin simbolet fashiste 
pa ndonjë ngurrim duke 
i konsideruar si shenja 

mbrojtëse. Hera e fundit ishte të 
shtunën në mbrëmje, më 10 tetor, 
në Beograd.

Deri në momentin e fundit nuk di-
hej nëse policia do ta ndalonte kon-
certin në nderë të Ian Stuart Don-
aldson (1957 – 1993), themeluesin 
e organizatës ndërkombëtare neo-
naziste “Blood&Honour” (Gjaku 
dhe Nderi), e cila ka degën e saj 
edhe në Serbi. Në fund, megjithatë 
u ndalua koncerti i planifikuar të 
mbahej në ndërtesën e BIGZ të 
kryeqytetit serb.

“Blood&Honour” është një nga 
organizatat e këtij lloji, e cila për-
mendet shpesh në publik. Sipas 
hulumtimit nga Radio Evropa e 
Lirë (REL), grupe të tilla, si ‘Sorab 
28’, ‘Providence’, ‘Crystal Night’, 
‘Terror 88’ dhe ‘From the Revolt’ 
kanë performuar me koncerte të 
mbyllura për publikun e gjerë, në 
gjithë vendin, përgjatë katër viteve 
të fundit.

Mesazhet e tyre janë mishërim 
i fashizmit, jotolerancës nacio-
naliste, shovenizmit serbomadh 
dhe sipas aktualitetit, edhe qën-
drimeve kundër migrantëve. Nuk 
gjejnë frymëzim vetëm te nazistët, 
por edhe te udhëheqësit serbë nga 
luftërat e viteve ‘90, shumë prej të 
cilëve tashmë janë edhe të dënuar 
për krime lufte. Ndikimi i grupeve 
të tilla në Serbi mund të hetohet 
pjesërisht, por mbetet për t’u inter-
pretuar arsyet pse shteti nuk i zba-
ton ligjet e veta që ndalojnë këtë 
lloj veprimtarie.

Glorifikimi i antisemitizmit 
dhe ksenofobisë

Shumica e grupeve që Radio Ev-
ropa e Lirë ka konfirmuar që janë 
ende aktive, nuk kanë llogari zyr-
tare në rrjetet e popullarizuara so-
ciale, si Facebook, Instagram ose 
Twitter. Megjithatë, ata po gjejnë 
mënyra për të përhapur muzikën e 
tyre në platformat e internetit.

Një prej tyre është platforma 
‘Bitchute’, që është një alterna-
tivë ndaj YouTube, që nuk i fshin 
përmbajtjet që promovojnë gjuhë 
të urrejtjes. Në këtë platformë 
është aktiv bendi hard core nga 
Serbia, ‘Terror 88’. Numri 88 për-
faqëson ekuivalentin numerik të 
shkronjave H H në alfabetin latin 
duke përfaqësuar përshëndetjen 
naziste “Heil Hitler”. ‘Terror 88’ 
ka pak më shumë se 30 ndjekës 
në rrjetin social VKontakt i cili 
është ekuivalenti rus i Facebook. 
Ka edhe webfaqen e tij që tregon 
se bendi ka publikuar një përm-
bledhje të këngëve të përzgjedhura 
nga aktiviteti 15 vjeçar. Në mesin 
e tyre është edhe kënga e titulluar 

“28”, që është simboli numerik që 
shpërfaq shkronjat B dhe X, të cilat 
përfaqësojnë inicialet e organizatës 
“Blood and Honor”.

Në njërën nga këngët e interpre-
tuara në gjuhën serbe, në frymën e 
antisemitizmit që kulmoi në shek-
ullin XX, kur Gjermania naziste 
kreu Holokaustin kundër këtij 
grupi etnik, hebrenjtë paraqiten 
si “kërcënim për racën e bardhë”: 
“Hebrenjtë duan përmbytjen tonë / 
ne do t’ruajmë krenarinë dhe racën 
/ do t’fillojmë revolucionin e bard-
hë “.

Sipas të dhënave nga bllogu neo-
nazist ‘Rock against communism’ 
(Rock kundër komunizmit), ky 
grup ka pasur disa performansa në 
Serbi më 2016, duke përfshirë edhe 
një koncert në një vend të panjohur 
për nderim të Donaldson.

Këngët e bendit ‘Luger’, të 
emërtuara sipas modelit gjerman 
të armës, mund të gjenden në plat-
formën YouTube. Kënga e tyre e 
fundit u publikua në gjuhën serbe 
një muaj më parë duke përhapur 
publikisht  ksenofobi kundër refug-
jatëve dhe migrantëve nga Lindja 
e Mesme dhe Azia. Teksti jep me-
sazhin vijues:

“Nuk keni çfarë kërkoni këtu / ky 
vend e nënqiell nuk është i juaji /
shporruni jashtë, talibanë të ndyrë 
/ kjo është Serbia, vend qiellor 
“, thuhet në këngën të cilën sip-
as të dhënave në YouTube e kanë 
dëgjuar deri tani më pak se 100 
persona.

Marija Gjoriq, eksperte për ek-
stremizmin dhe  bashkëpunëtore 
kërkimore në ‘Institutin për stu-
dime politike’, shpjegon se muzika 
“White Power” ose muzika “fuqia 
e bardhë”, është një shembull i 
propagandimit të racizmit përmes 
muzikës. “Unë do të thoja që ra-
cizmi në këtë kontekst nuk duhet 
të nënvlerësohet, për arsyen e 
thjeshtë që Shekspiri pohoi se muz-
ika është ushqim i shpirtit. Nëse 
rinia jonë ‘ushqehet’me muzikë 
dhe me përmbajtje të tillë ideolog-
jike, atëherë kjo është shumë e 
rrezikshme”, thotë Gjoriq për REL.

