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LIBËR ME EVIDENCË BINDËSE DHE FAKTE
SOLIDE
Unë e njoh Selim Ibraimin në bazë të kapac iteteve, si një
profesor i Marrëdhënieve Ndërkom bëtare të Webster
University, kam pusi pranë bazës Scott Air Force. Selim i ka
ndjekur klasën e Çështjeve Hum anitare -Paqeruajtëse dhe
Shteteve të Dështuara.G jatë kohës që kam instruktuar Selim in,
atë e gjeta si një student të zgjuar m e aftësi të jashtëzakonshm e të
kom unikim it, në të shkruarit, po ashtu edhe në të folurit. Selim i
ishte një ndër studentët m ë të m irë dhe posedonte aftësi të
absorbonte çështje kom plekse dhe t’i përimtësojë në pika kritike
dhe t’i artikulojë ato pika në m ënyrë shprehëse. Selim i propozon
një libër rreth Ballkanit dhe interesave kundërshtuese të
Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Kinës. Selim i ka njohuri
enciklopedike m bi Ballkanin. Ka njohuri m bi historinë, ekonom inë, politikën dhe kulturën e rajonit. Ai ka njohuri të thella
m bi çështjet kom plekse gjeopolitike në m es shteteve të Ballkanit
dhe potencialisht të interesave të kundërta në m es Rusisë,
Am erikës dhe Kinës. G jatë historisë, Ballkani ka qenë fuçi
baroti dhe ka ndezur konflikt global dhe sot rivalitetet
strategjike ushtarake dhe ekonom ike të Fuqive të Mëdha m und
të hapin një konflikt të ri në m ocion. Winston Churchill në një
radio trans-m etim in publik theksoi se Rusia është një gjë zë e
15

m bështjellë m e m ister, në brendi me një enigm ë. I njëjti citat
m und të përdoret sot për Ballkanin dhe rizgjim in e Rusisë.
Selim i në librin e tij do ta hapë këtë m ister m e evidencë bindëse
dhe fakte solide për sa u përket çështjeve delikate me të cilat
Ballkani është duke u ballafaquar.
David Bayron Ratliff, Profesor i Marrëdhënieve Ndërkombëtare
në W ebster University, Scott Air Force Base (Ish zyrtarë i lartë dhe
planifikues i inteligjencës, Divizioni i planeve dhe i
programeve,Drejtoria e Inteligjencës U.S.TRANSCO M) (TCJ2-P)
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SINOPSISI I NJË IDEOGRAFIE GJEOPOLITIKE
Një rishikim panoram ik i raporteve në m es të historisë d he
gjeografisë, në mes të dem okracisë dhe autokracisë, në m es të
grupim it etnik dhe proceseve euro – integruesedhe vendosjes së
piketave influencuese në rajonin e Ballkanit dhe m ë gjerë. Ky
është lajtm otivi brendapërfshirës në sfond të përm bajtjes së librit
të Selim Ibraim it. I shkruar në një hark kohor prej 2, 3 vitesh,
ky libër jep tangjentët kryesorë të ridefinim it të interesave
gjeostrategjike në rajonin e Ballkanit, duke nxjerrë në sipërfaqe
ethet e një lufte (të pashpallur) të ftohtë , me aktorë pak a shum ë
të rinj dhe m e do am bicie të vjetra. Ballkani, m e të drejtë, ka
shërbyer m e dekada e shekuj si një laborator i historisë, ku fuqi e
interesa të ndryshm e kanë sprovuar am -biciet im periale dhe
qëndrueshm ërinë e tyre biologjike, etnosociale e ekono -m ike
kundrejt rivalëve të sotëm e të djeshëm , kundrejt gjeografisë që
m e kokëfortësi nuk po i bindej historisë, kundrejt am bicieve
shtetëform uese e liridashëse të popujve të vegjël për të
ripozicionuar ardhm ërinë e tyre në këto kontekste të vështira të
gjeopolitikës.
Selim Ibraim i, një autor tash m ë m e përvojë në fushën e
studim eve të sigu-risë dhe gjeopolitikës, i përgatitur në një
universitet prestigjioz në SHBA dhe njohës i m irë i rrethanave
aktuale politike në Ballkan dhe m ë gjerë, eksplikimin e tij
historiko - politik e ka vendosur në dioptrinë e vrojtim it përm es
17

një m aterie bruto, gjithmonë e dim ensionuar në fokusin e
sigurisë rajonale e globale si dhe të rivaliteteve energjetik o –
financiare. Ai m e të drejtë konstaton se gadishulli është kthyer
në një fushëbetejë të fuqive të ja-shtm e dhe gjeopolitika e vjetër
përsëri po aktualizohet në linjat e dikurshm e të politikave të
vjetra. Në kontekstin historik, sipas Ibraim it, Ballkani
asnjëherë nuk është influencuar gjithaq nga faktorë të
brendshëm , por m ë te-për nga interesat rivalizuese të Fuqive të
Mëdha, të cilat edhe e kanë për-caktuar fatin e kom beve të
pafuqishm e për t’i shtyrë proceset përpara apo kanë m betur
jashtë tyre.
Lufta për territore dhe pozicionim e gjeopolitike është duke
vazhduar edhe sot, shkruan Ibraim i, dhe këtë e vështron paralel
m e proceset për një Ball-kan të ri dhe të integruar në BE dhe
NATO .
Pas një shterim i argumentues të faktorëve që e bëjnë m ë të fortë
konku-rrencën bipolare, autori vë re se fushëbeteja në dekadën
që kem i hyrë është duke u përqendruar në Evropën Q endrore
dhe Ballkan, kuptohet, në m es amerikanëve dhe rusëve dhe
sidom os këtë ai e bazon në një realitet të ri kërcënues, siç është
vendosja e sistem eve raketore am erikane në Poloni, Rum ani,
Bullgari dhe të një pjese në Turqi.
I fokusuar brenda m ilieut politik e social të Ballkanit, autori
nxjerr përfundim e interesante m bi qëndrim et disonante të
qendrave të m ëdha të vendim m arrjes për sa i përket
zhvillim eve në rajon, përfshi edhe ato rreth aneksim it rus të
Krim esë. Duke qenë një rajon i ekspozueshëm ndaj ndikim eve
të jashtme, Ballkani edhe për një kohë vazhdon të shërbejë si
18

fushë aterim i për zbarkues të rinj e të vjetër. Autori m e të drejt
ka vërejtur se në këtë rubikon kom pleks interesash, ka qenë
Uashingtoni ai që ka kom pensuar gjithm onë boshllëqet e
Brukselit, sidom os në raport m e poli-tikat ekspansioniste ruse.
Sipas tij, Uashingtoni duke e parë dobësinë e BE-së në
ndërm jetësim et diplom atike, shfry tëzoi m om entin për të avancuar pozitat gjeostrategjike në rajon kundër Rusisë.
G jithashtu edhe konflikti në m es Serbisë dhe Kosovës u shërbeu
am eri-kanëve, për të forcuar pozitat në Ballkan, ndërkohë që në
libër analizohet edhe dalja në sipërfaqe e involvim it global
kinez,përfshi edhe Ballkanin, që është një garë shtesë e Fuqive të
Mëdha në kërkim të pikave dhe rrjeteve strategjike.
Suksesi i diplom acisë Perëndim ore në Kosovë, sidom os në
m barëvajtjen e bisedim eve Prishtinë -Beograd, i jep autorit
shum ë argum ente për të konsta-tuar se kjo është edhe një
avantazh am erikan në zmbrapsjen e aspiratave ruse në këtë
pjesë të G adishullit të Ballkanit.
Beteja am erikane për të parandaluar zbarkim in rus, po
zhvillohet edhe në Maqedoni, Serbi, Mal të Zi e gjetiu. Por, kjo
betejë ka patur edhe dobësitë e veta, që janë pranuar edhe nga
vetë kongresm enë dhe figura të shquara am erikane.
Duke cituar Senatorin am erikan Chris Murphy, autori nxjerr
në pah këto dobësi, i cili kishte thënë se qeveria am erikane duhet
të riangazhohet përsëri në Ballkan. Ai ishte angazhuar që
korporatat ushtarake dhe të tele-kom unikim it duhet të fillojnë
të investojnë në rajon për të baraspeshuar influencën ruse. Kurse
sa i përket Maqedonisë, Senatorin Murphy kishte kërkuar që të
punohet për përm irësim in e gjendjes së kom unitetit shqiptar.
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Këtë shqetësim am erikan, autori e ka vërejtur m enjëherë pas
agresionit rus në Ukrainë, ngjarje kjo m e im pakt rajonal e
global, përfshi edhe Ball-kanin, e sidom os shtetet që ditën ishin
m e Brukselin, kurse natën m e Mos-kën. Kjo aq më tepër ku
Rusia dhe fuqitë tjera në rritje kanë zënë vend dhe po investojnë
në infrastrukturën e Ballkanit. Sipas shtypit që e konsulton
autori, është konstatuar se SHBA – ja është duke ngecur në këtë
fushë.
Mirëpo, pa Am erikën, shekulli do të jetë në kaos të vërtetë.
Realizm i i ri për Maqedoninë dhe Ballkanin, thotë autori,
rifillon m e Am erikën dhe konceptin am erikan. Ai ka vërejtur
se balanca e siguruar nga SHBA-të për m ë shum ë se dy dekada
po testohet edhe nga faktorët vendorë në Maqedoni. Duke qenë
një aleat besnik i përpjekjeve m ohuese të fqinjëve të Maqedonisë
por sidom os i aspiratave të shqiptarëve të Kosovës për pavarësi
nga Serbia, politika am erikane ka punuar në përforcim in e të
ashtu-quajturës Platform a jugore në Ballkan, e cila kërkon një
angazhim direkt të forcave am erikane për të parandaluar një
destabilizim të ri. Ky angazhim am erikan, sipas autorit, vjen
edhe për të sfiduar një kërcënim tjetër. Bëhet fjalë për portin
kinez në G reqi, i cili do të do të tentojë të ndryshojë balan -cën e
Fuqive të Mëdha në Ballkan dhe m ë këtë do të provojëtë lëkundë
edhe raportin e forcave të shtete ve fqinjë m e Maqedoninë dhe
anasjelltas.
Ajo çka vjen si inform acion i m bindërtuar m e fakte e analiza të
detajuara në këtë libër i japin lexuesit disa pik a referuese për të
kuptuar m ë m irë ani-jen e lëkundur, e quajtur Ballkan, dhe e
kërcënuar vazhdim isht nga da-llgët: Ëndrra evropiane në krizë,
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Rusia në ofensivë, Ballkani i paintegruar në strukturat
perëndim ore, dilem a dhe paralajm ërim të gjeopolitikave të reja.
Rëndësia faktografike dhe argum entuese e këtij libri qëndron në
balla-faqim in e të vërtetave m bi një realitet m jaft fluid në
pikëpam je gjeopolitike. Por, këto të vërteta nuk vinë vetvetiu,
sepse autori konsulton një m al buri-mesh e referencash
bibliografike, institucionesh e autorësh për të na sjellë të plotë
ideografinë e një rajoni, siç është Ballkani, sa kom pleks për nga
his-toria, po aq konfliktuoz për nga gjeografia.
Në sinopsisin e kësaj ideografie, Selim Ibraim i ka sjellë në
vëm endjen e lexuesit pikat m ë neuralgjike të bibolaritetit
global, që reflektohet edhe në m ikroplanin ballkanik, pa m os i
anashkaluar tem at që ai m e përkushtim i trajton, siç janë:
V izioni kom bëtar, në mes etnisë dhe ideologjisë,; Ma-qedonia në
gjeopolitikën e re ruse dhe am erikane; korrupsioni në shtetet
fragjile dhe m igrim et rajonale; terrorizm i global; gara
gjeopolitike për jugun; euroskepticizm i; shqetësim i am erikan
për Maqedoninë;platformat ndër-kom bëtare të sigurisë:
Am erikanët, Evropianët dhe Rusët në gjeopolitikën e re të
Ballkanit; Korridoret, influenca e BE-së dhe SHBA-së në
Maqedoni; SHBA riforcohet në Evropën Lindore; Ballkani
rrëshqet drejt forcave të jashtm e; Ballkani, NATO dhe Unioni
Euro-Aziatik; Unioni Pan-Rus dhe Maqedonia; SHBA, kriza në
Krim e dhe çështja e em rit; Faktorët kërcënues dhe Putinizm i;
Zgjerim i i NATO -s dhe dilem a e Maqedonisë; Platform a
am erikane në rrezik në Maqedoni; fillesat e një përplase të re
ballkanike: Am erika, BE, Turqia, Rusia dhe Kina; Ballkani –
shqiptarët në politikat e Fuqive të Mëdha; Unionet ballkanike;
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Balanci gjeopolitik; Rivalitetet rajonale në lojën e re ballkanike;
Ballkani në dekadën e ardh-shm e dhe aleancat kundër Am erikës
etj. Bibliotekave tona po i shtohet edhe një thesar modest në
studim et gjeopolitike. I mbetet autorit, Selim Ibraim it, ta
vazhdojë kërkim in e tij ambicioz, duke e konsideruar këtë libër
si një platform ë e shëndoshë prej ku m und të hidhet në vrapin e
pam barim të for-m im it dhe përplotësim it m e njohuri e
pikëpam je të reja.
Emin AZEMI, ligjërues në UEJL në Tetovë

22

RIKTHIMI I GJEOPOLITIKËS
G jeopolitika dhe argum entet që ajo përdorë për t'iu imponuar
politikës si akt qeverisjeje luan rol të m adh. Por krahas
koncepteve klasike të gjeopoli-tikës që konsiderohen si të
etabluara në sistem in teorik, në dekadat e fundit gjithnjë e m ë
shum ë po m arrin në konsideratë edhe të kuptuarit alternativ të
proceseve të kufizuara të hapësirës, të cilën gjeopolitika
tradicionale e ku-pton si m jet në dobi të fuqisë politike. Këtë
qasje, duket se e ka pas pa-rasysh autori i librit “Paqja e ftohtë”
në tërësi, nga kapitulli i parë, që për objekt trajtim i ka përplasjet
ruso-am erikane në Ballkan e deri tek ai i fundit, që de fakto
është shprehje e rikthim it të gjeopolitikës m e fuqitë e saj të
rikuperuara, e që për objekt ka Maqedoninë në gjeopolitikën e re
ruse dhe amerikane.
Tashti nuk bëhet më fjalë për aneksim in ushtarak të shteteve të
vogla, veprim të cilin gjeopolitika klasike e arsyetonte duke e
trajtuar si një “pro-ces normal në ciklin e zhvillim it të shtetit”. 1
Përkundrazi, bazuar në teorem at e gjeopolitikës kritike,
sidom os pikëpam -jet teorike të neorealizm it (përfaqësues
em inent të të cilës rrym ë janë Kenn-eth Waltz, Henry Kissinger
dhe Zbigniew Brzezinski), Ballkani sërish rezulton si areal m e
1

Krh: Brian W . Blouet, G eopolitics and G lobalization in the Twentieth
Century, London 2001, f. 29.
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interes të jashtëzakonshëm si për interesat am erikane, ruse,
gjerm ane, frënge etj. që ka një lloj përqasje kritike ndaj
m endim it gjeo-politik tradicional...
Autori i librit “Paqja e ftohtë” dëshm ohet se ka njohuri
solidem bi këto zhvillim e të reja të gjeopolitikës kritike dhe për
rrjedhojë ka arritur të na sjell një varg të dhënash se përse
Ballkani edhe m ë tej m betet zonë e inte -resit në rritje të
gjeopolitikës am erikane dhe arsyet përse fati i shekulli XXI për
këtë pjesë të Evropës Juglindore m betet i lidhur m e SHBA -të.
Por krahas kësaj, sidom os pas çlirim it të Kosovës (1999),
Bashkim i Euro-pian, duke m arr gjithnjë e m ë shumë rol aktiv
në rajon, po dëshm ohet si superfuqi së paku në rrafshin
ekonom ik dhe financiar. Duke prodhuar gati një të tretën e
G DP-së së globit, Europa (si bashkim i 28 vendeve) është bërë
“një fuqi ekonom ike e klasit të parë, e aftë të konkurrojë m e
SHBA-të dhe m e ekonom inë aziatike dhe të negociojë nga pozita
të barabarta m e to m bi çështje të tregtisë dhe financave
ndërkom bëtare” (Kagan, 2004:21; cituar nga Fatos Tarifa, Fati
i një shekulli: Hegjem onia am erikane, alternativat e Europës
dhe sfidat e Azisë Lindore, Tiranë, 2012, f.150). Ndërkaq pas
thellim it të krizës financiare, sidom os përballjes m e krizën e
thellë të G reqisë, de fakto, G jerm aninë e shndërron në faktor
dom inant, saqë një lagje analistësh kanë shprehur m endim in se
“çështja europiane m und të konsiderohet, para së gjithash, një
çështje gjerm ane”… 2

2

Fatos T arifa, Fati i një shekulli: Hegjem onia am erikane, alternativat e
Europës dhe sfidat e Azisë Lindore , T iranë, 2012, f.148
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Libri “Paqja e ftohtë” ka katër kapituj. Në shikim të parë duken
shum ë, por ka disa prej tyre që nuk kalojnë një faqe tekst. Ky
fakt e bën edhe m ë tërheqës lexim in, m eqë m esazhi është i
përqendruar, telegrafik.
V etë titulli i një shkrim i është një sentencë m ë vete. Historia e
papër-funduar ballkanike. Maqedonia, Kosova dhe Bosnja
përballen m e betejën e madhe që ka të bëjë m e ruajtjen e
identitetit, sovranitetit dhe tërësisë terri-toriale, është
konkluzioni m ë se i qartë i autorit. Në fakt problem in m e
identitetin në këtë kuadër e kanë m aqedon asit dhe në një m asë
jo edhe aq reale edhe m alazezët, ndërkaq me ruajtjen e tërësisë
territoriale dhe sovra-nitetit përballen që të tri këto republika të
brishta të Ballkanit.
Meqë, duket se autori nuk i ka shtruar vetes detyrë për të
kërkuar arsyet reale të kësaj gjendjeje, ai parashtron telegrafisht
vetëm prognozën se si do të m und të dilej nga gjendja që e kthen
rajonin sërish në “fuçi baroti”.
“Nënshkrim i i m arrëveshjeve dhe traktateve të paqes në m es
qeverive ball-kanike, do të lëvizte rajonin drejt sigurisë së
përhershm e dhe stabilitetit eko-nom ik”, konkludon autori.
Por, sipas një lexim i ndërkom bëtar të “Çështjes shqiptare”,
tashm ë është fakt notar: jashtë kufijve të Shtetit Shqiptar –
Shqipërisë politike, në kua-dër të tërësisë etnike, ka po aq
popullsi shqiptare, sa brenda nukleusit të shtetit – kom b të
papërfunduar. Ky fakt m betet po ai i vjetri, pavarësisht krijim it
të Republikës së dytë shqiptare – Republikës së Kosovës (2008),
dhe pavarësisht arritjes së Marrëveshjes së O hrit (2001), që i jepte
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fund konfliktit të arm atosur ndëretnik në Maqedoni, nuk
m und të thuhet se është e zgjidhur...
Në kapituj të tërë të librit janë parashtruar dilem at që
ndërlidhen me pers-pektivën e rajonit dhe integrim it të tij në
BE dhe NATO , duke pas si lajtm otiv largim in e Ballkanit nga
orbita e gjeopolitikës ruse. Shkrim et “Am erikanët, G reqia dhe
em ri i Maqedonisë” dhe “Maqedonia lëvizë drejt një boshti të
çuditshëm ?” janë produkt i këtij fushëinteresim i të ligjshëm të
autorit. Nëse i pari ka të bëjë m e perspektivën e zgjidhjes së
konfliktit të ngrirë m aqedono - grek rreth em rit të Maqedonisë,
e që në esencë e prek identitetin e Maqedonisë, i dyti, preokupim
ka të ardhm en e Maqedonisë në rast rikonfigurim i të hartës
politike sipas oreksit serb. Lëvizja e Maqedonisë drejt boshtit të
çuditshëm , siç shprehet autori, do të rihapte kutinë e Pandorës
dhe që në esencë m ë shum ë kanë të bëjnë m e përgatitjen e rajonit
“për një seri vlim esh gjeopolitike”, siç shprehet autori dhe m e
vetë rikthim in e “gjeopolitikës së kodeve”. Në rast se ndodhë kjo,
natyrisht për shkak të ekspozim it të gabuar të politikës së
jashtm e m aqedonase, paralajm ëron autori, rreziku është
evident.
“Fuqitë Botërore kanë politikat dhe interesat që shtetet e vogla
nuk kanë m undësi dhe burim e t’i kuptojnë. Këtu, në Ballkanin
e stërm bushur m e nacionalizëm të fshehur, historia m und të
shkaktojë m jaft dridhje”, kon-kludon m e të drejtë Selim i.
Kjo është edhe arsyeja përse Ballkani sërish na shndërrohet në
fushë-beteje për dom inim, që autori ka për objekt analize në
m aterien e parashtruar në shkrim in “Fillesat e një përplase të re
ballkanike”. Në këtë vazhdë vjen krejt natyrshëm edhe shkrimi
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m e titull “Unioni Pan-Rus dhe Maqedonia”, duke shërbyer tutje
idetë pansllave si letër lakmuesi.
V itet e fundit e kanë dëshm uar presupozim in realist të autorit
se për Serbinë dhe qeverinë nacionaliste të V MRO / DPMNE-së,
BE dhe NATO m besin “zgjidhja e dytë” në ranglistën e
prioriteteve gjeopolitike. G ara gjeopolitike për jugun tashm ë ka
filluar.
Duket se këto janë edhe disa nga arsyet përse njëlagje studiuesish
të jashtëm , i nxit të konkludojnë se Ballkani de fakto ndodhet
para një rendi të ri, që do të përm byllet m e disa korrektura të
pritshm e të hartës politike, m e qëllim që të arrihet stabiliteti
afatgjatë i dëshirueshëm dhe integrim et euro -atlantike të
rishikohen si m jet për ruajtjen e këtij stabiliteti.
Në këtë rikonfigurim të pritshëm të Ballkanit cila do t ë jetë
pozita e shqip-tarëve? Kjo është pyetja që parashtron autori dhe
m ëton t’i jap përgjigje në disa shkrim e m e radhë. Këtë ai e bën
m e shkathtësi,duke pasur si instru-m ent hulum timi
gjeopolitikën e re në Ballkan, që tashmë ka reflektuar në
ndarjen e re të G adishullit.
Përveç interesave gjeopolitike ruse në rritje, rikonfigurim i i
pritshëm i Ball-kanit, tashm ë ka edhe sfidën e re: dyndjen e
popujve të Lindjes dhe kaosin që ai po shkakton në Europë .
Europianët, shih për këtë, duket se do të shtrëngohen të
bashkëjetojnë m e kaosin real që po sjell kjo valë dyndjesh drejt
kontinentit të vjetër, ndërkaq vitaliteti i kom beve të rajonit të
Europës Juglindore sërish vihet në sprovë.
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Përfundim
Shekulli Am erikan është përpara dhe kjo është m e m jaft rëndësi
për popujt që nuk m und të projektojnë forcë. Progresi dhe
zhvillim i m e siguri se do të paraqesë sfidë për qeveritë e reja.
Nacionalizm i dhe gjeopolitika e shekullit të XXI,do t’i
zhvendosë në disa m om ente shtetet e brishta të Ballkanit. Këto
janë disa nga konkluzionet e rëndësishm e që nxjerr autori.
Epoka që shënon tranzicionin e stërzgjatur në Evropën
Juglindore, pas përfundim it të Luftës së Ftohtë, ndërkaq
periudha prej vitit 1991 deri në vitin 2001, jo pa të drejtë, po
cilësohet si një “lojë e ndërm jetm e”, në të cilën po pozicionohen
aktorët ndërkom bëtar. Në këtë udhëtim “Europa ishte në
kërkim të rrugës së vetë”3, ndërkaq duket se po këtë fat do ta
kenë edhe shqiptarët.
Sadri RAMABAJA, ligjërues në Universitetin ILIRIA

3

Erich Follath/A lexander Jung (botues), “Der neue Kalte Krieg - Kampf
um die Rohstoffe”, Hamburg, 2006, f. 15
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Hyrje
Konfliktet ballkanike dhe botërore të shekullit X X -të
përfun-duan me humbje katastrofale njerëzore dhe
ndryshime terri-toriale. Nga ky rishikim historik, duket se
kjo gjendje e papër-funduar na çon drejt të njëjtave
përshtypje se si do të duket ky shekull apo dekadë në
Ballkan. “T op magjik” nuk kemi për t’i parashikuar të gjitha
zhvillimet dhe ndërrimet në sistemin ndërkombëtar e aq më
pak gjeopolitikën.
Është e pamundur që t’i parashikojmë të gjitha sjelljet e
shteteve dhe aktorëve jo shtetërorë në marrëdhëniet
ndërkombëtare.
Megjithatë, nëse ndjekim një metodologji të caktuar në gjeopolitikë mund t’i vërejmë elementet e hershme të një
zhvillimi në terrenin e gjeografisë dhe politikës dhe t’i
përcaktojmë ndër-lidhjet në mes ty re në vendimmarrjet dhe
zbatimin e politikave nga qeveritë.
Parashikimi është problem i arsy es për të reduktuar të
panjo-hurën si variabël në studimet gjeopolitike. Për të
analizuar të panjohurën, për të identifikuar mundësitë të
shoqëruara me rezultate të ndry shme, për të mënjanuar
gabimet në shkallë të lartë, përbëjnë esencën e parashikimit
në gjeopolitikë.
Metoda të ndry shme të parashikimeve në marrëdhëniet
ndër-kombëtare janë të përshtatshme për të analizuar
problemet e ndërlikuara.
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Për
t’i
parashikuar
ndodhitë
në
marrëdhëniet
ndërkombëtare është mjaft punë e vështirë, pasi kemi të
bëjmë me një varg variablash me magnitudë të së
panjohurës.
Parashikimi në gjeopolitikën klasike ndryshe quhet edhe si
“pro-feci shkencore”.
Megjithatë arsy eja, logjika, metodologjia dhe të dhënat inteligjente janë një ndër elementet me të cilat ekspertët
shërbehen për të zbërthy er faktorët dhe variblat në
marrëdheniet ndër-kombëtare. A ndaj skedat me analiza janë
të mbështetura mbi këtë bazë të gjeopolitikës klasike e cila
rezulton të jetë më afër zhvillimeve në Ballkan dhe Evropë.
T rajtimi me metodën “Baye-sian” i lëvizjeve gjeopolitike ka
qenë një ndër modelet bazë që kam zhvilluar dhe përdorur,
për të parë raportet e forcave në perspektivë.
T ë dhënat empirike dhe ato observuese për të kuptuar
realitetet sociale dhe politike që nga T hucydides e deri tek
Nikollo Makiavelli, janë bazë e mirë për të parashikuar
profesionalisht zhvillimet në gjeo-politikë.
Një realist i marrëdhënieve ndërkombëtare do ta kishte të
pa-mundur ta zbërthejë të tashmen pa një sfond të së
kaluarës his-torike të rajonit të Evropës dhe të pasigurisë që
ka përfshirë Ballkanin sot.
Etapa e transformimeve filloi me Maqedoninë e A leksandrit
të Madh, me kërcënimet bashkëkohore të aktorëve jo
shtetërorë dhe së fundi me fushatat ushtarake të Rusisë në
Evropë.
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Rastet e pazgjidhura të perandorive që shkelën dhe sunduan
këtë gjeografi politike, po kthehen sot për disa shtet –
kombe në formë të përpjekjeve për të mbijetuar. Ndërsa
involvimi global kinez, gjetiu dhe në Ballkan e fuqizon
garën e Fuqive të Mëdha në kërkim të pikave dhe rrjeteve
strategjike të ndërlidhjes në të mirë të ekonomive
kombëtare.
T endencat për jostabilitet janë duke vazhduar edhe
përkundër pranisë dhe forcave vëzhguese ndërkombëtare,
siç është rasti në Kosovë dhe Bosnjë.Por,dilema shtetërore e
sigurisë, për shtetet e Ballkanit qëndron në tendencat e
qeverive për të shkuar prapa dhe jo drejt progresit,duke
kërkuar në njërën anë anëtarësim në NA T O dhe BE dhe në
anën tjetër dukë lidhur marrëveshje strategjike me Rusinë,
Kinën apo shtetet e A frikës, si një formë për të balancuar
interesin amerikan në rajon dhe më gjerë. Politikat e Rusisë
dhe lidershipit rus po imitohen nga figura dhe liderë politikë
nga Evropa Lindore e deri në Maqedoni. Impli-kimet e
Kremlinit për politikën e BE-së dhe A merikës në Evro-pën
Juglindore janë shqetësuese. Intervenimi rus në Siri ka
zgjuar Uashingtonin për të rishqy rtuar politikën ushtarake
në Evropë.Do të formohen boshte dhe kundërboshte për të
fuqi-zuar garën energjetike në mes Fuqive të Mëdha.
Shekulli i X X -të ishte shekulli i A merikës dhe partnerëve
strategjik amerikan dhe sigurisht se do të jetë përsëri i
A merikës, më të gjitha të mirat fi-nanciare dhe ushtarake për
aleatët evropian, ballkanik dhe azia-tik.
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KAPITULLI I
PARADIGMA T E ALEANCAVE TË VJETRA

I.1. PËRPLASJET RUSO-AMERIKANE NË BALLKAN
Kosova dhe Serbia kanë arritur një varg marrëveshjes me
ndër-mjetësim të BE-së dhe me një presion të fuqishëm
diplomatik amerikan.
V izita e diplomatëve amerikanë në Prishtinë dhe Beograd
dety -roi që të dy delegacionet të arrijnë marrëveshje sa i
përket mena-xhimit të përbashkët të kufijve dhe
përfaqësimit
rajonal të
Koso-vës në
zhvillimet
ndërkombëtare.
Ndërkohë ministri i Jashtëm i Gjermanisë Uestervele shkoi
në Beograd për të qartësuar pozicion gjerman rreth kësaj
çështje, duke përkrahur kërkesën e Serbisë dhe duke
premtuar ndihmë ekonomike nëse Beogradi do të
nënshkruante marrëveshjen me Prishtinën, por njëkohësisht
duke kujtuar që çdo gjë duhej zba-tuar në terren me
Prishtinën zyrtare.
Po ashtu shtetet tjera të BE –së si Franca, A ustria, Italia dhe
së fundmi edhe Gjermania, ndry shuan kursin diplomatik
ndaj Beogradit, për sa i përket kandidaturës serbe drejt BE-së
duke ofruar Serbinë në BE dhe në të njëjtën kohë duke e
kushtëzuar atë me dety rimet që dalin nga kjo marrëveshje.
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Ndërkohë, nuk kemi ndonjë reagim zyrtar rus lidhur me
marrë-veshjen e arritur në Bruksel. Që nga V jena e deri në
shpalljen e pavarësisë së Kosovës reagimi rus ka qenë jashtë
kontekstit gjeo-politik amerikan.
Por, kjo marrëveshje nuk do të arrihej pa ndërmjetësimin
dhe intervenimin diplomatik amerikan.Këtu edhe pse ky
dialog ka të bëjë lidhur me raportet Kosovë – Serbi,
A merika edhe njëherë, sikurse më parë, parandaloi
zbarkimin rus në Serbi dhe më gjerë në rajon. Megjithatë
është çështje kohe dhe faze kur Serbia dhe Rusia do të vënë
boshtin e ri në jug të Gadishullit Ballkanik.
I.1.1. Q ëndrimi amerikan në rajon
Këtu duhet theksuar një fakt, se diplomacia serbe e humbur
më tepër se dy dekada në politikat nacionaliste dhe
hegjemoniste të Sllobodan Millosheviqit dhe të pasardhësve
të tij, tani sikur kuptuan se duke luajtur politikën dhe
diplomacinë me dy kahe, pra në rrugën drejt BE-së, dhe
paralelisht duke zhvilluar raporte strategjike më Moskën,
Bejxhinin, Dubain dhe Doha.
Beogradi më këtë politikë të jashtme nuk ka lëshuar pe për
sa i përket Kosovës, pra pjesës veriore.Beogradi, sipas
vlerësimeve të politikës serbe dëshiron të themelojë
Bashkësinë e Komunave Serbe në territorin e Republikës së
Kosovës.
Qeveria serbe duke i parë tensionimet Uashington - Moskë,
mund të krijojë përçarje tek evropianët dhe të nxisë dyshime
tek amerikanët, se mos Beogradi është duke rrëshqitur drejt
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rrugës së ardhjes në pushtet të forcave që do ndryshonin
politikën drejt Rusisë dhe do të përforconin prezencën ruse
edhe më shumë në Ballkan me një sistem të ri raketor.
Ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov dhe ambasadori rus në
Beograd Konuzin, kanë qenë aktiv duke e manipuluar, sipas
shtypit, opozitën serbe dhe partitë nacionaliste.
Kështu, në këtë drejtim sikur qëndrimi amerikan u bë më i
butë kundër Beogradit dhe duke u pajtuar më mirë me një
udhëheqës që mund të kontrollohet, se sa forca tjera politike
që do të sillnin përvoja dhe tronditje tjera në rajon.
Nga ana tjetër, Uashingtoni, siguroi Prishtinën se këto
marrë-veshje në rrugë e sipër që do të nënshkruhen në
Bruksel më ndërmjetësimin e BE-së nuk do të shkojnë në
dëm të palës kosovare. Mirëpo, partitë opozitare kanë
kritikuar qeverinë e Kosovës dhe delegacionin.
Opozita tha se A merika nuk është duke dëmtuar shtetësinë
e Kosovës, por Prishtina zy rtare ka deklaruar se qeveria
amerikane është duke e ndihmuar shtetin e brishtë, që t’i
tejkalojë krizat me të cilat ballafaqohet me shtetet fqinjë.
Pra, të mos habitemi se si Uashingtoni duke e parë dobësinë
e BE-së në ndërmjetësimet diplomatike për të arritur
momentin politik në mes Kosovës dhe Serbisë, shfrytëzoi
këtë situatë të pas vitit 2008, për të avancuar pozitat
gjeostrategjike në rajon kundër Rusisë, edhe atë duke dhënë
garanci për të dy palët se nuk janë të dëmtuar nga ky
presion i Uashingtonit për të nën-shkruar marrëveshjen dhe
të tjerat që do të pasojnë.
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Këtu, siç dihet qëllimi i amerikanëve është më i gjerë dhe
lidhet me rivalitetet gjeo - ekonomike dhe gjeopolitike për
rajonin nga ana e rusëve dhe amerikanëve. Në planin gjeostrategjik kjo ka të bëjë më shfrytëzimin e aktorëve rajonal
dhe lokal për të plotë-suar dëshirat dhe qëllimet afatgjate
drejt Euroazisë.
Kështu që, fushata diplomatike evropiane e koordinuar më
parë nga amerikanët, ka ardhur si rezultat i kërcënimeve
ruse, pra aktualisht të presidentit Medvedev për të vendosur
dhe shtrirë prezencën e raketave dhe sistemit mbrojtës
raketor rus, jo vetëm në enklavën ruse të Kaliningradit, por
edhe drejt aleatëve të Rusisë në Ballkan dhe Evropën
Lindore, më të vetmin qëllim që të balancojë amerikanët në
këtë zonë. (2012)
I.1.2.Uashingtoni me politika të reja rajonale
Për këtë çështje të rivaliteteve ndërkombëtare, kësaj radhe
kon-flikti në mes Serbisë dhe Kosovës për integritetin
territorial u shërbeu amerikanëve për të forcuar pozitat në
Ballkan, por duke ua lënë në dorë evropianëve çështjet e
diplomacisë së butë.
Ndoshta presioni diplomatik amerikan nuk iu përgjigjej
palëve, por duke pasur në konsideratë rolin e fuqishëm
amerikan në Ballkan më tepër se dy dekada, çdo refuzim i
propozimeve që vinte nga Uashingtoni, do të sillte pasoja
për Kosovën dhe Ser-binë.
Për Kosovën ky intervenim nga Uashingtoni ishte i papritur
për sa i përket çështjes së pranimit të fusnotës. Ndërkohë,
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serbët shpresonin në ndonjë gabim të palës shqiptare, për
t’ia lënë fajin Prishtinës dhe kështu çështja e statusit
kandidat dhe bisedimet me Kosovën të paraqiteshin si
problematike. Në këtë pikë Beo-gradi besonte se mund të
manovrojë me politikat rajonale dhe më gjerë.
Marrëveshja është interpretuar ndry she nga palët, për arsye
të interesave të politikës ditore dhe për të ulur tonet
nacionaliste të partive opozitare. Kjo marrëveshje i ka dhënë
Uashingtonitnjë epërsi për të bllokuar depërtimin rus në
Serbi, pra në Ballkan të paktën për një kohë.
Më këtë veprim Uashingtoni përpiqej të parandalonte
zbarkimin e mundshëm të raketave ballistike ruse në Serbi.
Kjo situatë u mjegullua për A merikën. Disa raporte treguan
se partitë opozi-tare serbe të ndihmuar nga diplomacia ruse,
janë në epërsi dhe është e mundur që të dalin fitues në
zgjedhjet e pranverës dhe kështu do të dëmtonin politikën
“pro evropiane “të qeverisë aktuale serbe, të paktën kështu
të deklaruar nga Beogradi.
Droja e amerikaneve për mundësinë e afrimit të Rusisë në
Serbi me teknologji dhe mbështetje raketore të tipit
ndërkontinental, bëri që administrata amerikane të ushtrojë
presion mbi të dy pa-lët për të arritur një farë marrëveshje
që do t’i krijonte kushtet BE-së t’ia japë statusin e kandidatit
Serbisë dhe nga ana tjetër të zhbllokonte Kosovën nga
pengesat serbe në rajon dhe në insti-tucionet
ndërkombëtare.
Pra, pas kësaj marrëveshje fshihen lojërat e Fuqive të Mëdha
për dominim dhe influencë në rajon dhe këtu, sikurse më
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parë Ko-sova dhe Serbia u bënë lojtarë rajonal në politikën
botërore të interesave të Fuqive të Mëdha.
Uashingtoni është i interesuar për një Serbi demokratike
dhe jo nacionaliste që do të krijonte trazira në rajon ashtu
siç kishte vepruar vite më parë.
Por, këtu ende është e panjohur variabëli se me këtë veprim
të fundit të amerikanëve për të çuar Serbinë drejt BE-së dhe
refor-mave demokratike, për të pastruar konfliktin me Kosovën, a do të mund që presidenti T adiç dhe qeveria serbe të
zbusin tonet ndaj shtetësisë së Kosovës, të tërheqin forcat
paralele të sigurisë në veri të Kosovës dhe të parandalojnë
ekonominë e zezë në veri të iniciuar nga Beogradi?!
Këto lëvizje diplomatike të BE-së dhe A merikës, për të
ardhur keq, sikur kanë nxjerrë padashur, Serbinë në një
pozicion më të fortë gjeopolitik, kundrejt shteteve tjera të
rajonit dhe është e pa-njohur se si Beogradi do ta shfrytëzojë
apo kapitalizojë këtë situ-atë, qoftë për vete apo në dëm të
interesave të shteteve më të vogla.
Megjithatë, Kosova dhe qeveria në Prishtinë nga bisedimet
në Bruksel duhej të kërkonin disa kushte që do të avanconin
po-zitën e Kosovës drejt BE-së, siç janë; përshpejtimi i
bisedimeve rreth çështjes së vizave, fillimin e bisedimeve për
asocimim dhe stabilizim mes Kosovës dhe BE-së dhe së
fundi, Prishtina duhej që me këtë marrëveshje të arritur të
kërkonte nga BE të ushtrojë presion mbi pesë shteteve tjera
të unionit, që nuk e kanë njohur Kosovën të bëjnë atë.
(2012)
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I.1.3. Lojërat ruso-amerikane në raportet Kosovë-Serbi
Duket e pabesueshme që lojërat ruso-amerikane me
Kosovën dhe me Serbinë, çuan në këtë përplasje të re për
Ballkanin. A ndaj që kur përfundoi Lufta e Dytë Botërore,
rajoni i Ballkanit u bë zonë e nxehtë nga palët fituese të
luftës dhe atë vetëm për të fituar më shumë pozicione.
T ani është po ashtu e paqartë nëse A merika duke hyrë edhe
një herë në këtë krizë të re të raporteve shqiptaro-serbe, mos
është duke favorizuar Beogradin.
Ndoshta kjo duket si fakt jo i rëndësishëm tani pas disa
deka-dave, por duhet kujtuar faktin se pas vitit 1948 e deri
me 1980, pra gjatë Luftës së Ftohtë, Jugosllavia e
atëhershme, fitoi një pozitë të rëndësishme gjeopolitike nga
Uashingtoni, përshkak se qeveria jugosllave u shkëput nga
orbita sovjetike.Ndihmat eko-nomike dhe ushtarake që
ofroi presidenti T ru-man, Eisenhover dhe Kenedi ishin të
mëdha për Jugosllavinë dhe kjo bëhej për të ruajtur balancën
në rajon, por nga ana tjetër, duke mos njohur dhe lënë anësh
realitetin e brendshëm etnik të asaj kohe.
Prandaj në këtë drejtim nga opozita në Prishtinë është
shfaqur pesimizëm rreth rolit të fundit amerikan, se mos
ndoshta kemi një përmby sje të raporteve në rajon.
Në këtë kontekst historik, po ashtu Rusia është përpjekur të
in-fluencojë rajonin që nga viti 1877 e deri më sot, edhe atë
duke fi-lluar nga Pakti i Shën-Stefanit e deri tek bisedimet e
V jenës të vitit 2006.
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Sidoqoftë diplomacia amerikane ka theksuar se të dy palët
kanë fituar me këtë marrëveshje. Sekretarja e Departamentit
të Shte-tit Hillary Klinton po ashtu bëri të ditur, se A merika
është për-krah Kosovës dhe qëndron pas kësaj marrëveshje,
për të për-mirësuar raportet e bllokuara shqiptaro - serbe
drejt së ardhmes evropiane.
Nga ana tjetër, Serbia siç dihet, do të vazhdojë t’i forcojë
marrë-dhëniet më Rusinë në të gjitha drejtimet edhe
përkundër jo-shjeve financiare nga BE-ja dhe A merika.
Marrëveshjet serbo-ruse në fushën e ekonomisë, energjisë
dhe infrastrukturës do të rriten në të ardhmen. Serbia do të
përpiqet të fitojë nga të dy palët dhe ndoshta duke u
përpjekur të pengojë edhe më shumë Kosovën në të gjitha
qendrat ndërkombëtare.
Mbetet imperativ që këto marrëveshje, të mbikëqyren nga
ame-rikanët, sepse zbatimi i ty re do të ishte i vështirë pa
Uashing-tonin.
Mos të harrojmë që të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare në
ra-jon, pa ndihmën e Uashingtonit kanë qenë të dështuara.
Ndërkohë, amerikanët dhe evropianët, duke parë së opozita
serbe është mjaft e ndikuar dhe e drejtuar nga ambasadori
rus në Beograd dhe me gjasa të mëdha të marrë pushtetin,
bënë që pas dy dekadave t’i hapin rrugën Serbisë drejt BE-së.
T ani është në dorë të Beogradit, së çfarë drejtimi do të mbajë
nga ajo që është duke i ofruar Uashingtoni dhe Brukseli që
para-sheh disa parakushte, apo të lënies së pushtetit nën
forcat që ofrojnë radikalizmin dhe aleanca të gjera
gjeopolitike duke akuzuar kombet fqinjë për terrorizëm dhe
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destabilizim. A rdhja e Presidentit T omisllav Nikoliq ka
shpejtuar interesin arab në Ball-kan, duke shtyrë amerikanët
të thirrin kry eministrin serb në një takim zyrtarë në maj të
viti 2015.
Së fundi A merika edhe njëherë u përpoq të ndihmojë
Serbinë për ta kthy er atë në rrugën drejt BE -së. T ani ka
ngelur problemi te Serbia, të përkrah këtë politikë, dhe të lë
anësh politikat nacio-naliste apo të vazhdojë të zhytet në
emocionet e së kaluarës duke u përpjek ur të dëmtojë
interesat e shteteve më të vogla dhe të krijojë përplasje të
Fuqive të Mëdha në rajon. (2012)