Marija Gjoriq shpjegon po ashtu 
se kjo skenë në Serbi është model-
uar kryesisht duke imituar ngjarje 
nga rajone të Evropës perëndi-
more, ndërkohë që dominon filiali 
i grupit ‘Blood and Honor’. “Ata 
kanë degë në gjithë botën, përf-
shirë edhe në vendin tonë, ku kanë 
shtëpi botuese, radiostacione dhe 
një produksion shumë të pasur që 
po reflektohet edhe në vendin tonë. 
Kjo muzikë përdoret për një rekru-
tim perfid të rinisë dhe për këtë 
arsye ndikimi i saj duhet të merret 
parasysh”.

Muzika si mjet 
propagande

Me rastin e themelimit të  ‘Blood 
and Honor’ më 1987, Ian Stuart 
Donaldson vendosi përhapjen e 
ideve neonaziste përmes muzikës, 
si një nga qëllimet e organizatës. 
Udhëheqësi ideologjik i këtij rr-
jeti neonazist ishte edhe këngëtar 
i grupit ‘Skrewdriver’ për një 
dekadë. Ky grup është sot sinonim i 
rokut neonazist.

Bendi u shpërbë dy vjet pas 
publikimit të albumit të tij të parë 
“All Skrewed Up” (1977) i cili nuk 
kishte gjurmë të ideologjisë neona-
ziste. Donaldson solli muzikantë 
të rinj në bend dhe më vitin 1982 
publikoi   një album tjetër: ‘Hail the 
new down’ (‘Lavdi agimit të ri’), 
me të cilin Skrewdriver filloi një 
udhëtim muzikor duke i qëndruar 
besnik Donaldsonit deri në vdekjen 
e tij gjatë një aksidenti automobil-
istik më 1993, kur edhe ky bend u 
shpërbë.

Bendi ishte një nga simbolet 
kryesore të lëvizjes ‘Rock Against 
Communism’ (RAC – Roku kundër 
komunizmit) i cili u shfaq në fund 
të viteve 1970 si një kundërvënie 
ndaj fushatës “Rock Against Rac-
ism” (Roku kundër racizmit) të 
inicuar nga disa muzikantë rock 
dhe rege në Mbretërinë e Bashkuar 
që kundërshtonin ksenofobinë dhe 
racizmin në rritje. Albumi i tretë i 
Skrewdriver, “Blood & Honor” i 
publikuar më vitin 1985 ishte edhe 
njoftim për formimin e organizatës 
me të njëjtin emër. Donaldsoni e 
gjeti frymëzimin për këtë emër në 
sintagmën e rinisë hitleriane (“Blut 
und Ehre”). Kjo organizatë shpesh 
përfaqësohet nga numri 28 që tregon 

numrat rendorë të shkronjave B dhe 
H në alfabetin latin.

Këngët që himnizojnë 
spastrimin etnik

Kjo organizatë ka publikuar deri 
më sot kompilime të shumta bendesh 
që glorifikojnë racën e bardhë, 
ideologjinë naziste dhe udhëheqësit 
e Rajhut të Tretë.

Dega serbe “Krvi i časti” (“Gjaku 
dhe Nderi”) u themelua më 1995, të 
njëjtin vit kur përfunduan luftërat në 
Kroaci dhe në Bosnjë dhe Hercegov-
inë, ku Serbia mbështeste palën ser-
be në ato luftëra, e ku ndër të tjera 
realizuan spastrimin etnik masiv të 
popullsisë joserbe dhe kryen gjeno-
cidin në Srebrenicë.

Sipas informacionit nga portali 
“Discogs”, që është një platformë në 
internet me të dhëna për muzikantët 
dhe diskografitë e tyre, “Krv i čast – 
Srbija” më 1998 publikoi albumin e 
tij të parë të titulluar “Athems of eth-
nic cleansing” (Himnet e spastrimit 
etnik).

Albumi përfshin ndër të tjera edhe 
bendin ‘Kristalna Noć’ (Nata e Kri-
staltë) nga Kragujeci, një grup që 
ishte paralajmëruar në koncertin për 
përkujtimin e Donaldsonit që zhvil-
lohej në Beograd më 10 tetor.

Ky grup publikoi albumin e tij të 
parë më 1998 me titullin “Vojnik rev-
olucije” (“Ushtari i revolucionit”). Ai 
përfshinte, ndër të tjera, edhe këngën 
“Rudolf Hess”, ku grupi nderon 
njërin prej nazistëve kryesor në 
Gjermaninë e Hitlerit dhe njërin prej 
bashkëpunëtorëve më të afërt të Ad-
olf Hitlerit. “Pusho në paqe, Rudolf 

Hess / Njësia SS po lëviz përsëri”, 
është një nga vargjet e kësaj kënge.

“Nata e kristaltë”, emri i së cilës i 
referohet ngjarjes së nëntorit 1938, 
kur u shkatërruan dhe u dogjën qin-
dra sinagoga, shtëpi dhe dyqane he-
brenje në Gjermani dhe Austri dhe 
kur u vranë më shumë se 90 njerëz, 
nuk ka asnjë llogari në ndonjë plat-
formë të njohur në internet. Në bllo-
gun neonazist “Rock against com-
munism” u publikuan foto nga disa 
shfaqje të këtij grupi gjatë vitit 2016.

Sipas raportimeve nga ky bllog, 
‘Kristalna Noć’ performoi në nëntor 
të atij viti me një ngjarje kushtuar Ian 
Stewart. Vendi i koncertit nuk ishte 
specifikuar, mirëpo u publikuan fotot 
me nënshkrimet e bendeve ‘Iz Revol-
ta’ (Nga Revolta), “Sorab 28”, “Ter-
ror 28”. Bendi i vetëm nga Serbia që 
mungoi ishte ‘italijanski Katastrof’ 
(Katastrofa Italiane).

Sipas të njëjtit bllog,  në korr-
ik të po këtij viti u mbajt “Jagodi-
na Fest”. Përveç ‘Kristalnu Noć’ 
në koncert kishin performuar edhe 
bendet ‘Proviđenje’, ‘Terror 88’ dhe 
‘Sorab 28’. E gjithë ngjarja u sho-
qërua edhe me një reportazh përmes 
fotografive, me fytyra të fshehura të 
pjesëmarrësve.