I.2. INFLUENCA GLOBALE E UASHINGTONIT
Kryetari Obama u bëri thirrje demokratëve dhe
republikanëve për një zgjidhje dy palëshe për reduktimin e
borxheve kombë-tare. Por, dështimi i Uashingtonit për të
luftuar dhe përballur me sfidat fiskale u rendit si faktori
kryesor që institucioni(Standard dhe Poor) të sjellë një
vendim,për të ulur shkallën e klasifikimit të kredive dhe
duke e paraqitur A merikën si vend ku rrezikohet çdo
investim nga jashtë.
Ndërkohë Obama, ka filluar një fushatë në tre shtete, për të
sulmuar idetë e republikanëve dhe për të treguar se është një
li-der që mund të udhëheqë vendin gjatë krizave globale të
sheku-llit X X I- të.
Barak Obama gjatë fushatës elektorale të vitit 2008 dhe më
pas, kur hyri si kryetar i zgjedhur në Shtëpinë e Bardhë, u
premtoi qytetarëve amerikanë një farë qeverisje më ndryshe
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dhe më efi-kase se sa ish kry etari Bush, për sa i përket
çështjeve ekonomike dhe të sigurisë së vendit.
Reduktim të papunësisë, hapje të vendeve të reja të punës,
re-duktim të borxhit kombëtarë, zbutje të krizës financiare.
T ë gji-tha këto premtime mbetën çështje të hapura që nuk
panë ndonjë zgjidhje në të dy Dhomat e Senatit.Për më
tepër, në 2011, në vjeshtë, qeveria doli me një shifër të lartë
të shkallës së qy te-tarëve amerikanë të cilët janë të papunë
dhe së fundi gjasat për të ulur nëntë përqindëshin tani për
tani janë të vogla.
Kështu që dështimi fundit i demokratëve dhe republikanëve
për të parandaluar rrezikun dhe krizën e re në sistemin
ekonomik amerikan, hapë dilema të reja sa realisht nën
drejtimin e Oba-mës, demokratët mund të ndikojnë në
parandalimin e uljes së fuqisë ekonomike amerikane, si e
vetmja ekonomi më gjerë në kontekstin global.
Ky zhvillim gjatë javës së fundit, nga ekspertët ekonomik
dhe të politikës së jashtme amerikane u vlerësua si fillim i
humbjes së statusit të A merikës si superfuqi në shkëmbimet
ndërkombëtare tregtare dhe zvogëlimit të ndik imit
ushtarak, përshkak të shkur-timit të buxhetit të Pentagonit.
Në një farë drejtim, kjo u cilësua si kthim prapa i politikës
botërore dhe ekonomisë politike në de-kadën që kemi hyrë.
Në këtë drejtim ende është e paqartë së çfarë mund të bëhet
më shumë këtu në përmirësimin e gjendjes ekonomike në të
cilën është futur shteti për mëse një dekadë, duke shtuar
edhe për-çarjet e brendshme politike në Kongres, për të
dobësuar edhe më shumë Obamën dhe për të paraqitur atë si
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figurë që nuk po-sedon shenja të një lidershipi për të
udhëhequr shtetin në këto çaste të krizës së re.
Kritikat ndaj administratës nuk kanë të bëjnë vetëm me
dështimin e Obamës për të drejtuar vendin drejt një zgjidhje
të brendshme të zhbllokimit politik, por edhe mëny rës se si
ai ësh-të duke e drejtuar politikën e jashtme dhe të sigurisë së
A merikës në Evropë, A zi, Lindje të Mesme apo në
A merikën Latine. Pra, këtu janë mbledhur mjaft çështje të
cilët janë duke i zhvlerësuar politikat e kryetarit Obama,
duke e cilësuar atë si kryetar të do-bët dhe që nuk mund të
bëjë më shumë në fushën e sigurisë dhe rritjes së vlerës së
dollarit amerikan në tregun botëror. Pra paso-jat e këtyre
politikave si duket kanë lënë një ndikim negativ edhe në
fushën e diplomacisë amerikane që ka çuar në zvogëlimin e
peshës së Uashingtonit në politikën ndërkombëtare, duke e
paraqitur atë si një lojtarë jo aq të fortë. Mospajtimet e
brend-shme rreth shkurtimit të buxhetit në departamentet
më kryesore, duket se janë duke çuar politikën amerikane
drejt një izolimi.
Në këtë rrjedhë të ngjarjeve, për republikanët kjo nuk
përbën ndonjë faktor se vendi është duke u kthyer prapa.
A ta janë duke vazhduar lojën politike dhe janë duke parë
mundësinë e uljes së rejtingut të presidentit si brenda dhe
jashtë, duke e portretizuar atë si të paftë për t’u përballuar
më çështjet aktuale.
Kriza e re u shfry tëzua edhe si një argument tjetër kundër
tij, se kryetari është i pafuqishëm politikisht që të

43

menaxhojë dhe t’i japë një zgjidhje kësaj krize të re të
shkaktuar nga vetë politi-kanët amerikanë.
T ë gjithë këto ngjarje negative për demokracinë amerikane,
fat-keqësisht ndodhën në orën e qeverisjes së kryetarit
Obama, dhe kjo është vlerësuar si mjaft e favorshme për
republikanët, për të dobësuar dhe sulmuar edhe më shumë
politikat e pasuksesshme siç i quajnë ata të Obamës. Është e
pamundur që zhvillimet në Uashington rreth çështjeve
financiare të mos ndikojnë dhe reflektojnë negativisht në
statusin e A merikës në politikën botë-rore.
Në këtë linjë të kritikave që vijnë nga republikanët,
marrëdhëniet A merikë - BE gjatë tre viteve të administratës
së Obamës, pë-suan ndryshime rrënjësore dhe realisht kjo
situatë ndikoi në ul-jen e interesit amerikan në Evropë.Kjo
variabël e re, çoi në për-çarjen e aleatëve në NA T O, për sa i
përket menaxhimet të krizave globale, pra ashtu siç e pamë
gjatë procesit të vendim-marrjes për rreth konfliktit në Libi
dhe krizës së Eurozonës.
Ky farë minimizimi që i dha administrata amerikane
marrëdhë-nieve transatlantike ishte si rezultat i rishqyrtimit
të strategjisë amerikane drejt A zisë dhe duke e zgjatur këtu
krizën disavjeçare në të cilën është futur Uashingtoni në
konfliktet globale. Pra, përleshjet në Kongres muajve të
fundit kanë rezultuar, që alea-tët evropianë të vazhdojnë të
shikojnë zhvillimet me drojë, rreth mundësisë së
amerikanëve, për të zgjidhur çështjet e ndërlikuara në
politikën globale dhe për të shërby er si ombrellë mbrojtëse
për evropianët. Ky vakum shkaktoi edhe një përçarje tjetër,
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tek vetë anëtarët e BE-së lidhur me euron dhe përpjekjet e
vonuara të Gjermanisë për të shpëtuar BE- në nga kolapsi i
së ardhmes ekonomike. Republikanët kanë kritikuar këtë
zvetënim të qëndri-mit të administratës ndaj evropianëve.
Por, nga ana tjetër, përde-risa republikanët janë duke
kërkuar zvogëlim të pranisë globalë ushtarake amerikane,
dhe kalimin të politikës së jashtme ameri-kane në izolim
ashtu siç ka ndodhur edhe më parë gjatë shekullit X V III-të
dhe në fillim të shekullit të X IX -të, ata po ashtu siç duket
janë kundërthënës në idenë e zvogëlimit të buxhetit që
lidhen me sferën e mbrojtjes dhe çështjeve diplomatike.
Që të jetë administrata aktuale aktive në zhvillimet ndërkombë-tare dhe të influencojë krizat globale duhen mjete
financiare për të cilat republikanët janë një ndër
kundërshtarët më të mëdhenj. Por, nuk duhet harruar se kur
ishte në fuqi Partia Republikane dhe Presidenti Bush,
buxheti ushtarak amerikan filloi të rritet edhe më shumë se
sa gjatë Luftës së Ftohtë, apo ishte më i lartë, krahasuar me
buxhetin ushtarak të kohës së qeverisjes së Pre-sidenit
T ruman apo Eisenhuver. Kështu, ata thonë së Obama dhe
politikat e tij nuk kanë treguar ndonjë sukses në Euroazi,
Lindje të Mesme apo A merikën Latine, dhe kemi vetëm
humbje financiare si në Irak, A fganistan dhe Pakistan.
Duket se republi-kanët parapëlqejnë të qëndrojnë midis dy
qëndrimeve, varësisht se si politika ditore zhvillohet në
Uashington.
Kjo mosmarrëveshje e brendshme amerikane, kriza
financiare globale, ka sjellë një zvogëlim të pranisë
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amerikane në Evropë dhe Ballkanin Perëndimor që
praktikisht do të thellohet në deka-dën që hymë. Por
antagonizmi rus ka bërë që ligjvënësit ameri-kanë të
mendojnë dy herë rreth buxhetit dhe forcimit të frontit
lindor në kufijtë e Rusisë. Ky ndry shim,paralajmëron për
një rritje të nacionalizmit të fuqive evropiane, kundrejt
shteteve më të vogla që nuk kanë ndonjë rëndësi në
Koncertin Evropian dhe ky trend do të rikthente realisht në
skenën politike evropiane aleancat e vjetra.
Për më shumë ky qëndrim i zbehtë amerikan i kritikuar nga
re-publikanët rreth politikave jo të përbashkëta fiskale në
mes Uashingtonit dhe Brukselit për të zbutur krizën
globale, ka sjellë mospajtime brenda vetë anëtarëve të BE-së
dhe shteteve pjesë-marrëse të Eurozonës. A shtu siç jemi
duke e parë gjatë këtyre muajve, ky fragmentim evropian do
të ngadalësonte edhe më shumë depërtimin amerikan, në
Euroazi dhe më gjerë.
Është parë si e papjekur politika e jashtme e Obamës, pra e
demokratëve, ndaj shumë çështjeve që kanë të bëjnë me
Rusinë, Kinën apo se si janë duke u zhvilluar luftërat në Irak
dhe A fga-nistan, pa harruar këtu edhe përçarjet me
Pakistanin. Por edhe republikanët siç duket nuk e dinë se
çfarë kërkojnë, të gjithë kritikojnë Obamën për zbutje të
qëndrimit ndaj politikave eko-nomike ndaj BE-së, Rusisë
apo Kinës, por duke mos dhënë asnjë farë zgjidhje se çfarë
politike të jashtme duhet të ndiqet. Sanksionet
ndërkombëtare ndoshta gjatë mandatit të dytë të presidentit
Barak Obama në lidhje me antagonizmin rus do të tregojë se
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ai ka një politikë të jashtme dhe të sigurisë afatgjate dhe me
projeksione të rrethojë dhe mposhtë zgjerimin rus në kufijtë
e Evropës Perëndimore.
Izolimi që do të thotë zvogëlimi i pranisë globale ushtarakofinanciare të Uashingtonit, siç thonë republikanët, tani për
tani është statusi më i mirë për A merikën në politikën
botërore. Por është e panjohur variabla se si do të sillen vetë
republikanët për sa i përket politikave dhe buxhetit, nëse ata
marrin presidencën në zgjedhjet e ardhshme.
A ta kanë vazhduar të kritikojnë demokratët se nuk janë
mjaft agresivë. Kjo situatë që rrotullohet në politikën
amerikane duket se e ka sjellë paqartësi tek vetë sistemi
amerikan, se çfarë është interes kombëtar dhe çfarë duhet të
ngelet për lojë politike për zgjedhjet presidenciale të viteve
në vazhdim.
Pra paqartësitë vijnë nga të gjitha anët, nga Shtëpia e Bardhë
nga Kongresi, dhe kështu lënë mundësinë e përçarjeve dhe
përpla-sjeve jo vetëm ndaj politikave fiskale amerikane në
kontekst të buxhetit, por paraqesin një farë krize në
politikën ekonomike globale.
Në një forme kjo udhëheqje këtu i jep mundësi zvogëlimit
të ndikimit amerikan në institucionet ndërkombëtare dhe
rritje të fuqive të tjera globale siç janë: Kina, India, Brazili,
Rusia, që janë duke e konkurruar A merikën në teknologji,
ekonomi, edukim, dhe që kanë për qëllim dobësimin global
të Uashingtonit.
Pra nga mospajtimet e fundit midis republikanëve dhe
demo-kratëve rreth shkurtimit të buxhetit dhe borxhit të
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huaj, jo vetëm që tronditën sistemin ekonomik amerikan,
por çuan që efektet financiare të ndjehen kudo. Si është e
mundur që fërkimet në Kongres dhe udhëheqja e dobësuar e
Obamës të ndikojë në ndr-y shim të politikës së jashtme
amerikane dhe financiare kundrejt fuqive tjera globale të
rangut të fortë apo të mesëm? Po, pra është e njëjta gjë ashtu
siç ndodhi gjatë vitit 2008, kur, si rezultat i kolapsit bankar
në Uall Strit dhe i korporatave që kishin dhënë kredi të
këqija qytetarëve amerikanë, për disa ditë bllokuan dhe
bankrotuan sistemin bankar amerikan dhe atë global e që
më vonë shkaktuan krizën globale financiare të njëjtë më atë
të viteve të tridhjeta.
Që nga viti 1945, kur u vunë themelet e sistemit të ri
financiarë botërorë në “Breton V uds”, A merika ishte
garantuese e tregut botëror, por tani është e panjohur se si
republikanët dhe demo-kratët do të veprojnë në Kongres në
koordinim me kry etarin Obama, për t’u dhënë fund
vështirësive politike jo vetëm që kanë të bëjnë me politikat
fiskale, por edhe ndikimin e tyre në çështjet ushtarake dhe
të politikës së jashtme.
Dilemat e politikanëve amerikanë për sa i përket
problemeve të brendshme dhe të jashtme dhe për të
udhëhequr një politikë si të ish Presidentit Uashington,
Jakson, Uillson, apo si të Ruz-veltit, mbeten ende si çështje
të hapura për klasën politike në Uashington, por që
kërkojnë një zgjidhje të shpejtë. (2011)
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I.3. EUROZONARIKTHEN ALEANCAT E VJETRA
Kriza në shtetet e Eurozonës dhe ndërmarrja e masave të
rrepta ekonomike nga ana e qeverive evropiane për të
shpëtuar ekono-mitë e dobëta të shteteve periferike, siç
duket e kanë zhvendosur thellimin e krizës për një kohë të
shkurtër.
Gjermania dhe Franca si shtete të cilët kanë rol primar rreth
vendosjes së rregullave të reja financiare, tashmë janë duke
ndi-kuar që në shtetet, si Greqia, Spanja apo Italia, të
zhvillohen, trazira të brendshme sociale, përshkak të
dobësimit ekonomik të këty re shteteve dhe qeverive për të
vënë nën kontroll ekonomik dhe statistikor shpenzimet e
brendshme.
Ndërkohë që krizën që jemi duke e parë tani në BE, dhe që
fitoi dinamikë tjetër gjatë këtij viti, nuk është vetëm
problem finan-ciar dhe ekonomik i shteteve periferike apo
atyre të quajtura stabile si Gjermania, Finlanda, A ustria,
Holanda, por është më e thellë, dhe këtu sipas shtypit janë
ngërthyer interesat e vjetra të evropianëve për dominim
politik dhe financiarë të kontinentit dhe më gjerë.
I.3.1.Eurozona paralajmëron ndryshime gjeopolitike
Por çështja rreth borxheve dhe stabilizimit të euros, është
duke paralajmëruar ndry shime politike dhe gjeopolitike në
BE dhe në Ballkan.
Së pari, BE për katër dekada, kishte për qëllim të zhvillojë
dhe të avancojë bashkëpunimin tregtar të shteteve të
Evropës Perën-dimore. Që nga fillimi i vitit 1991 si rezultat i
49