Marija Gjoriq sqaron se të rinjtë 
hyjnë shpesh në botën e muzikës së 
tillë, jo vetëm për shkaqe ideolog-
jike, por edhe për të shokuar: “Ajo që 
i tërheq ata në këtë rast është aven-
turizmi dhe rebelimi. Megjithatë, me 
kalimin e kohës, ata indoktrinohen 
dhe duke përsëritur parullat toksike 
naziste dhe raciste, atëherë edhe fil-
lojnë t’ju besojnë”.

Janë edhe dy grupe të tjera nga 

Skena e rockut neonazist e lindur në Serbi gjatë viteve të luftës vazhdon të veprojë nën petkun e ‘patriotizmit’. Këto grupe të supremacisë së bardhë vazhdojnë të përhapin këngët e tyre 
urrejtëse ndaj hebrenjve, homoseksualëve, minoriteteve dhe refugjatëve, pa u ndëshkuar nga zbatuesit e ligjit në fuqi.
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Jagodina që gjetën vendin e tyre 
në albumin ” Krv i čast ” nga viti 
1998. Këto janë ‘Terrormachin’e dhe 
‘Proviđenje’. Nuk dihet nëse bendi 
‘Terrormachine’ është akoma aktiv, 
por bendi ‘Proviđenje’ ishte para-
lajmëruar në koncertin për përku-
jtimin e Donaldsonit më 10 tetor në 
Beograd. Bendi është aktiv nga mesi 
i viteve 1990, ndërsa shtatë muaj më 
parë ata publikuan një album përm-
bledhës në platformën muzikore 
‘Soundcloud’ me këngë të xhiruara 
brenda periudhës 1996 – 2012. Aty 
ka këngë që glorifikojnë Holokaus-
tin, gjenocidin e Srebrenicës dhe 
ish-udhëheqësin serb të Bosnjës 
Radovan Karaxhiqin i cili u dënua 
me burg të përjetshëm nga Haga, 
për krime të luftës në Bosnje dhe 
Hercegovinë.

Në refrenin e këngës “Konačno 
rešenje” (Zgjidhja përfundimtare), e 
cila gjindet në ‘Soundcloud’, ata ju 
drejtohen hebrenjve (formulimi që 
përdorin është “hebrenj të ndyrë”) 
duke thënë: “Njeriu i bardhë e di me 
ju / se shkatërrimi i racës tuaj në Ev-
ropë / zgjidhja përfundimtare”.

Sipas raportimeve nga bllogu 
“Rock against communism”, bendi 
“Proviđenje” performoi në qershor 
2016, në festivalin e grupeve neo-
naziste “Europe Awake”, në Poloni. 
Ata ndanë skenën me bendin britanik 
‘Section 88’, grupet polake ‘Obled’, 
‘Odwet’, ‘M.A, T. Project’ dhe me 
grupin tjetër nga Serbia, ‘Sorab 28’. 
Bendi ‘Iz Revolta’ i cili është i vetmi 
që ka faqe zyrtare në rrjetin social 
Facebook me rreth 300 ndjekës, ishte 
menduar të performonte në ngjarjen 
e diskutueshme të BIGZ.

Në identitetin e tij vizual ata kanë 
një “rrotë tjerrëse”, si simbol nga 
kultura e hershme sllave, që quhet 
ndryshe ‘svastika’ sllave, si dhe një 
variacion të shqiponjës dykrenare 
që u përdor gjatë qeverisë kuislinge 
të Millan Nediqit në Serbi përgjatë 
Luftës së Dytë Botërore. Sipas të 
dhënave nga faqja ‘Discogs’, gru-
pi publikoi   albumin e tyre të fundit 
“Naša scena” (Skena jonë) para dy 
vjetve.  Mes këngëve të këtij albumi 
është edhe kënga “Jedan narod” (Një 
komb) ku thuhet: “Tani mjafton, ngre 
dorën / mbarë kombi tubohet / legji-
one të reja, për një botë më të mirë 
të bardhë”.

Në skenë me identitete të 
fshehura

Shumica e grupeve që performojnë 
në manifestimet neonaziste përpiqen 
ta fshehin identitetin e tyre dhe të 
anëtarëve të tyre. Ngjarje të tilla, si 
tubimi përkujtimor për Ian Stewart, 
janë të mbyllura për publikun e gjerë. 
Njoftimet për kohën dhe vendin e 
saktë merren direkt nga organiza-
torët, zakonisht me postë elektronike.                                                                                                                                     
      

Prandaj, nuk është për t’u habitur 
që në fotot e rralla nga ngjarja, të 
cilat mund të gjenden në forumin 
neonazist ‘Stormfront’ ose në bllo-
gun “Rock against communism”, 
fytyrat e anëtarëve të bendit, por 
edhe të pranishmit në publik janë të 
mbuluara në mënyrë që të mos zbu-
lohet identiteti i tyre.

Sipas hulumtimit të REL, një nga 
aktorët në skenë është Boris Saviq, i 
cili në Instagram ka shumë fotogra-
fi që e tregojnë duke performuar në 
skenë me një banderolë ku shkruhet 
“Club 28 Serbia”, që ishte vendi 
ku në tetor parashihej të mbahej 

një koncert i grupeve neonaziste në 
Beograd.

Gjithashtu, në profilin e tij, Sav-
iq mban llogon e bendit “Kristalna 
Noć”, elementi i së cilës është edhe 
një variacion i stemës nga koha e 
qeverisë kuislinge të Millan Nediqit 
gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Më vitin 2012, Saviqi përmes rr-
jetit social Facebook shprehu pub-
likisht mbështetjen për të djathtën 
ekstreme norvegjeze dhe terroristin 
Anders Breivik, i cili u dënua me 
21 vjet burg për vrasjen e 77 per-
sonave, kryesisht anëtarë të të rinjve 
të Partisë së punëtorëve.  Mesazhe 
si “Serbia për serbët” dhe “Vdekje 
shërbëtorëve të sionizmit” gjinden 
po ashtu në profilin e Saviqit.