ndryshimeve gjeo-politike në Evropën Lindore, BE
ndryshoi rolin drejt një insti-tucioni më të gjerë politik dhe
financiar, që do të projektonte fuqi jo vetëm në Evropë por
edhe me gjerë.
Kështu, BE në një farë drejtimi po tentonte të imitojë
A merikën në kontekstin global. Ky qëllim global i BE -së
përshkak të dallimeve nacionale dhe historike, vazhdoi të
jetë i vështirë dhe i komplikuar, ashtu siç jemi duke e
vërtetuar sot me krizën në shtetet anëtare të Eurozonës,
duke e parë rastin e Greqisë dhe boshtin e ri ruso – greksi
balancë e re për shtetet e Ballkanit gjegjësisht të qeverive
pro-amerikane.
Ëndrra evropiane për të themeluar një union të fuqishëm u
kon-kretizua me T raktatin e Mastritit, 1992 duke i dhënë
BE-së një imazh dhe rol të ri politik, diplomatik dhe
ushtarak që do të balanconte A merikën dhe shtetet e A zisë
në sistemin e ri ndër-kombëtarë. Kjo nismë si duket
përfundoi me T raktatin e Lisbonës, 2007, ku përveç,
suksesit u pa një farë dobësimi dhe përçarje e shteteve
pjesëmarrëse, në çështjet e jashtme dhe të brendshme të
unionit. Nuk vonoi shumë, kriza ekonomike botërore e
vitit 2008, fillimisht siç duket nuk preki fuqishëm BE – në,
por me të vërtetë gjatë vitit (2010-2011) u pa se në çfarë
gjendje të mjerueshme janë shtetet anëtare të Eurozonës për
sa i përket shpenzimeve të brendshme.Kjo situatë sot, ka
shtuar dilemat e vazhdimit të mëtejmë të euros dhe ndoshta
të vetë BE-së.
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T ronditjet në sistemin financiar evropian janë duke thelluar
për-çarjet në mes aktorëve evropian, duke lënë më tej
dallime thel-bësore në mes shteteve më të fuqishme të BE-së.
Në fakt, në krahasim me A merikën, ku kriza financiare e
nisur këtu dhe që përfundoi gjetiu rreth globit, kishte shumë
pak gjasa të rrezikojë unitetin e shtetit, në Evropë, pra me
shtetet anëtare të Eurozonës po ndodhte një gjë e tillë.
Për më shumë, edhe për kundër masave të fundit të
ndërmarra nga Gjermania, Britania e Madhe dhe Franca, për
të paran-daluar fundosjen e Eurozonës, ideja për një BE të
fuqishme në kontekstin global, siç duket është kthyer në
ankth.
Dhe, këtu tani janë duke u vërejtur tendencat historike të
evropianëve për të formuar aleanca dhe unione (Grupi i
V ishe-gradit) duke veçuar përpjekjet e Gjermanisë për të
dominuar BE-në.
Kjo situatë e re, si në të kaluarën dhe tani ka dëmtuar
interesat e evropianëve për të qenë bashkë në një union, ose
thjesht është duke e çuar Evropën në gjendje të konflikteve
të brendshme, ashtu siç ishte para se të arrihej Paqja e
V estfalisë, 1648 apo dikur në vitet para se të fillonte Lufta e
Parë Botërore, 1914.
Pra kriza në Eurozonë, faktorët e brendshëm dhe të jashtëm
të shteteve të BE-së, janë duke e vënë BE-në para një
transformimi socio-politik. Nga ky fakt interesat shtetërore
dhe rajonale të disa shteteve, si të Gjermanisë, nuk
përfundojnë vetëm në BE apo Eurozonë, por janë të
projektuara të shkojnë më gjerë, në forcimin e shtetit
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gjerman, për të kontrolluar BE-në finan-ciarisht, nëpërmes
fondeve shtesë të nisura nga vetë Berlini apo Parisi.
Megjithatë, Eurozona si ide e prezentuar në fund të dekadës
së kaluar u bë zy rtare në fillim të vitit 2002 si monedhë që
do të unifikonte vendet anëtare të BE-së, dhe të
kontrabalanconte dollarin amerikan apo për të dobësuar dhe
zëvendësuar atë më një monedhë tjetër ndërkombëtare.
Mirëpo për shkak të rre-thanave historike, ishte e njohur se
një lëvizje e këtillë e politikave financiare të BE-së, do të
sillte këtë krizë të re që jemi duke e parë.
Për të mos harruar, është vështirë të kontrollohen të gjitha
shtetet e BE-së, kur bëhet fjalë rreth shpenzimeve dhe
progra-meve sociale që i bëjnë vetë qeveritë. Dhe me të
vërtetë, shpen-zimet e mëdha dhe të pa kontrolluara të
shteteve periferike të Eurozonës kanë vënë në pikëpyetje
anëtarësimin e mëtejmë në këtë mekanizëm, ose më shkurt
janë duke stimuluar kolapsin ekonomik.
I.3.2. Gjermania e shekullit XXI-të
Në këtë linjë, është bërë e komplikuar për Gjermaninë apo
Fran-cën që t’i bindin qy tetarët vendas se pasurinë
kombëtare dhe personale duhet të rilokohen rreth
politikave financiare për të shpëtuar shtetet e dobëta
pjesëmarrëse në tregun evropian.
Sidomos ky fakt vlen për Gjermaninë si shtet më i fuqishëm
në Evropë dhe që ka përsipër të sotmen dhe të ardhmen e
BE-së.
Dukë vënë këtë aktualitet politik në kontekst historik, kur
diplo-mati dhe shtetari gjerman Oto V on Bismark si rezultat
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i poli-tikave të balancuara në vitin 1871 ribashkoi
Gjermaninë, ky unitet u pa nga shtetet jo aleate si rikthim i
fuqisë gjermane në Evropë. Në atë kohë të ndryshimeve të
shpejta gjeopolitike në Euroazi, armiqtë e Prusisë dhe
A ustro-Hungarisë, kundërshtuan çdo lëvizje ushtarake,
politike dhe financiare që do të sillte do-minim gjerman dhe
austriak në Evropë dhe në Ballkan.
Balanca në mes fuqive evropiane u lëkund me fillimin e
Luftës së Parë Botërore dhe përpjekjeve të A nglisë, Francës
dhe Rusisë për të dobësuar hegjemoninë gjermane, nëpërmes
krijimit të aleancave ushtarake. Kurse sot, Eurozona përsëri
i ka përçarë evropianët për sa i përket faktit se kush duhet të
ketë rolin kry e-sor në çështjet financiare dhe të politikës së
jashtme.
Nga ana tjetër, kundërshtimet e shteteve të vogla kundër
rolit agresiv të Berlinit në union, ka bërë që fati i BE -së të
jetë i papërcaktuar.
Diskutimet rreth të ardhmes së Eurozonës shpeshherë, na e
përkujtojnë nocionin e njohur komb – shtet, apo më shkurt
në rastin e krizës në Eurozonë, është vetë droja e shteteve të
vogla kundër forcimit të mëtejmë gjerman.
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Bashkimi i Gjermanisë

Në këtë kontekst, për gati një shekull, që kur filloi Lufta e
Parë Botërore dhe dominimi global amerikan, tentimet e
fuqishme të dy dekadave të fundit të fuqive evropiane për të
dominuar sistemin politik dhe financiar nëpërmes BE-së dhe
Eurozonës përfunduan keq, edhe atë me thellim të mëtejmë
të krizës brenda dhe jashtë anëtarëve të BE – së dhe me
mundësinë e dështimit të idesë së evropianëve për një union,
që asnjëherë nuk do të thyhej.
Pra, tani për tani, jo vetëm që është vënë në pikëpyetje ekzistenca e Eurozonës, por edhe e vetë BE-së si tërësi, përshkak
të rritjes së interesave të shteteve me të fuqishme për
dominim të kontinentit.
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Këtu duhet veçuar Gjermaninë, që duke shfrytëzuar fuqinë
eko-nomike, është duke vazhduar të shfrytëzojë krizën për
të influe-ncuar në politikat fiskale të shteteve më të brishta
anëtare të BE-së dhe Eurozonës.
Kërcënimi gjerman është real, dhe është duke u parë me
Gre-qinë, dhe shtetet tjera të quajtura periferike, për
mundësinë e përjashtimit nga zona dhe duke bërë përpjekje
për të themeluar unione tjera më specifik e dhe më të forta,
që do të përfshinin disa vende anëtare të unionit aktual nën
influencën gjermane.
T hemelimi i mundshëm i unioneve të reja në Evropë, që
krye-sisht do të iniciohej nga Gjermania, do të shkonte
paralel me idenë ruse të themelimit të Unionit A ziatik, që
kryesisht ka për qëllim të vendosë nën kontroll gazin
natyror në A zinë Qendrore.
V iteve të fundit kemi parë një rritje të marrëdhënieve diplomatike ruso – gjermane, për të vënë nën dominim Evropën
Qendrore dhe Lindore. Kriza në Eurozonë i nxori në pah
këto kërkesa maksimaliste gjermane rreth Evropës dhe më
gjerë në rajon. Britania e Madhe, është duke parë rastin për
të forcuar pozitat gjeostrategjike, në rast të dështimit të
Francës dhe Gjer-manisë për të menaxhuar sistemin bankarë
dhe borxhin e shte-teve më të brishta.
T akimi i fundit i shefave të shteteve të BE-së për sa i përket
Greqisë dhe së ardhmes së euros, përfundoi me idenë e
grum-bullimit të më shume së 700 bilion euro, në një fond
strategjik me seli në Luksemburg, dhe që do të shfry tëzohej
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nga vendet anëtare, në rast të paraqitjes së ndonjë krize në të
ardhmen.
Nuk duhet harruar një hollësi se nisma franko - gjermane
drejtohet nga Berlini dhe ka për qëllim të “përjashtojë” në të
ardhmen, çdo anëtarë të zonës që do të veprojë dhe sillet si i
pa “disiplinuar”, për sa i përket çështjeve financiare.
Gjendja rreth politikave ekonomike ashtu siç jemi duke e
parë aktualisht në BE, është reflektuar në gjeopolitikën
rajonale të Ballkanit, për të dominuar dhe influencuar këtë
pjesë të Evro-pës.
Në rast të ridaljes eventuale të markës gjermane apo të
mone-dhave të tjera në tregun kombëtarë të këtyre shteteve,
atëherë euro, do të jetë vetëm një histori, që ka lënë prapa
një Evropë tjetër dhe të përçarë.
I.3.3. Eurozona dhe gjeopolitika e re e Ballkanit
Ngjarjet rreth krizës në BE nuk lënë pa ndikuar në situatën
në Ballkan, kry esisht në shtetet të përfshira nga konfliktet
dhe inter-venimet ushtarake ndërkombëtare (Bosnjë,
Kosovë, Serbi, Ma-qedoni)
Përderisa brenda BE-së, jemi duke parë zhvillime që janë
duke shtuar drojën e vazhdimit të unionit, në vendet e
rajonit të Ball-kanit Perëndimor, për më shumë se dy
dekada, kemi parë nisma të këty re shteteve, për t’u
anëtarësuar në këto organizata të vërshuara nga kriza.
Në këtë trend të anëtarësime dhe përjashtimeve, është e
paqartë, se nga do të shkojnë qeveritë e vendeve të brishta të
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Ballkanit, pra në cilën zonë këto shtete të vogla të rajonit do
të gravitojnë.
Përveç premtimeve reale të bëra nga amerikanët për t’u
anëtarësuar në NA T O, këto vende kanë ecur prapa për sa u
për-ket reformave demokratike.
Shpresat e shteteve aktuale, për të integruar në sistemin
evropian, mund të ulen në rast se kriza në shtetet e
Eurozonës dhe influence ruse do të thellohej edhe më
shumë. Këtu duke marrë në konsideratë masat e rrepta të
kursimit të vëna nga dy shja Gjermani – Francë për shtetet
anëtare të zonës dhe anë-tarëve të ardhshëm.
Deri më tani BE ka dërguar ndihma dhe ka aprovuar grante
fi-nanciare për të përmirësuar ekonomitë lokale dhe
kombëtare të Ballkanit Perëndimor.
Shtetet e rajonit gjatë ditëve të mira të euros, pothuajse për
dhjetë vite, nuk arritën që të modernizohen dhe në këtë
drejtim mundësitë e konflikteve të izoluara apo të ngrira
(Bosnja, Koso-va, Maqedonia) ngelin si rrezik i përhershëm
për rajonin.
Në këtë ekuacion të ri gjeopolitik, përderisa kriza në Evropë
do të vazhdojë të thellohet, duke përfshirë edhe kërkesat në
rritje të shteteve të BE-së për të shkurtuar buxhetin e
jashtëm ndaj Ball-kanit Perëndimor, është e mundur që të
kemi zhgënjim të vendeve të rajonit për sa i përket
anëtarësimit në BE dhe kër-kimit të alternativave të tjera
ekonomike - financiare, apo mundësisht do të linte hapur
krijimin e aleancave apo unioneve brenda dhe përtej
Ballkanit. Në këtë drejtim duhet përmendur faktin se
57

vullneti i qy tetarëve të rajonit në disa shtete ballkanike për
t’u bërë anëtare e organizatave të themeluara nga Brukseli ka
rënë.
Kështu, dëshira e serbëve për t’u integruar në BE, sipas
anketi-meve, ka pësuar një rënie për shtatë përqind në
krahasim me të dhënat e vitit të kaluar.
Kriza e në veri të Kosovës në një farë mënyre i ka dhënë
Serbisë mundësi të manipulojë me politikat rajonale, herë
me Perën-dimin e herë me Lindjen.
Lidhja strategjike serbo - ruse dhe aktivitetet e fundit
diploma-tike për të thirrur një konferencë ndërkombëtare
ku do të dis-kutohej rreth veriut të Kosovës ka për qëllim të
sigurojë depër-timin e njohur rus në A driatik nëpërmes
Serbisë dhe Malit të Zi.Ministri i Emergjencës së Federatës
Ruse në Serbi ka nën-shkruar marrëveshjen me palën serbe
për të themeluar qendrën strategjike ruso – serbe në qytetin
Nish. Në anën e majtë të qy tetit Nish është vendosur një
bazë ushtarake amerikane e qua-jtur Bondsteel.
Rusët dukë shfry tëzuar “dobësimin” amerikan në rajon, dhe
kri-zën në Evropë, janë duke e forcuar bashkëpunimin me
Maqe-doninë, duke e ndihmuar lidhjen e këtij vendi me
rrjetin e gazit natyrorë “Rry ma Jugore” dhe nga ana tjetër
duke bërë investime në Maqedoni nëpërmes “Lukoil’ dhe
formave tjera të influencës të shekullit X X I.
Poshtë e lartë, përderisa tensionet në Eurozonë vazhdojnë,
diplomatët evropian janë të hutuar se çfarë të bëjnë rreth
Kos-ovës dhe planeve serbe për një dominim në rajon.
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Dilemat se çfarë zgjidhje t’i jepet konfliktit në veri të
Kosovës dhe çfarë të bëhet me Bosnjën vazhdojnë paralel me
krizën në Eurozonë. Duhet përmendur se në vitet (19921994) të gjitha konferencat ndërkombëtare të organizuara në
kohën e lulëzimit të idesë së BE-së, dështuan nga vetë
evropianët duke lënë pasoja për popullatën e rajonit.
T ani kur është vënë në rrezik rajoni nga kërcënimet lokale
dhe globale, përsëri BE, me problemet e Eurozonë përpiqet
të gjejë zgjidhje përmes diplomacisë së butë, që në një farë
forme do të përfundonte më një zgjidhje që nuk do t’i
kënaqte të gjitha aktorët.
Pozicionet strategjike të shqiptarëve ende nuk janë
saktësuar, kundrejt këty re “vlimeve” në BE dhe rajon. Ideja
dhe dëshira për t’i bërë pjesë e BE-së, vazhdon të ngelë si
përparësi e qeve-rive në T iranë dhe Prishtinë. Përveç
anëtarësimit të Shqipërisë në NA T O, gjatë dy viteve të
fundit nuk kemi parë vendime serioze nga shqiptarët në
Ballkan për të përballuar krizën që vjen si nga Eurozona, po
ashtu edhe nga forcat gjeopolitike që përpi-qen të ndërrojnë
baraspeshën në rajon.
Optimizmi rreth ndry shimeve pozitive në rajon, është në
rënie dhe duket e paqartë se çfarë perspektive do të ketë
Ballkani, du-ke marrë parasy sh krizën financiare të BE-së
dhe tendencat ruse në Krime dhe gjetiu.
Ky vakum që është duke u krijuar, ngadalë po plotësohet
nga fuqitë rajonale si T urqia, aty re të rangut të mesëm, me
tendencë të rritjes në fuqi globale siç janë: Gjermania, Rusia
dhe ndoshta nga ato me status aktual global, Kina. Kriza e
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tanishme dhe presionet që vijnë nga ekonomitë në zhvillim
të A zisë mund të shkaktojnë lëvizje në BE përmes
vërshimeve tregtare dhe diplo-matike, për të shpëtuar euron,
ndërsa nga ana tjetër këto ngjarje nuk do të anashkalonin
edhe Ballkanin.
Për më shumë, si rezultat përkeqësimit të euros, dhe
interesave shtetërore të vendeve anëtare të BE-së, do të
shohim lëvizje gjeopolitike në Evropë duke përfshirë
Ballkanin Perëndimor dhe Evropën Lindore. (2011)
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I.4. LOJA GJEOPOLITIKE ME KORRIDORET
DHE TUBACIONET E GAZIT

Prirja për dominim rajonal nuk përfundon me korridorin
tetë apo dhjetë, por është duke u parë dhe forcuar me
projektin rus të tubacionit të gazit natyror të quajtur
"Rryma Jugore", që do të lidhte shtetet pro - ruse të
Ballkanit dhe do të anashkalonte të gjitha territoret
shqiptare. Dështimi i korridorit tetë për të lidhur shtetet e
rajonit nga Deti i Zi e deri në A driatik, përkrah dhje-tëshit,
veçse tregoi hapur se në çfarë lidhjeje gjeopolitike janë duke
qëndruar qeveritë e Ballkanit. Kësaj radhe dështimi i është
atribuuar Maqedonisë dhe kry eministrit ultra nacionalist,
Nikolla Gruevski dhe aleatëve të tij strategjikë, për të
anashkaluar mo-dernizimin e viseve shqiptare.
Presionet e vazhdueshme të Moskës për të ndikuar në
politikat qeveritare të Maqedonisë, Serbisë, Bullgarisë,
Ukrainës dhe shte-teve të tjera për t'u futur nën ombrellën e
sigurisë së Kremlinit dhe nga ana tjetër, dëshira e shteteve të
BE-së për të krijuar një sistem të ri të sigurisë pa amerikanët
në bashkëpunim me Ru-sinë, kanë ndikuar në vendimet
qeverive ballkanike për të rifor-cuar pozitat gjeostrategjike
dhe të ndryshojnë kursin rajonal.
Ndërtimi i rrjeteve automobilistike moderne për të lidhur
më shpejt shtetet e Ballkanit Perëndimor me ato të BE -së
dhe ndër-timi i rrjeteve nëntokësore të linjave të gazit
natyror nga Kas-piku, Kaukazi e deri në A driatik dhe më
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gjerë, u ka dhënë shkas faktorëve rajonalë dhe globalë për
t'u futur në lojëra gjeopolitike me korridoret.

I.4.1. Roli i Maqedonisë në korridorin tetë
Në këtë vazhdë të trendëve rajonal, një rol të dyfishtë në
paran-dalimin e realizimit të korridorit tetë ka luajtur
qeveria e Shkupit, e cila pas vizitës së Dimitri Medvedev it në
Serbi në vitin 2009 dhe Putinit gjatë muajit mars të vitit
2011, riafirmoi kërkesat lin-dore për ngjitje drejt boshtit
ruso – serb.
Kodi gjeopolitik i Maqedonisë nuk ka ndryshuar për më se
dy dekada, për sa i përket dëshirës për t'u lidhur më lehtë
me botën sllave, për nga origjina dhe për t'u luhatur në
kërkesat drejt inte-grimeve në aleancat perëndimore.
Qeveria e Maqedonisë, inve-stimet i drejtoi përgjatë
korridorit dhjetë, si kërkesë e Beogradit, A thinës dhe
Moskës për të modernizuar dhe integruar këtë pjesë të
rajonit dhe për të lënë të pazhvilluar pjesët e tjera, ku
shumica e popullatës është josllave dhe partner strategjik i
tyre është SHBA -ja. Qeveria e kry eministrit aktual, në një
farë forme hapi një linjë të thellë ndarëse dhe nuk tregoi
ndonjë interes më të gjerë me T iranën dhe Prishtinën për të
bashkëpunuar në drejtim të forcimit të lidhjeve
ndërfqinjësore.Realisht, Shkupi këto dy vende është duke i
parë si shtete që nuk mund të ndërtojnë stra-tegji evropiane.
Ky veprim i qeverisë së Maqedonisë është parë si jo serioz,
sido-mos nga amerikanët, për shkak se kjo lidhje e re do të
linte pa-soja gjeostrategjike për Uashingtonin, në Euroazi.
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Megjithatë, duhet theksuar se në politikën e jashtme të
gjitha qeveritë maqe-donase gjatë dy dekadave nuk kanë
ndryshuar shumë për sa i përket forcimit të linjave të
fshehta veri-jug dhe shfaqjes së stan-dardeve të dyfishta
diplomatike, përballë qendrave të vendosjes ndërkombëtare.
Kështu, qeveritë maqedonase që drejtuan ven-din, poshtë lartë nuk kanë treguar ndonjë interesim tjetër për sa i përket
rolit shqiptar atje, dhe kështu ata vazhduan të kërkojnë
partnerë të tjerë strategjikë për të ndihmuar që ky shtet i
brishtë të zërë vendin në politikën rajonale dhe më gjerë.
Por, në përzgjedhjen e partnerëve rajonal dhe global, të
gjitha qeveritë atje janë munduar të tregojnë se Maqedonia si
vend ka zgjidhje strategjike, njësoj siç ka Serbia. Pra në këtë
linjë duhen parë reagimet dhe politikat e qeverive
maqedonase për të mos bashkëpunuar në projektet, ku
modernizimi i shqiptarëve është në pyetje. Kështu që
përqendrimi i investimeve në korridorin dhjetë ka treguar
hapur se çfarë fshihet prapa agjendës maqe-donase dhe
faktorëve të tjerë. Këto lëvizje të qeverive duhen parë edhe
nga pikëpamja e mundësisë së zvogëlimit të pranisë
amerikane në Evropë dhe Ballkan, për shkak të shkurtimit
të buxhetit amerikan. Këtë moment, disa shtete evropiane
duke përfshirë edhe disa nga Ballkani, janë duke e
shfrytëzuar për të bërë kalkulime gjeostrategjike në dëm të
popujve tjerë. Ky zhvi-llim gjeo-politik dhe dominim
rajonal nuk përfundon me korri-dorin tetë apo dhjetë, por
është duke u parë dhe forcuar me pro-jektin rus të
tubacionit të gazit naty rorë të quajtur " Rryma Ju-gore" që
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do të lidhte shtetet pro-ruse të Ballkanit, me ato të BE-së dhe
do të anashkalonte Shqipërinë dhe Kosovën.
I.4.2. Hapësira e izoluar shqiptare
Kriza politike dhe institucionet e dobëta demokratike në
Shqi-përi, Kosovë dhe gjendja e pa ndryshuar e statusit të
shqiptarëve në Maqedoni, është duke i çuar, të gjithë
investimet dhe proje-ktet e rëndësishme në Serbi dhe
Maqedoni."Rry ma Jugore" - pro-jekt rus pas reagimeve të
BE-së e ka ndërruar drejtimin dhe në bashkëpunim me
T urqinë nga Deti i Zi do të kalojë në Maqe-doni dhe
Serbi.Putini ndry shoi kursin dhe me këtë përpiqet t’i joshë
qeveritë dhe liderët e rajonit.
Disa projekte të Fuqive të Mëdha historikisht jo aleatë me
shqiptarët në një farë drejtimi, kanë prirje që t’i izolojnë nga
ky modernizim aktual trevat shqiptare. Pra këtij izolimi
gjeo-politik të shqiptarëve në Ballkan, përveç faktorëve të
brendshëm ndër shqiptarë i kanë ndihmuar edhe elementë të
jashtëm si Maqe-donia dhe disa shtete të BE-së. Rreziku i
dëmtimit të interesave shqiptare në rajon është dukë u rritur
për shkak të lidershipit jo karizmatik shqiptar, për të hetuar
prirjet rajonale të izolimit të përhershëm, përkrah
zhvillimeve që janë duke ndodhur në Eu-roazi. Për nga
pozita gjeostrategjike, Kosova nuk ka dalje në det, dhe
përveç Shqipërisë, shqiptarëve në Maqedoni, në jug dhe nga
ana ku kufizohet me shqiptarët në Preshevë, vendi është i
rre-thuar nga shtete jo aleate. Kosova, nuk ka kapacitete
ekonomike që të përballojë këtë vërshim negativ si me
64

korridorin dhjetë apo tetë. Zhvillimet politike në Kosovë
nuk i japin mundësi qeverisë atje që të hartojë një plan të
modernizimit të Kosovës dhe kë-shtu vendi është i varur nga
donacionet
ndërkombëtare
të
Fon-dit
Monetar
Ndërkombëtarë, Bankës Botërore, Bankës Ndër-kombëtare
për Zhvillim dhe Rindërtim. Qeveria e Kosovës ka
deklaruar se nuk dëshiron të mbetet e izoluar në Ballkan.
Ky është fakt që provon drojën e Prishtinës, kundrejt
trendit të ri që po krijohet kundër Kosovës.
Për më shumë, Shqipëria që nga viti 1912 është ballafaquar
me kriza të brendshme politike që lënë vendin prapa
proceseve de-mokratike si atëherë dhe po ashtu e njëjta
krizë, është duke va-zhduar edhe sot. Kur në shekullin e
X IX shtetet si Serbia, Gre-qia dhe Bullgaria, fituan
pavarësinë nga Perandoria Osmane dhe u lidhën fuqishëm
me Kremlinin, por edhe me Evropën për të forcuar dhe
krijuar një sistem të ri rajonal, vetëm shqiptarët, jo vetëm që
nuk fituan asgjë nga Kongresi i Berlinit 1878, por edhe
ngelën jashtë ngjarjeve të asaj kohe dhe modernizimit që
kishte filluar në Evropë dhe në shtetet tjera të sapo
pavarësuara.
Ky modernizim u ofrohej këty re shteteve jo vetëm nga
Evropa por edhe nga Rusia. Stabiliteti dhe zhvillimi
ekonomik i Shqipë-risë dhe i Kosovës, pas shpalljes së
pavarësisë në vitin 2008 janë dy themelet e një shoqërie
demokratike dhe për këtë qeveritë duhet t’i nisin reformat e
duhura për tu anëtarësuar në BE. Për-kundër të gjitha këtyre
rrjedhave, e vetmja rrugëdalje do të ishte bashkëpunimi më i
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shpejtë ndërshqiptar në bazë të politikave amerik ane. Deri
më tani të dy qeveritë si në T iranë dhe Prishtinë nuk kanë
bërë hapa seriozë që do të zvogëlonin dështimin e mundshëm ekonomik. Investimi në korridorin dhjetë por jo në
të tetën, shkon me interesat e evropianëve dhe po ashtu edhe
të shteteve të Ballkanit Jugor, që në të ardhmen të krijonin
një union tregtarë që do të mblidhte republikat e ndara të
ish-Jugo-sllavisë dhe do të përjashtonin viset shqiptare. Në
këtë drejtim, kjo lëvizje do të shtynte faktorët shqiptarë që
të kërkojnë opsione të reja të komunikimit ndërshtetëror
dhe gjeostrategjik.
I.4.3. Strategjia e porteve dhe hekurudhave
Një ndër idetë do të ishte ndërtimi i hekurudhës Prishtinë –
Pri-zren - T iranë - Durrës, që në një farë mënyre do t'i
mundësonte dalje më të lehtë Kosovës në të gjitha portet
shqiptare, dhe kjo do t'i shërbente kry esisht Kosovës për t'u
lidhur me Perëndimin. Po ashtu kjo do të rriste
bashkëpunimin tregtar mes dy shteteve dhe do të sillte një
trend të ri atje. Sipas zhvillimeve, tani për tani as qeveria në
T iranë apo në Prishtinë nuk posedojnë mjete fi-nanciare që
do të krijonin këtë komunikim të shpejtë. Por është e
panjohur variabëli se si do të vepronin shqiptarët në
Maqedoni në raportet e reja që po krijohen. Partitë
shqiptarë dështuan që të parandalojnë veprimet e qeverisë
kundër korridorit tetë. De-përtimi kinez në Greqi dhe
kërkesat kineze për portin e Shën-gjinit apo Durrësit duhet
parë më kujdes nga qeveria e T iranës dhe ndoshta kjo lidhet
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me planin kinez të quajtur “Silk Road”. Për sa i përket
Maqedonisë, rajoni i T etovës mund të lidhet shu-më më
shpejt më Shqipërinë dhe pjesën veriperëndimore të Kosovës, nëse do të hapej tuneli T etovë –Prizren. Mirëpo, ky
mega projekt do të kërkojë shuma të mëdha financiare dhe
donatorë të jashtëm.
Megjithatë, me korridorin e dhjetë i cili kalon nga A ustria,
Sllo-venia, Kroacia, pastaj e lidh Serbinë me Maqedoninë
dhe për-fundon në Greqi, anashkalohet Kosova dhe rajonet
shqiptare mbeten të papërfshira dhe të paintegruara në
rrjetet ndër-kombëtare të komunikimit rrugor modern.
Pra, loja me korridoret dhe po ashtu me tubacionet e gazit
na-tyror që do të lidhin Euroazinë mes veti, lënë të
gjymtuara shtetet shqiptare. V etëm T A P -i mund të
balancojë tubacionet ruse. Në dekadën që hymë ndoshta
mund të shohim një gjeo-strategji tjetër nga liderët shqiptarë
atje, e cila do të aktivizonte më shumë bashkëpunimin
ndërshqiptar dhe nga ana tjetër në një farë forme, kjo qasje e
re do të fillonte të krijonte aleancat e reja rajonale që do të
forconin lidershipin demokratik në të gjitha drejtimet.
(2011)

I.5. BALLKANI NË BOTËN POSTAMERIKANE
Sekretarja e Departamentit të Shtetit, Hillary Klinton tha se
Ball-kani duhet të integrohet në BE. V izita e Klintonit në
rajon dhe të diplomatëve të lartë amerikan ka riafirmuar
qëndrim amerikan të vazhdimit të pranisë diplomatike në
Ballkan, por duke lënë disa çështje nën drejtimin e BE-së.Për
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më tepër, Drejtoria Inte-ligjente Kombëtare e A merikës,
theksoi se pas dy dekadave, bota nuk do të jetë më
unipolare, por do të karakterizohet nga rritja e fuqive të
shteteve tjera, por megjithatë A merika, do të mbajë statusin
e “primus inter pares”.
Kërcënimet e jashtme që prekin sigurinë kombëtare të
Uashin-gtonit, mund tejçojnë që pozicioni amerikan të
ndryshojë, por duhet vënë në dukje se përgjatë historisë së
A merikës, çështjet ekonomike, krizat financiare, kanë
ndikuar që politika ameri-kane, në faza të ndryshme të
pësojë një farë izolimi për disa rajone të caktuara të botës.
Por çfarë do të ndodhë me Ballkanin dhe shqiptarët në rast
të një tërheqje amerikane nga Evropa apo të “rënies
amerikane” në politikën botërore?!
I.5.1. Amerika në politikën ballkanike dhe evropiane
Në këto raporte, Fuqitë Botërore në të kaluarën, ndërtuan
stra-tegji dhe përçanë kombet e Ballkanit, mbi baza të kartës
së identitetit etnik. A ustro-Hungaria, Prusia patën një farë
mirë-kuptimi për kërkesat shqiptare për autonomi apo
pavarësi dhe vazhduan përkrahjen edhe më vonë gjatë
vlimeve rajonale. Nuk vonoi shumë edhe A merika, gjatë
krizës evropiane dhe ballka-nike (1919 – 1920) mbështeti
shqiptarët në Konferencën e Parisit. Kjo politikë vazhdoi
pas viti 1991, pas një ndërprerje mëse 50 vjeçare, kur
amerikanët zbarkuan të parët në Ballkan, duke vazhduar
marrëdhëniet diplomatike me T iranën, duke ndalë dhunën
serbe në Bosnjë dhe ndihmuan Kosovën, disa vite më vonë
68

të çlirohet nga trupat serbe. A ngazhimin amerikan ushtarak
dhe diplomatik në Evropë, e shohim aty kah viti 1917, një
vit para përfundimit të Luftës së Parë Botërore.

Konfliktet ballkanike

Dështimi evropian për të përballuar gjermanët në të dy
luftërat, bënë që A merika të pushtojë Evropën, duke u bërë
një mbë-shtetëse e fortë për shtetet evropiane të Evropës
Perëndimore. Po ashtu konflikti ideologjik me Rusinë
ndikoi që prania ame-rikane të ndjehet edhe në Ballkan, por
duke lënë një zonë të zbrazët, që më vonë do të shërbejë si
shkas për shpërthimin e konfliktit etnik dhe shkatërrimin e
ish-Jugosllavisë.
Por, kriza aktuale në BE, e ka bërë të paqartë edhe një herë
ardhmërinë e vendeve të brishta të Ballkanit Perëndimor.
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Dëshirat e këtyre shteteve janë që të anëtarësohen në BE,
por historia ka treguar dhe po dëshmon se ky rajon e ka të
vështirë të lëvizë drejt trendëve ndërkombëtare. Më shumë
rajoni është zhy tur në konflikte të brendshme dhe
vetizolim, edhe atë si rezultat i vijave ndarëse etnike dhe
ideologjike që e kanë karak-terizuar Euroazinë. Në këto
rrethana historike, zbarkimi ame-rikan në Ballkan pas vitit
1995, si duket e qetësoi gjendjen dhe krijoi kushtet për një
ardhmëri më tjetër në krahasim me atë çfarë ofroi
Perandoria Romake, Bizantine dhe Osmane.
Konfliktet ballkanike, që nga viti 1912 e deri më 2001,
provuan se sa vështirë e kanë shtetet e Ballkanit të
bashkëpunojnë dhe të integrohen në sistemin ndërkombëtar
të politikës botërore apo europiane.
A merikanët pas vitit 1991, pra pas shkatërrimit të BRSS-së,
mbetën fuqia e vetme në politikën ndërkombëtare, dhe ky
status, bëri që Uashingtoni të veprojë lirshëm dhe të
aprovojë një gjeo-politikë tjetër në Evropë dhe Ballkan.
A merikanët për dy dekada vepruan ndryshe me popujt, të
cilët nuk kishin aftësi ushtarake dhe ekonomike të
projektojnë forcë.
Në krahasim me evropianët të cilët që nga viti 1500 i
shtypën etnitë të cilët nuk gëzonin ndonjë status në
politikën evropiane dhe ballkanike, amerikanët u dhanë
mundësinë këtyre ideve-projekteve kombëtare, të
zhvilloheshin në një ekuacion të ri gjeopolitik, për të
ndihmuar zgjerimin amerikan në Ballkan dhe A zi. Pra,
Uashingtoni zhvillonte politikë të marrëdhënieve spe-ciale
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me këto shtete, që kërkonin ngritje ekonomike dhe shtetërore. A merikanët balancuan kërkesat maksimaliste që vinin
nga grupet nacionaliste me qëllimet e politikës amerikane,
që krye-sisht fokusohej në zbutjen e konflikteve, zbatimin e
reformave demokratike dhe integrimin e rajonit në BE apo
NA T O. A ktualisht është e paqartë, se si rezultat i krizës
botërore, apo ndonjë ndry shimi eventual në politikën e
jashtme amerikane, çfarë gjendje do ta përfshinte Ballkanin.
Natyrisht, ky vakum gjeopolitik që ka ekzistuar që moti, do
ta kthente zonën në një fushëbetejë në mes BE-së, Rusisë,
T urqisë dhe A merikës. Me zbarkimin e këtyre forcave,
Ballkani harta gjeografike do të pë-sonte ndryshime radikale
dhe njëkohësisht do të shkaktonte lu-hatje në baraspeshën
në mes popujve, dhe me këtë do të krijohej një front tjetër
më i gjerë, duke përfshirë këtu edhe aleatët euro-amerikan.
Baraspesha në mes forcave do të lëkundej, dhe do të çonte
rajonin në një situatë si para vitit 1878 apo do të sillte një
gjendje që nuk do të ndry shonte si me atë të fillim shekullit
të X X . Pra, këtë lëvizje të forcave, është duke e parandaluar
prania amerikane në rajon dhe depërtimi i thellë amerikan,
për disa dekada në sistemin politik të Evropës i ka
mënjanuar forcat antiamerikane. Nacionalizmi evropian
mund të ndry shojë çdo qasje graduale të integrimit të
Ballkanit në BE. Edhe pse është mjaft i diskutueshëm
anëtarësimi i shteteve të rajonit në këtë strukturë evropiane,
Ballkani pa mbulesën amerikane do të kthe-hej në zona të
interesit të Evropës së përçarë, Rusisë, T urqisë dhe së fundi
të vetë shteteve ballkanike.
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I.5.2. Depërtimi rus në Ballkan
Depërtimi rus në Ballkan është duke e bërë edhe më të
paqën-drueshëm zhvillimin e Gadishullit. Luftërat ruso –
turke dhe ato evropiane, të shekujve të kaluar, tashmë na
japin fakte, se Kremlini, do të vazhdojë të angazhohet për
këtë zonë, pra të përpjekjeve për të influencuar mbi
politikat e disa shtete ball-kanike. T ani nëpërmes
infrastrukturës energjetike, investimeve në Maqedoni, Serbi,
duke përjashtuar investimet në Evropën Qendrore dhe
Lindore, Kremlini mundohet të ndikojë mbi këto qeveri. Siç
duket, Kremlini ka arritur t’i joshë këto shtete me dhënien e
kredive dhe kalimit të linjave të gazit natyror nëpër kë-to
territore Serbi dhe Maqedoni.Përplasja me A merikën bëhet
në fushën e gjeopolitikës së energjisë, e jo të rikthimit apo
konfron-timit klasik për gadishullin.
Kjo gjendje nuk do të linte anësh Rusinë që duke e parë këtë
zhvendosje amerikane, do të afrohej drejt zonës, me të gjitha
ka-pacitetet ushtarake dhe ekonomike, duke shfrytëzuar
linjat hi-storike të komunikimit me shtetet antidemokratike
të rajonit.
Një argument më shumë, në Serbi, gjatë viteve të fundit në
qy -tetin Nish, në afërsi të Luginës së Preshevës, territor i
banuar me shqiptarë, u ndërtua një qendër inteligjente ruse,
që sipas ra-porteve ka për qëllim të vëzhgojë aktivitetet
amerikane në Ballkan. Këtu duhet të theksohen projektet
ruse të gazit dhe kredive dhënë këtyre shteteve.
Ndoshta nuk përjashtohet mundësia e aktiviteteve ushtarake
në rajon edhe kjo në të ardhmen mund të ndodhë, nëse
72

vërtetë Uashingtoni, do të lëvizte drejt një ballafaqimi
ushtarak - detar me Kinën dhe konfrontimi me Moskën do
të ishte i dety ruar, i paevitueshëm për të mbrojtur
investimin disavjeçar në rajon. Është e paqartë se si e kanë
kalkuluar amerikanët këtë interes në Ballkan dhe si do ta
kapitalizonin këtë menaxhim disavjeçar të tyre si të tipit të
intervenimeve humanitare - ushtarake dhe orga-nizimit të
konferencave ndërkombëtare për të zgjidhur konfliktet të
shkaktuara nga zgjidhjet e padrejta historike të Evropës dhe
fuqive tjera.
Deri tani, përmendëm se çfarë A merika po bën dhe si është
duke e vëzhguar rajonin. Por çfarë në të vërtetë do të
ndodhë nëse A merika, për shkak të problemeve të
përmendura më lartë , do të vendosë që pas disa viteve, të
përgatitet për një tërheqje graduale nga Ballkani, duke lënë
në dorë shumë çështje Evropës së fragmentuar, forcave apo
aktorëve rajonal në ngjitje?
I.5.3. Shqiptarët dhe definimi global
Në kuadër të “rënies amerikane” dhe shfaqjes së forcave të
errëta ballkanike, nuk vonoi shumë që të gjithë premtimet
që i dhanë liderët e këty re shteteve për një politikë stabile
me shqiptarët, u humbën para dhe pas kremtimit të 100
vjetorit të themelimit të shtetit shqiptar.Kur njëqind vite më
parë, Ballkani, tokat shqiptare u shkelën dhe filluan të administrohen nga shtetet fqinjë, shqiptarët, u përballën me një
krizë të thellë të organizimit politik,administrativ dhe
ushtarak.Kjo kishte të bënte me konfuzionin e përgjithshëm
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shqiptar, që sundonte në atë kohë disa vite para shpërbërjes
së Perandorisë Osmane dhe kry esisht kishte të bënte me
orien-timin strategjik të shqiptarëve në rajon.
Ky reflektim u vërejt me depërtimin e thellë ushtarak dhe
orga-nizativ të Serbisë, Malit të Zi dhe Greqisë në
kryengritjet shqip-tare apo në qeveritë që formoheshin
shpejtë dhe që nuk qën-dronin gjatë në skenën e acaruar
politike të asaj kohe. Sot, këto marrëdhënie nuk kanë
ndryshuar edhe përkundër stabilitetit që ka pësuar rajoni pas
Marrëveshjes së Dejtonit, Kumanovës dhe Ohrit.
Historikisht, Ballkani, është ndikuar nga faktorët e jashtëm,
pra nga gjeopolitika, që fshehurazi ka fragmentuar rajo-nin
dhe ka thelluar ndasitë etnike dhe me këtë ka shtuar përplasjet e Fuqive botërore dhe aty re evropiane për dhe rreth
rajonit. Shqiptarët para dhe pas viteve (1878-1912 -2012), siç
duket u vonuan në zgjimin kombëtar për të formuar dhe
artikuluar fo-rtë kërkesat strategjike.
Përveç anëtarësimit të Shqipërisë në NA T O, pavarësisë së
Kosovës, pozitat e shqiptarëve kërcënohen nga aktorët
joshte-tëror.
Ndasitë në lëvizjen shqiptare drejt Lindjes apo Perëndimit si
atë-herë dhe sot janë si paradigmë në të gjitha qeveritë
shqiptare, të cilat nuk mund të dalin me një strategji të
përbashkët kombëtare.
Ky faktor ka ndikuar që shqiptarët jashtë kufijve
administrativë t’iu nënshtrohen politikave të qeverive të
Shkupit, Podgoricës dhe Beogradit.Popullata e këtyre
zonave është lënë nën mani-pulimin e forcave që kanë një
74