Bendi ‘Sorab 28’ i cili quhej filli-
misht ‘Sorab 18’ është ende aktiv në 
skenën serbe. Ai është ekuivalent nu-
merik i shkronjave A dhe H, që në në 
gjuhën e kodit neonazist përfaqëson 
inicialet e Adolf Hitlerit. Krijuesi 
ideologjik i bendit të themeluar më 
1994 në Gërbavica të Sarajevës është 
një njeri që në qarqet e nëntokës nji-
het me pseudonimin Jules.

Në një intervistë me bllogun neo-
nazist “Hail the New Down” më 
2011, Jules thotë se e themeloi ben-
din e parë të quajtur ‘White Riot’ 
(Rebelimi bardhë) më 1987, një 
vit pasi ishte bërë anëtar i lëvizjes 
‘Skinhead’. Ai thekson se në atë 
kohë, jo të gjithë anëtarët e këtij 
grupi subkulturor ishin përkrahës të 
nacional-socializmit:

“Fuqia e vërtetë që bashkoi të rin-
jtë nga Serbia dhe Republika Srpska 
që respektojnë idenë e supremacisë 
të të bardhëve ndodhi në fillim të 
viteve 1990 me formimin e degës 
serbe ‘Krv i čast’. Merita e madhe 
i takon ekipit nga Jagodina (Serbi). 
Mendoj se lëvizja ishte në kulmin 
e saj më 1999, e pas kësaj ndodhën 
disa trazira që nuk i sillnin asgjë 
të mirë askujt, e për pasojë shumë 
njerëz u larguan nga lëvizja”.

Më 2014, grupi publikoi   këngën 
“Sloboda za Zlatnu zoru” (Liri për 
Agimin e artë), duke iu referuar or-
ganizatës neonaziste greke Agimi i 
Artë, udhëheqësit e së cilës u dënuan 
nga Gjykata e Apelit në Athinë më 
7 tetor 2020, për udhëheqjen e një 
lëvizje kriminale. Tekstet e bendit 
‘Sorab 28’, të cilat i kushtohen asaj 
organizate, ndër të tjera thonë: “Ne e 
dimë të vërtetën pse po arrestoheni, 
pse po ju vrasin … Mbrojeni vendin 
tuaj”.

Në mbrojtje të “Evropës së bard-
hë”, këndon edhe bendi hard core nga 
Jagodina ‘Savršenstvo kroz patnju’ 
(Përsosuria përmes vuajtjeve). Ky 
bend i themeluar më vitin 1994 është 
aktiv në rrjetin social Facebook, ku 
ka rreth 600 ndjekës. Në këngën 
“Slobodna Evropa” (Evropa e Lirë) 
ata e përcaktojnë veten kundër “të 
keqes sioniste”, “Masonëve të lirë” 
dhe “majmunëve afrikanë”, e ku në 
refrenin e njërës prej këngëve të tyre  
thuhet: “Evropa e Lirë – Shtëpia Ar-
iane/ Evropa e Lirë – Njerii i bardhë 
në të veten / Dhe do të jetë vetëm e 
jona, sepse kështu duhet të jetë: Ev-
ropa e Lirë për njerëzit e lirë”. Kjo 
këngë ka edhe video në platformën 
YouTube me rreth 1400 shikime.

Në të njëjtën platformë gjindet 
kënga që ky bend ia kushton Millan 
Nediqit, kryetarit të qeverisë kuis-
linge serbe gjatë pushtimit gjerman 
të Jugosllavisë. “Ai e donte Serbinë, 

Evropën dhe Rusinë / Në Serbinë e 
bashkuar , ai ishte shpëtimi / Kundër 
të keqes së komunizmit / Me forcat 
e nacional-socializmit / Në Evropën 
e re kishte vend edhe për ne”, janë 
fjalët e këngës “Mi te pozdravljamo, 
Nediću Milane” (Ne të përshëndes-
im, Nediq Millan).  “Slava đener-
alu” (Lavdi gjeneralit) dhe “Živela 
pobeda” (Rroftë fitorja) janë disa nga 
komentet që mund të lexohen poshtë 
këngës. Sipas informacionit në faqen 
e tyre zyrtare, deri më tani, koncerti 
i fundit i grupit u mbajt më 2015 në 
klubin jagodinas ‘Talir’.

“Gjithçka u lejua nën 
petkun e patriotizmit”

Dashko Milinoviq, drejtues i radi-
os në internet “Daško & Mlađa.com” 
dhe këngëtar i grupit antifashist ‘Red 
Union’ thotë për Radio Evropa e Lirë 
se ‘Rock Against Communism’ dhe 
bendet neonaziste janë aktive në 
Serbi që nga mesi i viteve 1990, e se 
ato janë të lidhura me grupe simotra 
në nivel ndërkombëtar. Kjo ka qenë 
gjithmonë histori e nëntokës që për-
cillet nga goja në gojë dhe me pro-
movim minimal. Kjo skenë ishte në 
kulmin e saj në fund të viteve 1990, 
kur numëronte rreth 300-400 ithtarë. 
Një nga bastionet e skenës rock neo-
naziste ishte në Jagodinë (Serbi). 
Por edhe në Nish, Beograd dhe për 
një kohë në Novi Sad”, shpjegon 
Milinoviq.

Sërgjan Knezheviq, ish-këngëtar 
i bendit punk ‘Hoću?Neću!’ (Du-
a?S’dua!)) nga Kraleva i cili filloi të 
performojë në fillim të viteve 1990 
dhe që mbajti qëndrime të qarta an-
ti-nacionaliste gjatë gjithë karrierës 
së tij, i tha Radios Evropa e Lirë, 
se grupe të ekstremit të djathtë, në 
qytetin e tij, filluan të shfaqeshin në 
fillim të viteve 1990, kur skena u nda 
në të majtët dhe të djathtët. “Ata bën 
skenën e tyre, me bendet e tyre dhe 
koncertet e tyre. A kishin ndikim në 
mjedisin shoqëror? Padyshim që po. 
Në një moment, ata ishin numerik-
isht më shumë se pankerët”, kujton 
Knezheviqi. Sipas tij, grupeve të tilla 
iu dha hapësirë   për t’i përhapur idetë 
e tyre.