legjitimitet të zbehtë kombëtar dhe demokratik.
Historikisht në Ballkan, janë portretizuar liderë të dyshimtë,
të cilët kanë pasur agjenda të caktuara politike dhe kanë
zbatuar planet e shteteve ballkanike apo të Fuqive të Mëdha. Nuk është bërë e njohur deri më tani nëse shqiptarët
janë në kërkim të ndonjë gjeostrategjie tjetër.
I.5.4. Largimi i mundshëm amerikan nga Ballkani
Për më shumë, “tërheqja amerikane” do t’i linte shqiptarët
në një pozitë jo të mirë, të cilët në fund të shekullit X X
krijuan një marrëdhënie speciale me Uashingtonin.Kufijtë
në Evropë dhe në Ballkan kanë ndry shuar gjatë periudhave
të ndryshme histo-rike.
A nuk është e mundur që këto linja kufitare të ndryshojnë
në të ardhmen? A ishin interesat e Fuqive të Mëdha gjatë
konflikteve ballkanike dhe evropiane të shekujve të kaluar
që ndryshuan kufijtë dhe krijuan shtete të reja në Evropë
dhe Ballkan?
Duke parë rajonin dhe sistemin ndërkombëtar nga këto të
dhëna historike, Ballkani do të ndry shojë edhe më shumë
nga vetë kriza evropiane, politika e Kremlinit dhe nga
politikat shtetërore - nacionaliste, të cilat janë jashtë
parametrave demokratik dhe të diplomacisë amerikane në
Ballkan. A leancat që lidhen aktualisht në rajon, të kujtojnë
marrëveshjet kundër popujve para dhe pas pushtimit të
Perandorisë Osmane të Ballkanit. Është i paqartë variabëli se
si do të vepronin shqiptarët në këtë vakum gjeo-politik, pa
ndihmën e amerikanëve. Ilirët- shqiptarët u ndanë në
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provinca nga Perandoria Romake, në vilajete nga Perandoria
Osmane dhe së fundi pas viteve (1912-1913), u lanë nën
pushtimet e huaja të shteteve fqinje. Kjo ndodhi sepse
shqiptarët nuk kishin ndonjë sponsor të fuqishëm
ndërkombëtar, në kohën kur vendosej për problemet e
rajonit. T ë dhënat nuk tregojnë se po-litika shqiptare po
funksionon njëjtë në të dy anët e kufirit admi-nistrativ për të
përballuar krizën eventuale që do të sillte kjo lëvizje
amerikane në Evropë dhe Ballkan. Kosova dhe Shqipëria
deri diku kanë bërë disa projekte të përbashkëta, por nuk
ekzi-ston ndonjë sistem unik i integrimit i të dhënave
inteligjente, financiare etj. Infrastruktura e rrugëve
automobilistike, hekuru-dhave, nuk është mjaft e zhvilluar
për të ballafaquar këtë sfidë. Shqiptarët në këtë krizë post –
ame-rikanedo të kërkonin ndi-hmë nga evropianët, për të
për-balluar politikat e shteteve fqi-një, por sipas ngjarjeve
historike kjo do ishte shumë vështirë të zbatohej, për shkak
të dallimeve në Evropën e krizës së bren-dshme dhe të
shpërndarë në pikëpamje të politikës së jashtme dhe të
sigurisë.Ballkani dhe Evropa, në këtë “anarki” postamerikane, do të çonin gadishullin në një fazë që do të
ndryshojë nga periudha, kur A ustro – Hungaria, Gjermania,
Rusia, T urqia u përleshën, për të fituar më shumë territore
dhe kështu para-lelisht sollën luftërat ballkanike dhe
evropiane. Në këtë fazë mund të shohim një rritje të
dominimit turk në rajon, për shkak të lidhjeve historike të
rajonit me këtë shtet dhe tendencave tur-ke për t’u rikthyer
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me politikat ekonomike dhe diplomacisë së quajtur “zero
probleme me fqinjët”.
Këtu duhet të kemi kujdes, nëse T urqia do të përdorë
politikën e njëjtë të selektimit të miqve dhe armiqve, duke
rreshtuar shpeshherë kundërshtarët në pozicione më të
përshtatshme gje-opolitike. Ndërkohë Serbia, Mal i Zi,
Maqedonia dhe Greqia do të zbatonin një koncept të njëjtë
ndaj pjesës latine të gadishullit.
Pra, këto shtete nuk kanë çfarë të ndry shojnë, kur është në
pyetje pozicioni shqiptar, dhe këtu është shtuar vetëm një
aktor, Maqedonia. Këtë faktor duhet trajtuar në mënyrë
specifike, se si në këtë lojë të balancimit të forcave,
Maqedonia, qeveria e saj, është duke i dëmtuar proceset dhe
politikat që bashkësia ndër-kombëtare i ka vënë për këtë
republikë të brishtë. Duket se çdo “rënie amerikane” në
rajon do të pritej mirë nga këto shtete të lartpërmendura.
Depërtimi serb në Maqedoni, në pjesën veriore të Kosovës,
Bosnjë nuk tregon se kemi politikë kombëtare, që do t’i
kundërshtonte këto forca. Forcat politike shqiptare nuk janë
të angazhuara në drejtim të hartimit të një strategjie kombëtare, të mbushjes së vakuumit që do të krijohej nëse
amerikanët do të tërhiqeshin. T ani për tani Shqipëria dhe
Kosova kanë si përparësi integrimin në BE, kjo e fundit edhe
në NA T O, dhe thonë se fuqizimi - bashkimi kombëtarë do
të arrihet në BE.
Por çfarë do të ndodhë nëse projekti drejt BE-së së bashkuar
do të dështonte apo vetë BE-ja dhe Eurozona do të shkonin
drejt kolapsit?! Nëse amerikanët do të ishin larguar nga
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rajoni, ideja për unitet në BE të ketë dështuar, Ballkani i
fragmentuar dhe i sunduar nga forcat regresive, atëherë
Rusia dhe T urqia do ta mbushin këtë vakum, duke
angazhuar edhe aleatët lokalë. Por, si çdo herë ngel
konstante variabëli se si do të gjendeshin shqip-tarët në këto
rrethana përkrah politikave të qeverive ballkanike dhe duke
i marrë parasy sh këto dilema, si do të vepronin qe-veritë
shqiptare në T iranë dhe Prishtinë? Është e njohur pra se
këto forca, do ta mprehin edhe më shumë Ballkanin dhe
pozitën e shqiptarëve atje. Sidoqoftë, largim apo prani e
konsiderueshme amerikane në rajon, qeveritë shqiptare
duhet të përgatiten për një trend apo rregull të ri rajonal dhe
ndërkombëtar. Le të shpre-sojmë që A merika, të vazhdojë të
mbajë hegjemoninë në siste-min ndërkombëtar dhe të
vazhdojë të luajë një rol të rëndë-sishëm ashtu si më parë në
të gjitha qendrat e vendosjes dhe se nuk do të vijë deri tek
sistemi ndërkombëtar që do të karakterizohej nga
multipolariteti i skajshëm. A ktualisht, A me-rika, është fuqi
e vetme që mund të projektojë forcë në të gjithë globin. A jo
ka një ekonomi më të madhe dhe gjeografi që nuk mund ta
shohim në vendet tjera që pretendojnë ta kundër-shtojnë
apo konkurrojnë atë. Megjithatë, rend i ri ndërkombëtar me
forca të reja, është krijuar edhe nëtë kaluarën, dhe këtu më
së shumti e kanë pësuar kombet-popujt që nuk kanë pasur
kapa-citete që të përballojnë këtë rregull apo të
kundërshtojnë forcat rivale rajonale dhe globale. Së fundi në
këtë ekuacion hy në të gjithë ata që jetojnë në Ballkan, pra
edhe shqiptarët, të cilët përveç amerikanëve dhe deri diku
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gjermanëve, janë të rrethuar me kundërshtarë, të cilët
historikisht kanë bërë përpjekje që të pushtojnë më shumë
territore.
Ndryshimet në marrëdhëniet ndërkombëtare, në sistemin e
kë-tyre marrëdhënieve, do ta prekin padyshim Ballkanin
dhe shqip-tarët. Njëkohësisht do të rriten rivalitetet rajonale
dhe të atyre të Fuqive të Mëdha. Së fundi, bota dhe politika
ndërkombëtare do të ishte me keq pa A merikën si lider në
të gjitha çështjet dhe krizat botërore. (2012)

I.6. BALLKANI PARA NDRYSHIMEVE TË REJA GJEOPOLITIKE
Pas më shumë se dy dekada të shpërbërjes së ish Jugosllavisë, shtetet e shpallura të Ballkanit Perëndimor,
janë duke u përballur me dilemat e konfliktit etnik,
stabilizimit të brendshëm, integ-rimit në strukturat
ushtarake - ekonomike të Perëndimit dhe kër-kimit të
aleancave të reja rajonale - globale. Ky trend i ri që është i
pranishëm nëpër disa shtete të Ballkanit Perëndimor, rrjedh
nga fakti se për disa shekuj, kjo hapësirë gjeografike, është
ba-zuar në sisteme të ndry shme të organizimit të shtetit.
Kështu, që nga koha e sundimit Romak, Bizantin, Osman,
dhe së fundi dominimit Habsburg dhe komunist, rajoni
është ballafaquar me dilemën e sigurisë – aleancave, dhe siç
duket së fundi, ky sin-dromë, tani është duke u bërë pjesë e
politikës së jashtme së shteteve të brishta.
Përkundër këty re veprimeve, aktualisht shtetet si Serbia dhe
Ma-qedonia me politikat e dy fishta, kanë arritur të krijojnë
dy pro-cese në drejtime të kundërta, duke shtyrë Ballkanin
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në një krizë të re, përkrah krizës tjetër që ka përfshirë BE-në
dhe shtetet anëtare te Eurozonës.
Megjithatë, pas një shekulli të përfundimit të Luftës së Parë
dhe të Dytë Ballkanike, (1912-1913), rajoni, përsëri është
për-shkruar nga tendencat e Fuqive të Mëdha, kryesisht nga
SHBA , BE, Rusia, T urqia dhe të faktorëve jo shtetëror, për
të dominuar Ga-dishullin, për të shfry tëzuar linjat e gazit
natyror dhe rrugët de-përtuese të rajonit.
I.6.1. Shqiptarët në politikat e Fuqive të Mëdha
Historikisht, asnjëherë gadishulli nuk është influencuar
shumë nga faktorë të brendshëm, por kanë qenë influencat e
Fuqive të Mëdha, të cilët kanë përcaktuar fatin e kombeve të
cilët nuk kanë pasur fuqi, për t’i shty rë proceset përpara apo
kanë mbetur jashtë tyre. Pas përfundimit të Luftës së Parë
Botërore në vitin 1918 dhe shkatërrimit të Perandorisë
Osmane dhe asaj A ustro-Hungareze, shtetet të cilët fituan
dhe krijuan një aleancë mes ve-te, sollën një realitet të ri në
Ballkan.
Pjesa jo sllave e rajonit, siç duket e pësoi më shumë, dhe nuk
është e njohur variabëli se pse gjeopolitikisht kjo popullatë,
u dëmtua më shumë. Shqipëria përveç copëtimit në vitin
1912, mezi që i shpëtoi ndarjes së dytë, edhe atë falë
diplomacisë ame-rikane, pra të presidentit Uillson dhe
delegacionit të tij, arriti të marrë verifikim ndërkombëtarë
të kufijve të përcaktuar nga Ko-nferenca e Londrës (19121913). Ndërkaq, Konferenca e Parisit, i dha një pamje tjetër
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Evropës, por edhe Ballkanit, duke nxjerrë faktorë të tjerë
ballkanik, pra duke fuqizuar Serbinë dhe Greqinë.
Kriza ballkanike e viteve (1908-1912) dhe 1913 u bë përsëri
aktuale diku në prag të përfundimit të Luftës së Dytë
Botërore 1945 me zgje-rimin e idesë komuniste në Ballkan,
dhe ndryshimeve gjeo-politike që priteshin në Evropë dhe
Ballkan.Krijimi i shteteve të reja, apo republikave në rajon
në kurriz të popujve me përkatësi kombëtare jo sllave, duket
se përmbysi baraspeshën gjeografike të ndërtuar nga
Gjermania para dhe gjatë luftës.
Shqiptarët nën sundimin serb dhe më vonë atë të
Jugosllavisë së T itos u fundosën në konfliktin ideologjik
ndërkombëtarë në mes A merikës dhe Rusisë.Përçarjet në
mes aleatëve-shteteve fituese të Luftës së Dytë Botërore dhe
me fillimin e Luftës së Fto-htë, sollën dobësimin e faktorit
shqiptar në rajon dhe në të njëj-tën periudhë u shfaq një
ngritje apo faktorizim serb në kuadër të ish - Federatës
Jugosllave. Pra, rrethanat në politikën ndërkom-bëtare të
asaj kohe ndikuan qëçështja shqiptare përtej kufijve të vitit
1912 të lihej nën politikën dhe diplomacinë e T itos, deri në
vitin 1999, kur u krijuan raporte të reja në marrëdhëniet
ndërko-mbëtare, pra deri me intervenimin ushtarak të
Perëndimit në Kosovë dhe me herët në Bosnjë 1995, e më
vonë në Maqedoni 2001.
Nga pikëpamja historike, kombet që u krijuan në rajon dhe
fi-tuan hapësirë gjeografike, shtuan edhe më shumë
mundësinë e konflikteve etnike me përmasa rajonale.Për
dallim nga ser-bët, të cilët tani më ishin faktorizuar,
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popullata shqiptare dhe boshnjake kishin përjetuar një
humbje dhe dobësim të forcave për të ndry -shuar Ballkanin
e pas Kongresit të Berlinit të vitit 1878.
Kjo gjendje ki-shte ndodhur kohë më parë, që kur
Perandoria Osmane kishte vendosur që Serbisë, Malit të Zi
dhe Greqisë, t`iu japë pavarësi, dhe nga ana tjetër duke
vazhduar t’i mbajë të nënshtruar shqip-tarët edhe për disa
dekada.
Gjatë kësaj kohe këto shtete filluan të përjetonin një
zhvillim tjetër në krahasim me viset të cilët ishin nën
pushtimin e T ur-qisë. Modernizimi i këtyre shteteve të reja
u përkrah nga Rusia, edhe atë, për të përforcuar pozitat
gjeostrategjike dhe gjeo-po-litike të këtyre vendeve të
brishta, por njëkohësisht kishte për qëllim të lëvizë më afër
Rusinë në rajon.Prandaj këtu duhet parë vonesën e
shqiptarëve për t’u përballur me fuqitë rajonale dhe
evropiane, kundrejt shteteve tjera që morën qëndrime të
ashpra ndaj Portës së Lartë dhe A ustro-Hungarisë.
Dhe prej atëherë, rajoni i Ballkanit u dominua nga serbet,
grekët, bullgarët, duke përjashtuar shqiptarët nga çdo
lëvizje. Edhe për-kundër pozitës së përshtatshme
gjeografike, shqiptarët duke pa-sur mundësinë dhe
karakteristikat gjeopolitike për të kontrolluar pasuritë dhe
tregtinë nga A driatiku e deri në Serbinë Qendrore nuk
arritën të fuqizohen. Kërkesat e shqiptarëve për rikthim të
pozitave në rajon u bënë të parëndësishme, krahasuar me
ato serbe dhe bullgare që kërkonin zgjerim territorial.

82

Ndoshta përçarjet shqiptare para dhe pas vitit 1912, sollën
këtë gjendje-pozitë rajonale shqiptare dhe që vazhduan me
tronditjet e brendshme politike të viteve (1919 -1925) dhe që
më vonë për-funduan me fitoren e komunistëve në vitin
1945, kur edhe tërë-sisht shqiptarët ranë nën sundim
ideologjik komunist që do të kishte pasoja strategjike
kombëtare.
Pozicioni gjeopolitik shqiptarë i fituar poshtë-lartë gjatë
mbretit Zog u humbë dhe u bë i njëjtë me atë jugosllav,
ndërsa më vonë me atë rus dhe kinez, në dëm të kombit
shqiptar në rajon, por gjithnjë në përfitim të klasave
pankomuniste.
Baraspesha rajonale ndry shoi pas vitit 1990 me shkatërrimin
e Bashkimit Sovjetik dhe Jugosllavisë, por kjo gjendje e re,
solli shumë pak ndry shime tek kombi shqiptar në
rajon.Shqipëria e zhytur nën diktaturën komuniste dhe të
rivaliteteve të Fuqive Mëdha për disa dekada, pas ardhjes së
demokracisë nuk arriti të stabilizojë dhe udhëheqë vendin
drejt përparimit ekonomik dhe social.
Në vitin 2008 me shpalljen e pavarësisë së Kosovës,
Prishtina fi-toi statusin e shtetit të njohur nga superfuqitë.
I.6.2. Unionet ballkanike
Për më shumë, në marrëdhëniet rajonale, lufta për territore
dhe pozicionime gjeopolitike është duke vazhduar edhe sot,
bashkë me proceset për një Ballkan të ri dhe të integruar në
BE dhe NA T O. Por, kriza financiare në shtetet anëtare të
Eurozonës dhe ajo politike në BE, është e njëjtë me krizën
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që përfshiu Evropën para vitit 1914, kur rivalitetet gjermano
– angleze, ndry shuan balancën evropiane dhe njëkohësisht
nuk lanë pa e influencuar edhe atë situatë të brishtë në
Ballkan.Një shekull më parë shtetet të cilët dolën nga
Perandoria Osmane, ishin kry e-sisht të tipit agrarë dhe nuk
vonoi shumë, si rezultat i përleshjeve politiko –
ushtarakeevropiane dhe rajonale, këto shtete ballkanike u
zhytën në kriza të thella ekonomike dhe kështu filluan t’i
shtonin lëvizjet për aleanca dhe territore. Sot, kjo paradigmë, nuk është larguar nga qeveritë aktuale në Ballkan, të
cilat, përmes politikave të dy fishta të anëtarësimit në BE dhe
formimit të unioneve dhe aleancave, përpiqen të aktualizojë
idenë për një Ballkan të ri me hartë të re. Por, në këtë
drejtim duken mjaft të qarta veprimet e disa qeverive, si të
Serbisë dhe Maqedonisë, në krijimin e aleancave të reja në
Ballkan duke ofruar marrëdhënie speciale me Rusinë dhe
Kinën apo eventualisht në të ardhmen edhe me T urqinë.
Serbia dhe Maqedonia u angazhuan të avan-cojnë pozitën
ekonomike dhe të projektojnë strategji që është duke u parë
gjatë këtyre viteve, me mundësinë e vendosjes së pikave
strategjike ushtarake ruse në Ballkan, për të kontrabalancuar praninë amerikane.
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Natyrisht, këto lëvizje janë
duke i shërby er Serbisë dhe
Maqe-donisë.
T erritori
i
pushtuar në vitin 1912 nga
Serbia,
e
garantuar
nga
Komisioni Ndërkombëtarë dhe
me vonë me formimin e Republikës Socialiste të Maqedonisë në vitin 1945, do të kujtohen si vite të ngushtimit
Franz Ferdinandi
territorial shqiptar dhe fillimit
të lin-djes së shteteve – popujve artificial, në dëm të
kombeve autokton.
I.6.3. Ekuilibri gjeopolitik
Megjithatë, sipas hulumtimeve të opinionit, qytetarët
maqedonas dhe serbët, nuk dëshirojnë të anëtarësohen apo
nuk e preferojnë shumë BE-në dhe NA T O-n, ndërsa
qeveritë e tyre, aq më pak dëshirojnë t’i ndryshojnë politikat aktuale. Këtu duhet për-mendur Shqipërinë e cila ka
ngecë në përpjekjet për t`iu ku-ndërvënë këtyre forcave të
cilat dëshirojnë të luhatin baras-peshën gjeopolitike të nisur
nga amerikanët në vitin 1992.
Por, këtë trend rajonal që e shohim sot, shkon prapa disa
qindra vite, kur Katerina e Dy të, Pjetri i Madh, A leksa-ndri
i T retë dhe Nikollasi i Dy të çelen rrugën e zgjerimit rus nga
Baltiku, Kaukazi e deri në Ballkan, duke ofruar modernizim
të shteteve të atëhershme të pavarura apo të atyre shteteve
85

që ishin nisur drejt rrugës së pavarësisë. Nga pikëpamja
gjeopolitike, ky orientim lindor i disa shteteve të Ballkanit,
apo i dyfishtë, do të zvogëlonte angazhimin ushtarak dhe
diplomatik disavjeçar të amerikanëve për stabilitet afatgjatë
të rajonit. T ani këtu vijmë deri te një fazë tjetër në rajon, tek
ndryshimet që priten të ndo-dhin në vetë BE-në dhe
ripozicionimet e A merikës në Evroazi.
Kur atentati ndaj A rchduke Franz Ferdinandit në vitin 1914
në Sarajevë solli luftën dhe krijimin e aleancave të reja në
mes ale-atëve dhe shteteve të rajonit, e detyroi A merikën
pas vitit 1916 të angazhohet në aspektin diplomatik dhe
ushtarak në të gjitha çështjet e para dhe pas luftës në Evropë
dhe Ballkan.Kështu edhe përkundër terrorizmit global,
A merika është duke vazhduar të mbajë një prani të
konsiderueshme ushtarake në rajon dhe duke iu dhënë
rëndësi nismave diplomatike.
Në këtë ekuacion të ri, disa shtete të rajonit përpiqen të
shtojnë tensionet në Ballkan, duke e parë këtë “dobësim”
global të A me-rikës. A ndaj refuzimet për ulje të tensioneve
në rajon nga Serbia dhe Maqedonia janë kryesisht të lidhura
me fuqinë e Uashing-tonit për të ndikuar mbi këto qeveri.
Kriza në Greqi, rritja e kundërshtimeve nga ana e Bullgarisë
ndaj identitetit të Maqe-donisë, kriza permanente në
Shqipëri dhe Bosnjë bëjnë që Ball-kani të rikthehet prapa
edhe përkundër premtimeve të BE-së për një anëtarësim
gradual.
Ndoshta, sot, kriza në BE, do të nxisë fragmentimin e
mëtejmë të Ballkanit dhe në një farë mënyre do të
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shtojë rivalitetet në mes popujve ballkanik dhe Fuqive
botërore në rajon. Kufijtë kanë ndry shuar dhe kanë lëvizur
historikisht në Evropë dhe në Ballkan, prandaj nuk duhet
përjashtuar këtë mundësi të ndry -shimeve në dekadën që
kemi hyrë. (2012)