“Djathtistët u përpoqën ta paraqit-
nin veten si pjesë të skenës alterna-
tive. Kjo i është lejuar nga organiza-
torët e festivaleve të kitariadës në atë 
kohë, sepse ata performonin në festi-
valet e kitarës. Më vonë, me kalimin 
e kohës, ata organizuan koncertet 
dhe tubimet e tyre. Kjo iu shkonte 
dorësh, sepse ata ishin të mbuluar me 
petkun e ‘atdhedashurisë’ i cili ishte 
i dëshirueshëm, edhe nëse krahas na-
cionalizmit të pastër dhe shovinizmit 
shquheshin shijet naciste”, thotë 
Knezheviqi. Ai shton se gjatë viteve 
‘90, as shteti dhe as shoqëria nuk bën 
asgjë për t’i penguar veprimet e gru-
peve ekstremiste.

“Ata shprehin pikëpamjet e tyre 
naciste në koncerte krejtësisht të 
hapura. Nuk ngurronin të njiheshin 
si të tillë në shoqëri dhe në rrugë. 
Gjithçka ishte transparente. Posterat 
ishin publik dhe nuk ishte sekret se 
kush dhe kur paralajmëronte ardhjen 
e tyre në qytet”, shpjegon ai.  Policia 
nuk ndërhynte.

Pse hesht policia?

REL kërkoi një bashkëbisedues 
ose një përgjigje me shkrim nga 
Ministria e Punëve të Brendshme 
të Serbisë (MPB), për pyetjet rreth 
grupeve që janë ende aktive, por nuk 

morëm përgjigje deri në përfundimin 
e këtij teksti.

Sipas Marija Gjoriqit, shteti duhet 
ta ndalojë promovimin e gjuhës së 
urrejtjes, sepse Kushtetuta e ndalon 
nxitjen e urrejtjes dhe jotolerancës 
mbi baza nacionale, racore dhe fe-
tare. “Besoj se MPB ka kapacitete 
për ta luftuar këtë lloj ekstremizmi. 
Ata kanë mjaftueshëm njerëz të 
edukuar që dijnë t’i interpretojnë 
simbolet neonaziste dhe kjo është 
shumë e rëndësishme. Mirëpo, insti-
tucionet nuk mund t’u përgjigjen të 
gjitha kërkesave ngase këto koncerte 
janë kryesisht me karakter privat, e 
caktohen përmes forumeve duke mos 
qenë të njohur për publikun e gjerë”, 
shpjegon Gjoriqi. Fakt është që shër-
bimet kompetente duhet të përcjellin 
ngjarje të tilla, thotë ajo, sepse nga 
ato shkëndija mund të ndizet një zjarr 
i tërë.  “Dukuri të tilla në shoqërinë 
tonë janë margjinale, por ato nuk 
duhen nënvlerësuar”, shtoi Gjoriq.

Ç’thotë ligji?

Neni 49 i Kushtetutës së Ser-
bisë ndalon qartësisht “çdo nxitje 
të pabarazisë, urrejtjes dhe jotol-
erancës racore, kombëtare, fetare 
ose tjetër”. Përveç kësaj, që nga viti 
2009 është në fuqi Ligji për ndalim-
in e manifestimeve të organizatave 
dhe shoqatave neonaziste ose fash-
iste dhe ndalimin e përdorimit të 
simboleve neonaziste dhe fashiste.

Neni tre i këtij ligji thotë: “Ndalo-
het prodhimi, riprodhimi, ruajtja, 
paraqitja, glorifikimi ose shpërn-
darja, apo çfarëdo mënyrë tjetër 
e materialeve propagandistike, 
simboleve ose shenjave që nxisin, 
inkurajojnë ose përhapin urrejtje 
ose jotolerancë ndaj përcaktimeve 
të lira të qytetarëve; që nxisin dhe 
inkurajojnë urrejtje dhe jotolerancë 
racore, kombëtare, fetare, si dhe që 
përhapin ose justifikojnë ide dhe 
organizata neonaziste dhe fashiste; 
apo që në ndonjë mënyrë tjetër 
rrezikojnë rendin ligjor”.

Përhapja e simboleve dhe pro-
pagandës neonaziste e fashiste 
përmes sistemeve kompjuterike 
është po ashtu e dënueshme. Për 
personat fizikë që e shkelin ligjin, 
dënimet variojnë nga 5000 deri në 
50.000 dinarë (nga 40 në mbi 400 
euro), ndërsa për personat juridikë 
dënimet shkojnë nga 100.000 deri 
në 1.000.000 dinarë (nga rreth 850 
deri në 8500 euro).

Dashko Milinoviqi beson se Ser-
bia ka një kornizë të mirë ligjore, 
por që ajo zbatohet në mënyrë 
selektive. “Përderisa aktivistët e 
majtë ose antinacionalistë arresto-
hen për postime ironike, duhet të 
ndodhë një e keqe e madhe dhe që 
publiku të bëjë zhurmë shtatë ditë 
për temat e neonacizmit që të njof-
tohen shërbimet shtetërore. Sepse 
thjesht, nuk duan të merren me ata”, 
thotë Milinoviq.

Epokë e re, zhanre të reja 
muzikore

E djathta ekstreme është futur 
edhe në zhanre të tjera muzikore 
në skenën globale të muzikës, si 
në neofolk, muzikë elektronike ose 
heavy metal. Në Evropën Lindore, 
ka një numër grupesh që kombino-
jnë zhanrin black metal me idetë e 
nacional-socializmit.

Grupi black-trash metal ‘Wolf’s 

Hunger’ nga Novi Sadi i themelu-
ar në fillim të viteve 2000 u desh të 
anulonte performancat e tij në disa 
raste, pas presionit të publikut ndaj 
organizatorëve për të mos lejuar 
koncertin e një bendi neonazist.

Ky grup ka edhe këngën “Great 
Serbia” (Serbia e madhe) me tekstin 
e mëposhtëm:  “Forward to war for 
a greater Serbia, forward to war for 
a White Europe!” (Përpara në luftë 
për një Serbi të madhe, përpara në 
luftë për Evropën e bardhë). Në një 
përgjigje me shkrim për Radio Ev-
ropa e Lirë, ky bend thotë se nuk 
përhap “asnjë lloj ideje të nacion-
al-socializmit ose fashizmit”.

“Kënga është krijuar 20 vjet më 
parë, ndësa ajo që përmendni është 
mënjanuar në çdo kuptim, ngase 
vet anëtari i tij është përjashtuar 
nga bendi me rastin e paraqitjes. 
Ne ishim fëmijë, ku kënaqeshim 
duke performuar dhe duke mos e 
ditur se çfarë thuhej në tekst, andaj 
grupi në atë kohë ishte në forma-
cionin demo”, thuhet në përgjigjen 
e bendit.

Deri sot, grupi ka publikuar dy 
albume zyrtare – “Osveta u krvi” 
(Hakmarrja në gjak) më 2007 dhe 
“Bež’te živi vraćaju se mrtvi” (Ishin 
të gjallë, ktheheshin të vdekur) më 
2016, ku këndohej kryesisht për 
mitologjinë e vjetër sllave dhe hi-
storinë e Serbisë nga Lufta e Parë 
Botërore.

Në pyetjen nëse bendi i tyre ka 
kontakte me organizata neonaziste, 
ata përgjigjen negativisht duke 
theksuar se kurrë nuk “kanë shpre-
hur një interesim të tillë ose nuk 
kanë performuar në vende të tilla, 
dhe as që kanë qenë në rrethin e 
njerëzve të tillë”.

Rreziku për sigurinë e 
shtetit

Sipas Marija Gjoriqit, ka disa mi-
jëra ekstremistë të djathtë në Serbi, 
të cilët janë të pranishëm në nivelin 
e simpatizantëve dhe në nivelin e 
anëtarëve aktivë.

Kur bëhet fjalë për shembuj të 
praktikës së mirë, Gjoriqi përmend 
Britaninë e Madhe dhe Gjermaninë, 
të cilat kanë përparuar në luftën 
kundër huliganizmit dhe që po 
përpiqen të përballen me të djathtën 
ekstreme në ushtri. Mirëpo, sipas 
saj, edhe këto vende nuk po mund-
en ta izolojnë ekstremizmin. “Është 
një bari i keq që vështirë çrrënjoset 
dhe kjo është arsyeja që duhet të 
punojmë më shumë në parandalim 
se në sanksionim”, përfundon 
Gjoriqi.

Si përgjigje ndaj veprimeve të 
organizatave të ekstremit të djathtë, 
grupi i quajtur ‘Antifašisti Beogra-
da’ (Antifashistët e Beogradit) or-
ganizuan një aktivitet rrugor në fil-
lim të nëntorit, siç thonë ata, për ta 
identifikuar lokacionin në periferi 
të kryeqytetit, ku anëtarët e eks-
tremit të djathtë shkruanin mesazhe 
urrejtje dhe pikturonin murale me 
figurat e  komandantëve çetnikë 
nga koha e Luftës së Dytë Botërore: 
Pavle Gjurishiq, Millan Nediq si 
dhe simbolet e organizatës fashiste 
‘Zbor’ të themeluar nga Dimitrije 
Llotiqi. Muralet u rivizutuan bren-
da 48 orësh.

(Ky artikull është publikuar në 
‘Slobodna Evropa’)
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Personalisht, gjithmonë kam 
dhënë diktime për detyrë. Është 
një moment vërtetë i lezetshëm. 

Fëmijët janë jashtëzakonisht të përqen-
druar, bëjnë vetëm një gjë në të njëjtën 
kohë. Duhet të përqendrohen se përndry-
she t’ju ikë ndonjë fjalë. Të gjithë janë të 
renditur në një pozicion të njëjtë, nuk dëg-
johet asnjë zhurmë. Me pak fjalë, është 
shumë relaksuese. Përpos kësaj, atyre 
ju duket sikur po bëjnë diçka të rëndë-
sishme. Në çdo rast, ata veprojnë sikur e 
ndiejnë atë. Tundimi do të ishte të diktoja 
gjithçka në mënyrë që të ketë qetësi. Por 
nuk funksionon ashtu. Nëse dikton diçka 
tjetër përveç diktimit, paraqiten probleme. 
Do të ketë rrëmujë dhe zhurmë nëse dik-
ton diçka që nuk është një diktim: këtë 
duhet ta kuptoni mirë dhe sa më shpejt 
të jetë e mundur nëse nuk doni të zhgën-
jeheni. Mund të ketë edhe momente me 
shumë përqendrim, individualisht ose në 
grup, por cilësia e heshtjes nuk krahaso-
het me atë që do ta keni kur bëni diktime. 
Kjo ndodh në klasat e mësuesve që janë 
shumë të rreptë, thuajse terrorizues. Mos 
mendoni se nuk ka më mësues të tillë, ka 
akoma, në numër të vogël, një për çdo 
shkollë. Ekziston një tjetër avantazh i dik-
timit: faza e korrigjimit. Nuk ka asgjë më 
të lehtë për t’u korrigjuar sesa një diktim: 
nuk nevojitet aspak përqendrim. Lirisht 
mund të dëgjoni radio ose të shikoni TV 
në të njëjtën kohë. Është punë mekanike. 
Përsëriten gjithmonë të njëjtat gabime në 
të njëjtat fjalë, atëherë mund t’i shikoni 
me shpejtësi të madhe të gjitha kopjet 
dhe brenda më së shumti një gjysmë ore 
i korrigjoni tridhjetë kopje. Nuk ka asgjë 
më të shpejtë për t’u korrigjuar sesa një 
diktim. I shënoni gabimet, ua dorëzoni 
fëmijëve, prindërit kuptojnë dhe të gjithë 
janë të kënaqur. Ka ndodhur që mësuesit 
të kenë pasur telashe për një shprehje të 
Artaud ose Zola, për një gjest ose humor 
të keqkuptuar, por asnjëherë askush nuk 
është ankuar për diktime të tepërta, së 
paku, unë kurrë nuk kam dëgjuar për raste 
të tilla.