I. 7. TRESHJA RAJONALE
T re ushtarë të forcave të KFOR-it u plagosën në veri të Kosovës nga forcat paramilitare serbe. T ensionet në veri u
shtuan edhe më shumë që nga zgjedhja e presidentit
T omisllav Nikoliq. Presidenti serb ka bërë të njohur se nuk
ka ndërmend t’i shkëpusë lidhjet me Rusinë dhe të lëshojë
Kosovën si interes kombëtar serb, përkrah anëtarësimit serb
në BE dhe NA T O. Pas vizitës së Nikoliqit në Moskë,
presidenti rus V lladimir Putin, mbështeti edhe njëherë
Serbinë, në rrugën drejt partneritetit strategjik me Moskën,
duke i dhënë 1 bilion dollarë ndihmë fi-nanciare të
premtuar në vitin 2009.
Më poshtë në Maqedoni, kry eministri Nikolla Gruevski as
që u shqetësua rreth ngecjes së vendit drejt rrugës së BE-së
dhe NA -T O-s dhe aferës së përgjimeve. Është e paqartë se
kur do të fillojnë ndry shimet në Maqedoni. Edhe përkundër
që Samiti në Chikago nuk kishte për synim zgjerimin me
anëtarë të rinj, qe-veria e Maqedonisë nuk e ka parë këtë si
dështim apo rrezik emi-nent për vendin fragjil të zhytur në
tensione ndëretnike. Qeveria në Shkup është duke u
përballuar me dilemën se ku është inte-resi gjeo – strategjik i
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Maqedonisë në politikën rajonale pas “rënies ekonomike” të
A merikës dhe krizës politiko – financiare në BE.
I.7.1 Maqedonia dhe Serbia nuk e dëshirojnë BE-në dhe
NATO -n!
Maqedonia deri më tani nuk është duke e parë si përparësi
stra-tegjike BE-në apo NA T O-n.Qeveritarët kanë dhënë
deklarata sipërfaqësore për drejtimin e vendit, ndërsa
korrupsioni, media dhe sundimi i ligjit është lënë jashtë
politikave qeveritare. Sipas shty pit ndërkombëtar, shteti të
gjitha forcat dhe kapacitet edhe ashtu të dobëta diplomatike
dhe financiare i ka koncentruar drejt aleancës ruso – kineze
– serbe, si një lidhje që do të kishte për synim largimin e
amerikanëve nga rajoni ose të paktën për t’i kontrabalancuar
amerikanët.
Prandaj, fushëbeteja në dekadën që kemi hyrë është duke u
përqendruar në Evropën Qendrore dhe Ballkan, në mes
ame-rikanëve dhe rusëve dhe kjo ka të bëjë me vendosjen e
sistemeve raketore amerikane në Poloni, Rumani, Bullgari
dhe të një pjese në T urqi.
Në këtë lojë të rivaliteteve historike, kanë hyrë edhe disa
shtete të Ballkanit Perëndimor, duke u përpjekur të
ndikojnë apo të fitojnë pozicione të reja. Përderisa
Uashingtoni dhe Moska janë duke i ashpërsuar tonet rreth
qëllimit të këtij projekti,siç duket Maqedonia është duke u
përpjekur që të hidhërojë amerikanët. Maqedonia vlerësohet
si një vend që nuk është duke i dëgjuar këshillat e tyre për sa
i përket politikës rajonale.
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Po ashtu, Serbia nën drejtimin e presidentit të ri jo vetëm
që do të shkaktojë krizë të brendshme politike, por është
duke ndry -shuar edhe kursin diplomatik dhe ushtarak. A i ka
deklaruar se anëtarësimi në NA T O nuk është përparësi e
Beogradit dhe se vendi ka alternativa të tjera ekonomike dhe
strategjike. V limet që janë duke u parë në rajon si duket do
të çojnë në ngjarje, që shtetet aktuale të Ballkanit të
ballafaqohen shumë shpejt me pro-bleme të brendshme
politike dhe përshpejtimit të krijimit të ale-ancave rajonale
dhe globale. Dekada që hy më do të karakte-rizohet me
tendencat e njohura të rreziqeve të reja në Bosnjën e post
Dejtonit të 1995. Kosova është duke hyrë në një fazë jo të
mirë për shqiptarët. Qeveria në Prishtinë e paftë të ushtrojë
sovranitetin në veri, ka lënë këtë pjesë të Kosovës në dorë të
forcave dhe administratës paralele serbe. Konflikti i ngrirë
në veri të Kosovës, incidentet e përditshme në Maqedoni,
situata e brendshme në Serbi, gjendja e bllokuar politike në
Bosnjë kanë dety ruar BE-në dhe SHBA -në të ndërmarrin
nisma diplomatike për të ulur tensionet.
I.7.2. Rivalitetet rajonale në lojën e re ballkanike
Droja e BE-së qëndron në mundësinë e largimit të Serbisë
dhe Maqedonisë nga orbita evropiane dhe afrimin e këtyre
të fundit me Rusinë apo Kinën. Investimet që këto shtete i
presin nga fu-qitë globale, janë të karakterit ekonomik dhe
të ndërtimit të tu-bacioneve të gazit natyror nga ndërmarrjet
ruse - kineze dhe së fundi, sipas vlerësimeve serbo maqedonase këto dy vende do të fitonin një farë rëndësie
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strategjike përkrah nismave të BE-së dhe A merikës. Këto
veprime të BE-së janë të karakterit të diplo-macisë së butë që
aktualisht BE përpiqet t’i promovojë në Ball-kan kundër
faktorëve tjerë rajonal ruso - kinez. Por, dobësia e BE-së
tanimë është mëse e theksuar në të gjitha delegacionet diplomatike në Ballkan. Nismat e BE-së kundërshtohen nga
Serbia dhe Maqedonia. Presidenti i ri serb, Nikoliq, njoftoi
se do t’i rishikojë të gjitha marrëveshjet e nënshkruara me
Kosovën, ndërsa Maqedonia po ashtu në aleancë të re, është
duke e he-dhur poshtë çdo propozim të BE-së dhe A merikës
për ndryshim të emrit dhe respektim të Marrëveshjes së
Ohrit të vitit 2001.
Kriza në Eurozonë dhe masat e rrepta të Gjermanisë ndaj
shte-teve tjera të unionit, kanë lënë pas ngjarjet negative se
çfarë mund të ndodhë në Evropën Juglindore. BE dhe
A merika edhe përkundër krizës që janë duke kaluar, janë
duke u përpjekur që të shpëtojnë zonën nga një cikël i ri
tensionesh, por në anën tjetër, Uashingtoni dhe BE, përsëri
janë duke e parë rajonin si çështje të karakterit apo të
interesit dytësor. Kjo situatë që do të theksohet në dekadën
që kemi hyrë, është shfaqur përshkak të dhënies përparësi të
krizave dhe strategjive të reja që SHBA përpiqet t’i
influencojë. Kështu këtë vakum dhe luhatje të bara-speshës
gjeopolitike në rajon, janë duke e shfrytëzuar faktorë të tjerë
të jashtëm në bashkëpunim më Serbinë dhe Maqedoninë.
Prandaj, në një periudhë të caktuar mund të shohim ndonjë
konflikt të izoluar në Ballkan dhe një aleancë lindore për të
ko-ntrabalancuar A merikën. Së fundi, lëvizjet e reja në
Ballkan, të karakterit rajonal, të nxitur nga Fuqitë botërore,
do të ripërca-ktonin gjeopolitikën e re të rajonit dhe në një
farë mënyre do të rreshtonin forca të tjera në zonë. (2012)
90

KAPITULLI II
GJEOPOLITIKA, NJË HISTORI NDIKIMESH

II. 1. BALLKANI NË DEKADËN E ARDHSHME DHE ALEANCAT KUNDËR
AMERIKËS
A frohet kremtimi i rënies së Murrit të Berlinit dhe Rusia e
Pu-tinit dhe Medvedevit është nisur drejt Evropës, ish
shteteve sa-telite të Bashkimit Sovjetik dhe Ballkanit. Shtetet
e krijuara të Ballkanit Perëndimor, janë në kërkim të
aleancave të reja. Gjatë dekadës që lëmë pas qeveritë e
shteteve të brishta, edhe për-kundër mbështetjes amerikane
nuk arritën të ndërtojë një shtet të shëndoshë demokratik që
do të kontribuonte në stabilitetin afatgjatë dhe ndërtimin e
një mbështjellësi të fortë të sigurisë.
Këto shtete të vogla si në të kaluarën dhe tani, janë duke u
për-ballur me një krizë identiteti, dhe procesi i tranzicionit
ka qenë shumë i vështirë për shtetet e reja të paqëndrueshme
nga pikë-pamja ekonomike dhe e ligjit.
Evropa, kundrejt krizës financiare dhe kërcënimeve të Gjermanisë për të nxjerrë nga unioni shtetet me borxhe të
mëdha, është duke vazhduar përpjekjet për të sjellë pranë
anëtarësimit Ballkanin Perëndimor. Por, në këtë drejtim
duken mjaft të qarta veprimet e disa qeverive, siç janë ato të
Serbisë dhe Maqedonisë për të krijuar aleanca të reja në
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Ballkan duke ofruar marrëdhënie speciale me Rusinë dhe
Kinën.

II.1.1. RUSIA DHE OFERTAT RAJONALE TË MODERNIZIMIT
Por, ky trend rajonal shkon prapa disa qindra vite, kur
shumë udhëheqës të asaj kohe si Katerina e Dytë, Pjetri i
Madh, A lek-sandri i T retë dhe Nikollasi i Dytë çelen rrugën
e ekspan-sionizmit rus nga Baltiku, Kaukazi, Lindje të
Mesme e deri në Ballkan, duke ofruar modernizimin e
shteteve të atëhershme të pavarura apo të atyre shteteve që
ishin nisur drejt rrugës së pava-rësisë. Nga pikëpamja
gjeopolitike, ky orientim lindor i disa shte-teve të Ballkanit
apo i dyfishtë do të zvogëlonte angazhimin ush-tarak dhe
diplomatik disavjeçar të amerikanëve për stabilitet afatgjatë
të rajonit.
Në këtë rrjedhë të ngjarjeve, politika e sigurisë, stabiliteti,
krimi i organizuar, korrupsioni dhe dhuna etnike është ende
gjallë në ra-jon. Është e paqartë se çfarë të ardhme rajoni ka
dhe është e mundur shtetet e brishta të orientohen drejt
pasigurisë të brendshme dhe të jashtme në kërkim të një
boshti të ri gjeo-politik? V akuumi i ri politik dhe
sigurisë,mund të sjellë një trend të ri të zhvillimeve,
posaçërisht në Maqedoni, Bosnjë, Serbi dhe në Kosovë.
Raportet e agjencive të monitorimit të BE-së thonë se reformat e shteteve të Ballkanit Perëndimor nuk janë në
përputhje me politikat ekonomike të BE-së. Por jo kaq,
paqëndrueshmëria e brendshme dhe siguria ushtarake jashtë
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strukturës së NA T O-s mbetet tregues potencial për
dështimin në të ardhmen të këtyre shteteve të
brishta. Megjithatë paqëndrueshmëria i ka rrënjët thellë në
politikën e qeverive të bazuar në diskriminim etnik, du-ke
përfshirë këtu edhe pabarazinë ekonomike të shpërndarjes së
mallrave dhe të investimeve të huaja në shtetet si Bosnja dhe
Maqedonia.

Rusia pas Lufës së Ftohtë
Së këndejmi ky trend i ri që është i pranishëm nëpër disa
shtete të Ballkanit Perëndimor, rrjedh nga fakti se për disa
shekuj, kjo hapësirë është bazuar në sisteme të ndryshme të
organizimit të shtetit, kështu që nga koha e sundimit romak
e deri te ai komu-nist, rajoni është ballafaquar me dilemën e
sigurisë.
Rëndësinë e këtij rajoni për paqen dhe sigurinë
ndërkombëtare duhet parë ndoshta nga fakti se influencat e
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Fuqive të Mëdha në Ballkan ndikuan në shpërthimin e
luftërave të mëdha në periu-dhën post Luftës së Krimesë së
vitit 1853. Megjithatë, të gjithë përleshjet në rajon, filluan si
rezultat i konflikteve për dominim më të madh në Evropën
Lindore dhe në Ballkan dhe zhvillimet e fundit duhet parë
nga optika e thy erjes së interesave të Fuqive botërore. Por
rënia e perandorive në Ballkan krijoi shtete të reja të brishta
në vitet e para të shekullit të 19-të. Por krijimi i kufijve
artificial në rajon solli konfliktet e dhunshme etnike në
Ballkan që vazhduan deri në fund të shekullit X X -të. Me
rënien e ko-munizmit në fillim të vitit 1990, shtetet e reja që
u krijuan nuk treguan se mund të qëndrojnë stabile për nga
aspekti i sigurisë së jashtme.
Në këtë linjë, pas konfliktit në Bosnjë dhe Kosovë, si
konflikte rajonale me ndikim global, disa shtete të Ballkanit,
për shkak të dallimeve etnike dhe interesave strategjike
vazhduan me politikat tensionuese kundrejt shteteve fqinjë
dhe filluan të kërkojnë ale-atë në lindje. Shtetet si Shqipëria,
Kroacia dhe Mali i Zi janë për-pjekur për të balancuar
kërkesat e brendshme politike kundrejt ambicieve
nacionaliste.
II.1.2. Ballkani mes fragmentimit dhe integrimit
T endencat për fragmentim dhe jostabilitet janë duke
vazhduar edhe përkundër pranisë dhe forcave vëzhguese
ndërkombëtare si në Kosove dhe Bosnjë.
Por dilema shtetërore e sigurisë, për shtetet e Ballkanit
qëndron në tendencat e qeverive për të shkuar prapa dhe jo
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drejt progresit, duke kërkuar në njërën anë anëtarësim në
NA T O dhe BE dhe në anën tjetër dukë lidhur marrëveshje
strategjike me Rusinë dhe Kinën, si një formë për të
balancuar interesin amerikan në rajon dhe më gjerë.
Njësoj si vrasja e A rchduke Franc Ferdinandit në vitin 1914
në Sarajevë që solli Luftën e Parë Botërore dhe krijimin e
aleancave nga Fuqitë e Mëdha dhe atyre ballkanike,
angazhimi diplomatik dhe ushtarak amerikan pas vitit 1916
u mirëprit në të gjitha konferencat ndërkombëtare ku
vendosej për popujt e Ballkanit edhe atë njësoj si pas
shkatërrimit të Perandorisë Osmane, po-ashtu dhe pas
përfundimit të Luftës së Parë Botërore. Ndërsa, po ashtu sot
konfliktet aktuale etnike dhe terrorizmi global bënë që
makineria ushtarake amerikane të aktivizohet në Ballkan,
Lin-djen e Mesme dhe në A zinë Qendrore. Por, pas
përfundimit të Luftës së Ftohtë, politika e jashtme e
A merikës ndry shoi, pas vitit 1992 me nismat diplomatike
dhe ushtarake për tran-sformimin e Gadishullit dhe sjelljen e
paqes. A merikanët ndih-muan për afro dy dekada në
mbajtjen e Maqedonisë larg nga influenca serbe, krijuan
shtetin më të ri në rajon Kosovën, Dejtoni dhe e anëtarësuan
Shqipërinë në NA T O.

II.1.3. Linja ekspres Beograd – Shkup
Ngjarjet e fundit politike në rajon sidomos në Maqedoni
pas ar-dhjes në pushtet të kry eministrit Nikolla Gruevski
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dhe në Serbi, lënë pak hapësirë për vlerësim pozitiv të
politikave të forcave anti – demokratike. Zhvlerësimet që
përpiqen t’i bë-hen politikës së A merikës nga qeveria e
Shkupit dhe ajo e Beogradit, me krijimin e aleancave
lindore, tregojnë për mundësinë e frag-mentimit të rajonit.
Serbia deri më tani ka treguar se ka dy drej-time: e para drejt
Brukselit dhe dyta Moskë – Pekin. Gruevski po ashtu gjatë
këtyre dy viteve ka ndjekur të njëjtën linjë diplo-matike,
duke krijuar një bosht të ri të padukshëm jugor më Serbinë
të quajtur “Jugosferë” e që mundë të ketë në të ardhmen
përkrahje financiare nga Kina dhe Kremlini. Po në këtë
drejtim kjo aleancë rajonale do të krijonte një farë pavarësie
nga zgjerimi amerikan dhe do të bllokonte strategjinë e
Uashingtonit për influencë më të madhe në Euroazi. Linja
ekspres via Bosnja Serbe - Beograd dhe Shkup është
përkrahur nga T adiq dhe Gru-evski dhe ka marrë
mbështetje nga Kremlini posaçërisht nga zyrtarët rusë. Kjo
aleancë do të ishte si blloku i dy të parandalues për
strategjinë e madhe amerikane kundrejt bllokut të parë antiamerikan në Evropën Lindore, Kaukaz dhe A zinë Qendrore
të përbërë nga shtetet satelite të Kremlinit.
Por në të vërtetë, përshkak të krizës financiare botërore dhe
dë-shtimit të BE-së të mbajë unionin dhe euron stabile, në
dekadën e ardhshme mund të dëshmojnë dy tendenca
diametralisht të kundërta e që mund të reflektojnë
negativisht në zhvillimet rajo-nale në Ballkanin Perëndimor.
Ndërsa përderisa BE do të për-piqet të lëvizë drejt integrimit
më të gjerë dhe të bashkëpunimit shumëpalësh, procesi
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mund të sfidohet nga politika e jashtme e Gjermanisë dhe
Francës për të krijuar ombrellë tjetër të sigurisë të pavarur
nga Uashingtoni. Ky veprim i Berlinit dhe Parisit do të
kishte pasoja për diplomacinë dhe dizajnin ushtarak të A merikës në Euroazi. Europa Lindore do të ballafaqohej me
ndry -shime të shpeshta të qeverive, veçanërisht Evropa
Juglindore mund të ndry shojë dinamikën drejt fragmentimit
politik dhe et-nik (Bosnja, Maqedonia dhe Kosova)
Ndërkohë, që shty llat mbështetëse të stabilitetit në Ballkan
për më shumë se një dekadë ishin prania e madhe ushtarake
ame-rikane në rajon, premtimi për anëtarësim në BE,
Marrëveshja e Paqes së Dejtonit, Rezoluta 1244 e Këshillit të
Sigurimit të OKB-së për Kosovën, dhe Marrëveshja e Ohrit,
sot të gjithë këto themele të ndërtuara nga angazhimi
amerikan janë duke u sulmuar ose janë duke u vënë gjithnjë
e më shumë në py etje përshkak të forcave jo demokratike
dhe antagoniste në rajon dhe më gjerë.Megjithatë, disa
zhvillime të reja, siç janë kthimi i Rusisë në Ballkan, ndikimi
i T urqisë në rajon nëpërmes kon-ceptit “Zero probleme me
shtetet fqinjë”, dëshirës së Kinës për të shpëtuar Eurozonën
dhe krijimi i aleancave të reja ballkanike të tipit lindor, janë
duke hedhur situata të reja të panjohura strategjike në
platformën e sigurisë së Ballkanit.
V ërshimi i fundit i mega kompanive ruse në Ballkan si “Gazprom dhe “Lukoil” tregojë për interesimin e Kremlinit drejt
rajonit. “Lukoil” së fundi edhe zy rtarisht hyri në Maqedoni
dhe siç dihet këto dy korporata, nëpërmes gazit natyror janë
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duke realizuar qëllimet ekspansioniste të Rusisë në Evropën
Qendro-re, A zi dhe në Ballkan.
Nëse këto shtete të brishta me të vërtetë nuk do të
angazhohen në tejkalimin e dilemave të sigurisë, atëherë
Ballkani në dekadën që kemi hy rë do të dukej më ndryshe se
njëzetvite më parë, me aleatë të zgjedhur strategjik rajonal
dhe global, që do të luftonin interesin amerikan dhe në
grupin e dy të do të ishin shtetet me orientim
properëndimor që nuk do të kishin zgjidhje tjetër përveç që
të bënin përpjekje të integrohen në BE, institucion i
kapluar nga kriza financiare dhe e identitetit. (2010)