Diktimi i vlerësuar me notën maksimale 

20 është i vetmi ushtrim ku mund ta kesh 
notën – 40, dhe me sa di unë, kurrë nuk 
është befasuar askush. – 40 është ndoshta 
një nxënës disleksik. Në vitin 2010, ata 
ende bënin gjithë diktimin dhe zbritnin  në 
ferr. Për shumicën e tyre mendohej se nuk 
ishin inteligjent. Papritmas, në një mo-
ment, kuptova se miqtë e mi më të mirë 
ishin të dobët në drejtshkrim dhe se jetoja 
me një disleksik, i cili gjatë shkollimit të 
tij ishte konsideruar si nxënës i dobët. Ai 
në fund kreu studime universitare, sikurse 
miqtë e mi të dobët në drejtshkrim. Pra, 
nëse ka njerëz të dobët në drejtshkrim dhe 
me potencial për ta zhvilluar një mendim 
dhe një kuptim të ndjeshëm ndaj botës, 
kjo do të thotë në të kundërtën se ka 
njerëz me drejtshkrim të shkëlqyeshëm 
që kanë mendime të kota ose që janë 
vërtetë budallenj. Apo jo?! Thuhet se në 
portale ku njoftohen çifte, bëhet edhe fil-
trimi sipas gabimeve drejtshkrimore: ata 
që shkruajnë pa gabime njoftohen me ata 
që shkruajnë pa gabime dhe bëhet kësisoj 
një ‘përzgjedhje’ sipas shtresës shoqërore, 
duke nënkuptuar që të varfërit nuk janë në 
gjendje të shkruajnë dy rreshta në mënyrë 
të duhur dhe, më gjërësisht, nuk dijnë të 
shprehen. Në një farë mënyrë është kulmi 
i vrojtimit të gjërave, dhe shoqërisë – si 
funksionon ajo dhe siç besohet të jetë. Do 
të thotë ky është rezultati i njëqind viteve 
të shkollës publike dhe private, konfesio-
nale ose laike dhe të detyrueshme, sepse 
përsa i përket drejtshkrimit dhe respek-
timit të tij, situata është e njëjtë në të dy 
anët.

Mund të gabojmë në gjininë e fjalës 
‘peci’, por sigurisht jo në rregullin e pas-
kajores me foljen ‘kam’ kur kundrinori i 
drejtë vendoset para foljes. Në këtë rast, 
të gjithë pajtohemi që ta dish këtë regull 
është një provë e inteligjencës pasi që 
nuk është e lehtë për t’u kuptuar (dhe në 
të vërtetë, është i pakuptueshëm). Kohët 
e fundit isha e befasuar që kolegë të mi 
gjithnjë e më shumë po bënin gabime 
në komunikimet e tyre (që nga ardhja 
e kompjuterëve, i shkruajmë njëri-tje-
trit vazhdimisht). Edhe fëmijët e kanë 

vërejtur atë: – A e keni vërejtur, zotëri T. 
bën shumë gabime! Unë mundohem ta 
zbus situatën: – Edhe Lamartine bënte 
shumë gabime dhe pastaj u bë deputet. 
Por, kuptohet, doja të thoja që zyrtarët 
nuk bëjnë asnjë gabim, jo   sepse konkur-
si shtetëror bën mrekullira dhe që sapo ta 
kaloni atë nuk bëni më gabime, por sepse 
drejtshkrimi është diçka që mbikëqyret 
jashtëzakonisht në shërbimin publik, si-
kurse nëpunësit publikë që mbikëqyren 
jashtëzakonisht (kjo quhet devoir de ré-
serve – detyrimi i rezervës).

Epo, asnjëri mendim nuk ishte i saktë. 
Nuk ka asnjë ligj që thotë se një zyrtar i 
shtetit duhet të ketë drejtshkrim të mirë. 
Ekziston në fakt legjenda e dekretit të vitit 
1832. Por ky dekret i famshëm ka ekzis-
tuar vetëm në mendjet e njerëzve. E njëj-
ta gjë vlen edhe për detyrimin e rezervës 
në arsimin kombëtar. Nuk ka asnjë ligj. 
Ekziston detyrimi i rezervës në ushtri, 
por jo në arsimin kombëtar; në fakt kjo 
është arsyeja pse së fundmi një ministër 
ka përfshirë një amandament të ligjit, ku 
ai specifikon se tani ekziston një dety-
rim i “ekzemplaritetit” për mësuesit (për 
shkak se disa profesorë e kishin kundër-
shtuar pak reformën e tij… dhe atij nuk 
i pëlqen kur profesorët nuk pajtohen me 
të). Kështu që as detyrimi i rezervës në 
arsimin kombëtar nuk ka ekzistuar kurrë, 
përveçse në mendje. Është mjaft shqetë-
suese, kjo mani për shpikjen e ligjeve 
që nuk ekzistojnë në juridiksion, të cilët 
shkojnë të gjithë në të njëjtin drejtim, në 
më shumë kufizime. Për shembull (të pak-
tën në fushën e arsimit kombëtar), askush 
nuk ëndërron për ligje, që do të sillnin 
më shumë liri ose më shumë barazi. 
Ndërtojmë në mënyrë të brendshme lig-
je të cekta, ku përfshijmë ndëshkime. Më 
mbretëror se mbreti. Më sundimtar se 
shteti. Më menaxhues se institucioni. Më 
represiv se policia.

***

– Nga njëra anë, nxënësit duhet të nda-
hen në ishuj, domethënë në grupe nga 
katër nxënës, domethënë ata duhet të jenë 
në gjendje të punojnë plotësisht vetëm, 
autonom, pa neve. Duhet t’i përgatisim 
të jenë autonomë, duhet pothuajse të zh-
dukemi, të paktën nga fusha e vizionit të 
tyre. Atyre u japim një fletë A4 me fjali të 
gatshme për t’u plotësuar, për t’u manip-
uluar, për të shpikur, për të përzier diçka, 
dhe shpejt e shpejt fshihemi prapa komp-
juterit tonë dhe nuk lëvizim më derisa ata 
të kenë mbaruar. Nëse, vërtetë, ndonjë 
prej tyre (të cilin e quajmë menaxheri) 
vjen e na kërkon një këshillë, por vetëm 
në raste të veçanta, e referojmë atë në një 
grup tjetër i cili duket se e ka kuptuar më-
simin: ata do t’ia shpjegojnë atij detyrën. 
Para se të përfundoj ora, megjithatë shko-
jmë nga grupi në grup dhe, me një gjest 
të lehtë, shënojmë pika, pika me ngjyra. 

Pika të gjelbërta për detyrat e bëra me 
sukses, pika të verdha, për detyrat mesa-
tare dhe pika të kuqe nëse është dobët. 
Sigurisht një grup prej katër nxënësish 
nuk është kurrë krejtësisht i dobët; shu-
micën e kohës, njëri nga të katërt e kupton 
sistemin dhe i shpërndan pikat e gjelbërta.

Si mund të mos pajtohemi me këtë 
version liridashës të mësimdhënies? Në 
rregull, e kemi një menaxher, i cili u quajt 
menaxher për ta nderuar dyqanin, dyqa-
nin France, sipas shprehjes së (Colbert) 
Kolberit i cili donte ta drejtonte Francën 
si dyqanin e babait – por është një konce-
sion minimal, apo jo !? Pra nxënësi bëhet 
mësuesi. Kjo është me të vërtetë mënyra 
më e mirë për të mësuar. Por kujdes: nëse 
inspeksioni zbulon se nuk i vendosni nx-
ënësit në ishuj, se tavolinat janë akoma të 
rreshtuara përballë tabelës, me pak fjalë, 
se në fakt, thjesht jeni një anarkist i shfren-
uar, atëherë do të largoheni nga puna; ose 
më saktë, do të ju sjellin telashe derisa të 
largoheni vet (motoja është: dekurajoni). 
A ka një sistem autoritar që do të kërkonte 
që ju të mos ishit? Është më e komplikuar 
se kaq. Sepse në fakt, në mënyrë krejt 
natyrale duhet të ketë disiplinë në klasën 
tuaj, të mos ketë aspak zhurmë, vetëm 
gumëzhime rreth pikave të mundshme 
të verdha, të gjelbërta, të kuqe. Edhe pse 
jeni fshehur pas kompjuterit tuaj. Sepse 
i keni shpërndarë fletat A4, dhe shpejt e 
shpejt jeni drejtuar kah kompjuteri juaj. U 
keni dëshiruar punë të mbarë 24 ose 31 
nxënësve, dhe jeni kyçur në ENT, Espace 
numérique de travail (hapësira dixhitale 
e punës), flisni për veten, e përshkruani 
veten në ENT-në. Cila është gjendja, cili 
është kushti që e bën këtë të mundshme? 
Kushti është që 24 ose 31 nxënësit ta 
kenë integruar të gjithë autoritetin. Që të 
gjithë në të njëjtën kohë të jenë punon-
jës dhe udhëheqës të vetvetes, që brenda 
secilit, punonjësi të pushojë sapo ta ketë 
kontrolluar udhëheqësi. Që udhëheqësi 
vigjilent vazhdimisht t’i ketë nën kontroll 
të rreptë punonjësit, a priori të dyshoj se 
të gjithë punonjësit fshehen për të push-
uar. Duhet që punonjësi ta ndjej shikimin 
e shefit mbi supe, ose vërejtjen e shefit në 
veshin e tij. Një lloj kontrolle e dyfishtë 
që do të thotë se, kur flisni, ju e dini që 
po i drejtoheni kolegut tuaj, në këtë rast 
shokut tuaj, dhe dikujt tjetër që gjindet në 
kokën tuaj… dhe çfarë vërej tani, ndërsa 
jam duke e shkruar këtë tekst (m’u kujtua 
papritmas), kuptoj, filloj të kuptoj se ky 
është pikërisht mekanizmi i mishërimit 
të inspeksionit (ju jeni duke u adresuar 
zyrtarisht 24 ose 31 nxënësve por edhe 
inspektorit – në thellësinë e zemrës suaj 
dhe në të vërtetë, kur flisni me nxënësit 
në fakt i folni inspektorit). Kështu, me-
kanizmi i inkorporuar nga cilido zyrtar 
pikë e gjelbërt: pavarësisht a është ins-
pektori fizikisht i pranishëm apo jo, ai 
është aty, gjithmonë pak në kokën time, 
për të kontrolluar që jam në vendin e 

caktuar, me ishuj, autonomë, të vetëvlerë-
suar, të heshtur, gumëzhitës, punëtorë, të 
pamëshirshëm, të kontrolluar nga njëri, të 
kontrolluar nga tjetri.

*Shkrimtare dhe mësimdhënëse. Au-
tore e Un hamster à l’école, botuar në 
shtëpinë botuese La Fabrique, Paris, më 
14 janar, nga i cili roman janë nxjerrur 
këto dy tekste.
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« Nxënësit duhet të ndahen në ishuj »
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Nxënësit duhet të ndahen në ‘ishuj’, edhe në grupe me katër veta. Ata duhet të jenë në gjendje të punojnë plotësisht vetëm, autonom, pa neve. Duhet 
t'i përgatisim të jenë autonomë, duhet pothuajse të zhdukemi, të paktën nga fusha e vizionit të tyre.