II.2. RIVALITET GJEOPOLITIKE NË BALLKANIN PERËNDIMOR
Drejtori i Inteligjencës Kombëtare të SHBA -ve, James
Clapper, në një seancë të Senatit theksoi për mundësinë e
tensionnimeve të reja në Ballkan gjatë vitit 2012, ndërsa ish koordinatori i Paktit të Stabilitetit, Erhard Busek, shfaqi
idenë e shkëmbimit të territoreve apo të ndarjeve të reja në
rajon. Një kongresmen amerikan gjatë vitit 2011, po ashtu
përkrahu idenë që Beogradi dhe Prishtina të dakordohen
rreth veriut, qoftë edhe nëse kjo do të çonte në ndërrim
territoresh.
Për Fuqitë botërore ka filluar të bëhet apo të tingëllojë jo
keq ridefinimi i kufijve të Ballkanit, pra për A merikën apo
për BE-në ky fakt nuk përbën më çështje që nuk mund të
bisedohet në tryezat diplomatike.
Në këtë drejtim gjate vitit 2011 kriza në shtetet e Eurozonës
ka bërë të duket se Evropa është duke shkuar drejt
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fragmenttimit dhe tani ky moment ka lënë hapësirë që
krizat të vërshojnë në jug të kontinentit, në Ballkan. Si
shkas i konflikteve të izoluara janë krijuar kushtet që gjendja
në Kosovë, Bosnjë apo në Maqe-doni të bëhet e
paqëndrueshme dhe e tensionuar, duke lënë mundësinë për
llogaritje të tjera shtetërore.
II.2.1. Nacionalizmi ballkanik në politikat shtetërore
Dy dekada të transformimeve në rajon dhe përpjekjeve jo të
suksesshme për të stabilizuar raportet në mes shteteve, nuk
so-llën ndonjë situatë që do të mënjanonte ose do të
pengonte filli-min e krizave etnike në të ardhmen.Konfliktet
brenda Ballkanit për më shumë se një dekadë, shkatërruan
një tërësi federative dhe më vonë kjo situatë çoi në
ringjalljen e nacionalizmit kom-bëtar te serbët, kroatët për
të fituar dhe dominuar më shumë territore dhe pozitë
gjeostrategjike në rajon. Ky nacionalizëm u shpreh ndryshe
te shqiptarët në Kosovë, me fillimin e konfliktit në vitin
1998 e që përfundoi me shpalljen e pavarësisë në vitin 2008.
Ndërkaq, ëndrrat e shqiptarëve të Maqedonisë dhe Mal të Zi
për të përfituar nga ky ndry shim i madh rajonal, nuk u bënë
realitet.
Pikërisht kjo pozitë ka bërë që gjendja aktuale të vazhdojë të
jetë si bazë për konflikte në Maqedoni, Bosnjë apo më gjerë.
Sindromi ballkanik ndoshta nuk filloi vetëm nga interesi i
një etniteti për të sunduar etninë tjetër, por ajo gjendje prej
vitit 1389 e deri më sot ngërthente dëshirën e popullatës jo
latine për të fituar më shumë territore dhe nga ana tjetër,
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shfaqjes së idesë për të luajtur një rol dominues në politikat
globale të peran-dorive apo Fuqive botërore. Në këtë linjë të
shfaqjes së nacio-nalizmit dhe rivaliteteve ballkanike, në
dekadën që kemi hy rë, siç duket jemi para një cikli të ri të
shpalljes së autonomive apo organizimit të referendumeve si
në Bosnjë, Kosovë apo në Maqedoni. Pavarësitë e shpallura
nga kombet në Ballkanin Perë-ndimor ndikuan që forcat
gjeopolitike në rajon të ndry shojnë në favor të shqiptarëve,
sllovenëve, kroatëve, dhe deri diku dhe të maqedonasve.
Serbia është në pozitë të riforcohet me politikat e reja drejt
Lindjes së Mesme dhe investime strategjike kineze.
II.2.2. Topografia e Ballkanit dhe aleancat rajonale
Përderisa gjatë kësaj periudhe kishim shpallje të pavarësive
shte-tërore dhe fillim të konflikteve ndëretnike, viti që kemi
hyrë, siç duket është duke u vërshuar përsëri nga një seri
tjetër e tensioneve rajonale apo e ridefinimit të gadishullit.
Në këtë drejtim këto nuk janë vetëm kalkulime që dalin nga
Fuqitë botërore për të përforcuar pozitat në rajon dhe A zi,
por janë edhe iniciativat politike të grupeve etnike në
Bosnjë, Serbi, Kosovë dhe Maqedoni.
Ndoshta për këtë trend është shumë herët të flitet dhe i
takon vetëm imagjinatës se është e pamundur në këtë
shekull të kemi ndry shime të kufijve shtetërorë. Por, vetëm
një fakt, le ta marrim Evropën si rast ku si rezultat i
luftërave të brendshme dhe përpjekjeve për të dominuar
skenën politike evropiane, kufijtë e shteteve ndryshuan edhe

100

atë duke filluar që nga Paqja e V est-falisë e vitit 1648 e deri
në vitin 1989 kur u shemb Muri i Ber-linit.
Pra, nuk është e pamundur që edhe në Ballkan të shohim një
proces të lëvizjeve të kufijve shtetërorë apo të vendosjes së linjave të reja nëpërmes mjeteve paqësore. T ë paktën kështu
filloi ky proces edhe atë nga Kongresi i Berlinit me shpalljen
e pavarësive të shteteve sllave nga Perandoria Osmane, me
ç’rast shumë kombe të tjera u shty pën dhe në një farë
mënyre për-fundoi me bisedimet e V jenës në vitin 2006, kur
përfundimisht u shtruan bazat për pavarësinë e Kosovës.
Kështu që, ky cikël historik është duke u përsëritur sot, që
mund të çojë në procese, që do të aktualizonte çështjet e
hapura në rajon.
Në hartën gjeopolitike të rajonit tani për tani kemi tre
faktorë: shqiptarët, serbët dhe maqedonasit, që janë duke i
lëvizur forcat, në drejtim të lëkundjes së balancës të krijuar
nga amerikanët në vitin 1992. Serbët dhe maqedonasit
momen-talisht janë duke e përdorur nacionalizmin si
mënyrë për të rikthy er gjendjen që dikur e gëzonin para
vitit 1988, si forcë reale dominues në rajon.
Në këtë fushë nuk duhet përjashtuar aleancat ballkanike, siç
janë ato bullgare, turke apo greke, që në një farë forme janë
duke e ndihmuar këtë humbje të balancës apo forcim të
mëtutjeshëm në mes ty re.
Ministri i jashtëm turk, A hmet Davutolgu dhe kryeministri
Rexhep T aip Erdogan, disa herë kanë vizituar rajonin duke
ngjallur emocione të së kaluarës dhe duke premtuar ndihmë
ekonomike dhe ale-anca strategjike. Nga ana tjetër ministri i
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jashtëm serb, V uk Jeremiç dhe kry eministri maqedonas,
Nikolla Gruevski, janë du-ke lidhur marrëveshje strategjike
me T urqinë. Këtu është i turbullt roli i T urqisë në rajon, për
sa i përket influencës që dë-shiron të arrijë dhe taktikave
diplomatike kur është në py etje po-zita e shqiptarëve dhe
gjendjes së Bosnjës. Greqia është futur në një krizë
financiare që nuk i dihet se çfarë drejtimi do të marrë, ose a
do të kthehet në një status që do të komplikonte marrëdhëniet edhe më shumë më shtetet fqinjë.
Bullgaria është duke fituar një rëndësi strategjike nga
amerikanët. Diplomacia amerikane ka nënvizuar së
Bullgaria do të luajë një rol mjaft specifik dhe sipas gazetave
bullgare, SHBA tenton që të kontrabalancojë Rusinë në
Ballkan, dhe duke paralajmëruar aktorët tjerë. Bullgaria në
këtë rast është duke u shërby er amerikanëve si pikë për të
vendosur sisteme raketore. Kështu në këtë lojë të vlimeve
rajonale edhe Fuqitë botërore janë duke i dhënë dinamikë
këtij rivaliteti ballkanik.
Shqipëria dhe Kosova janë duke u përballur me kriza të
brend-shme dhe këtu nga disa forca të tjera politike është
parë nevoja e ndry shimit të kursit drejt këtyre zhvillimeve
rajonale në Ballkan dhe Evropë. Shqipëria ka pozitë
gjeografike që mund të ndihmojë shqiptarët jashtë kufijve
me politika koordinuese dhe paqësore. Por deri më tani,
nuk është e sigurt nëse kjo pozitë do të shfrytëzohet nga
qeveritë atje për të hyrë në këtë lojë. Modernizimi i
infrastrukturës dhe industrisë dhe së fundi anëtarësimi në
NA T O në vitin 2008, duhet t’i shërbejnë qeverisë shqiptare
102

si argument për të marrë pjesë në këtë gjeopolitikë të re
ashtu siç është duke e bërë qeveria në Beograd, duke ndihmuar serbët në veri.
Serbia nëpërmjet influencës ekonomike dhe politike dhe
tregut të zi ka arritur që të krijojë gjendje konfliktuoze në
Bosnjë dhe Kosovë, duke përkrahur serbët në veri dhe duke
dëmtuar Ko-sovën në arenën ndërkombëtare.
Depërtimin tjetër është duke e bërë në Maqedoni, por këtu
është më ndry she dhe në mëny rë strategjike duke i
shfrytëzuar qeve-ritë në Shkup si platformë për të zgjeruar
interesat e vjetra shte-tërore serbe në Maqedoni. Pra, Serbia
nuk ka interes që ta dëm-tojë Maqedoninë, por është duke e
ndihmuar atë, që ta dina-mizojë dhe ta afrojë si aleate në jug
të Ballkanit. Marrëveshja ruso – serbe bëri që tubacioni i
gazit natyror të kalojë nëpër Ma-qedoni, për arsye se Serbia
dëshiron të influencojë Maqedoninë sot dhe në të ardhmen.
Në këtë hapësirë gjeopolitike të krijuar nga viti 2008 e deri
më sot, kemi një farë gjeopolitike serbo-maqedonase, të
fshehur në aktivitetet e tyre diplomatike si në rajon dhe në
politikën botërore. Pra ata janë duke dinamizuar një erë të
re.
Prej këtu qeveria serbe ka arritur të influencojë në Bosnjë
dhe Kosovë nëpërmes linjave financiare dhe të ekonomisë së
zezë, duke u dhënë serbëve përkrahje në të gjitha kërkesat
për shkë-putje nga shtetet përkatëse. Ndërsa në Maqedoni
po bëhet e kundërta, nëpërmes joshjeve financiare, qeveria
atje ka arritur të korruptojë politikanët shqiptarë për të mos
bërë kërkesa maksi-maliste.
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T ani për tani nuk kemi indikatorë që tregojnë se gjatë vitit
2012 mund të kemi radikalizëm të popullatës shqiptare.Janë
shfaqur gjatë dy javëve të fundit lëvizje radikale nga
maqedonasit për të nxehur marrëdhëniet ndëretnike, por
është e paqartë se si ky tensionim do të kthehej në një
moment politik dhe historik për shqiptarët atje.

II.2.3. Trendi i referendumeve ballkanike
Pra, viti 2012, Ballkanin, e gjen para sfidave të
referendumeve dhe dëshirës për statuse speciale. Në
krahasim më Maqedoninë dhe Serbinë qeveria e Shqipërisë
që nga viti 1991 e deri me sot ka ngecur në drejtim të
ndryshimit të kursit drejt shqiptarëve që jetojnë në Ballkan.
Pra, për të ardhur keq, të gjithë qeveritë shqiptare në T iranë,
nuk arritën të përdorin fuqinë diplomatike dhe atë
ekonomike në drejtim të fuqizimit si forcë rajonale e së
ardhmes. Qeveritë shqiptare deri më sot nuk e kanë
përdorur nacionalizmin si vegël për të çuar përpara idetë
kombëtare duke pasur drojën se do të humbasin imazhin
përpara bashkësisë ndërkombëtare apo ndryshe do të
akuzoheshin si qeveri që dëm-tojnë paqen në rajon, për
shkak të përkrahjes së kërkesave të shqiptarëve që ngelën
jashtë kufijve të viteve (1912-1913) Këtu duhet përmendur
fakti se kur Beogradi akuzohej për ndihmë të serbëve nga
BE dhe SHBA , kjo e fundit as që dëshironte t’i dë-gjojë këto
akuza.
Pikërisht këtu kanë ngecur qeveritë shqiptare për të
transfor-muar mesazhin demokratik në atë pragmatik të
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shpjegimit
të
çë-shtjeve
drejt
para
bashkësisë
ndërkombëtare.
Në këtë status të ri, gjatë viteve të fundit kemi në skenë
lëvizje nacionaliste në Shqipëri dhe Kosovë që dëshirojnë t’i
rikthejë shqiptarët në të njëjtat pozita gjeopolitike, ashtu siç
janë duke u pozicionuar fqinjët në rajon.
Kjo gjendje që po krijohet në Ballkanin Perëndimor është
duke shkuar paralel me rivalitetet brenda shteteve të BE -së
për domi-nim dhe influencë si në Evropë dhe në Ballkan.
Përderisa gjendja financiare në BE do të përkeqësohet dhe
do të sjellë në skenën politike evropiane parti me orientim
të djathtë, këtu në Ballkan ashtu si shekuj më parë,
nacionalizmi do të marrë një trend tjetër dhe do të çojë në
ndryshime të mundshme të qeverive. Pra qeveritë ballkanike
do të përfitonin pushtetin, duke përdorur identitetin
kombëtar, si mundësi për të fituar zgjedhjet dhe nga ana
tjetër për të promovuar idetë shekullore. Kështu, Ball-kani
ndodhet përpara prishjes së baraspeshës gjeopolitike dhe
ardhjes në skenë të forcave të reja. Në Bosnjë për disa vite
me radhë serbët dhe liderët politikë janë duke kërcënuar
qeve-rinë qendrore me referendum dhe bashkim me Serbinë.
Po ashtu serbët në Kosovë, në pjesën veriore, të ndihmuar
nga qeveria në Beograd kërcënojë Prishtinën me referendum
apo me status special. Këto dy të parat janë të vlerësuara si
më të rrezikshmet që do të sillnin lëvizje të vijave kufitare
dhe do të krijonin një hartë të re në Ballkan. SHBA dhe BE
këtë situatë nuk e pëlqejnë dhe janë kundër forcave radikale
në këto vende. Në Maqedoni si rezultat i politikave të të
105

gjitha qeverive maqe-donase (1991-2011), është arritur të
mbahen nën kontroll të gjitha lëvizjet për autonomi apo për
ndonjë përcaktim tjetër shtetëror.Këto politika qeveritare
maqedonase, kanë qenë të përkrahur edhe nga partitë
shqiptare të cilat kanë bërë koalicione me palën
maqedonase. Marrëveshja e Ohrit e vitit 2001 e paran-daloi
luftën civile dhe kjo u bë me ndërmjetësimin e BE-së dhe
SHBA -së. Pra kjo dekadë do të karakterizohet nga shpallja e
referendumeve, statuseve speciale, nëpër shtetet aktuale të
Ball-kanit Perëndimor.
II.2.4. Rëndësia e vargmaleve dhe lumenjtë navigues
rajonal
Për nga aspekti historik, që nga dy ndja e sllavëve nga
Karpatet për në fushat pjellore të Ballkanit Jugor, pra drejt
viseve të ulëta, solli ngushtimin e territoreve të popullatës jo
sllave dhe zvogë-lim të kapaciteteve të tyre ushtarake dhe
ekonomike të asaj kohe për të përballuar këtë depërtim, e që
më vonë do të sillte pasoja për tërë popullatën jo sllave të
rajonit. Lumenjtë navigues si Danubi, Morava dhe Drini i
dhanë përparësi këtij pushtimi, duke shpejtuar procesin e
kolonizimit. Kështu që, këtë situatë që e shohim sot në
politikën e Serbisë për të marrë territore, daton shekuj më
parë dhe sipas analistëve të jashtëm, dëshmon qartë për
tendencën serbe për nxitje të konflikteve. Së këndejmi kundërshtimet gjeopolitike për territore, filluan të rriten edhe
më shumë, kur në mesjetë, Perandoritë Serbo-Bullgare
pushtuan të-rë rajonin. Ky okupim dhe rivalitetet mori
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shpejtësi tjetër me ar-dhjen e Perandorisë Osmane në rajon,
që nga viti 1369 pas betejës në A drianopojë, dhe mori fund
në vitin 1914 kur u shpërbë Perandoria Osmane, si rezultat i
fillimit të luftërave ball-kanike (1912-1913) dhe Luftës së
Parë Botërore.
Kështu që kundërshtimet rajonale në mes popujve me
përkatësi të ndry shme etnike, sollën që nacionalizmi
primitiv të marrë drejtim apo ngjy rë moderne. Këtu duhet
përmendur përpjekjet dhe politikat qeveritare serbe që çuan
në konfrontimet etnike të viteve (1991-1999) në rajon. Që
nga cikli i parë i konflikteve i këty re viteve nuk kemi parë
ndonjë përleshje serioze të shteteve aktuale në rajon. Nëse
optimistët do të vlerësonin se pas dy dekadave nuk do të
kemi fërkime të reja etnike, atëherë a është e mundur të
vërtetohet konstatimi se BE si union nuk do të ka-plohet
nga kriza në të ardhmen dhe nuk do të ndikohet pjesa
periferike e saj, pra Ballkani? Prandaj në Ballkan, janë duke
u shtuar gjasat, si rezultat i këtij nacionalizmi të ri, të hapen
rrugët drejt fragmentimit të Gadishullit. Siç duket ky trend
që po para-qitet i përgjigjet të gjithë rajonit, pra partive që
kanë karakter ul-tranacionalist.
V limet në politikën ndërkombëtare, ashtu si më parë e kanë
bërë rajonin të jetë si strumbullar para A merikës, Rusisë,
BE-së dhe T urqisë. Krijimi i partnerëve strategjik nga ana e
Fuqive botë-rore me vendet e Ballkanit Perëndimor do të
çojë në fërkimet et-nike lokale në rajon.
Deklaratat e fundit të zy rtarëve të BE-së dhe A merikës, lënë
të kuptojmë se rajoni është duke hy rë në një cikël tjetër të
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tensio-nimeve dhe rivaliteteve rajonale. Kështu që edhe një
herë, Ball-kani rivizitohet nga Fuqitë e Mëdha, ashtu si një
shekull më parë, një epokë që çoi në përpilimin e hartave të
reja dhe fatkeqësi njerëzore. (2012)

II.3. AMERIKA, INTERVENIMET USHTARAKE DHE TERRORIZMI GLOBAL
Dy tentativa për të hedhur në ajër avionët amerikanë
tregojnë se sa i tmerrshëm mund të jetë dekada për
A merikën në luftën kundër rrjeteve terroriste. Menjëherë,
kryetari amerikan Barak Obama, paralajmëroi për rrezikun
kom-bëtar dhe global të terrorizmit ekstremist dhe kaloi
fund javën, duke rishikuar raportin top sekret të agjencive të
sigurimit ku theksohej dështimi i agjencive të inteligjencës
për të paran-daluar shpërthimin e mundshëm të avionit, i
cili ishte nisur për në qy tetin e Detroitit nga A msterdami,
në ditën e Krishtlindjeve. V rasja e pesë agjentëve të CIA – s
në A fganistan katër ditë më parë e rriti dimensionin e krizës
afgane, ndërkohë që janë shtuar zërat për rrezikun që do të
ballafaqohen trupat shtesë, që pritet të zbarkojnë në
pranverë të këtij viti. Por, ndonjëherë siç duket është paksa
e vështirë të imagjinosh se a mund të kemi një A merikë më
të mirë në vitin 2010 me të gjitha problemet dhe sfidat që
ishin të pranishme në vitin 2009. Siç dihet ekono-mia
kombëtare mori drejtimin shumë të keq. Shkalla e
papunësisë u rrit në përmasa shumë të këqija, mbi 11
përqind, dhe borxhi kombëtar reflektoi keq, duke çuar
vendin përpara kolapsit. Edhe pse vendi i gjendur në fillim
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të vitit në një krizë dhe përpara kohës së ndërrimit
të pushteteve, administrata e kryetarit amerikan, Barak
Obama ishte në gjendje të mbrojë, sigurojë dhe të definojë
interesat në politikën e jashtme dhe të sigurisë kombëtare.
Përpjekjet e administratës së re për të vënë rekord në
çështjet e jashtme dhe ditore të A merikës ishin të
karakterizuara me pengesa dhe mund të themi edhe
“zhgënjim” ashtu siç republikanët thonë, për sa i përket
dinamikës së vë-nies së rasteve që presin zgjidhje.
A ngazhimi i administratës së re ishte drejtuar në fundosjen e
së kaluarës të ish kryetarit George W . Bush, dhe nevojën e
doemosdoshme për të përmirësuar qëndrimin e
Uashingtonit ndaj problemeve të rritura globale dhe që
kërkonin angazhim më aktiv amerikan. Siç ka qenë shpesh
në dukje, Obama trashëgoi sfida të shumta që rezultonin nga
administrata e mëparshme, nga dështimi në politikat e
sigurisë kombëtare, që duhej të ripërcaktohej dhe duke ia
shtuar edhe dy luftëra të zvarritura dhe pa mbështetje nga
publiku amerikan.
Buxheti i shtetit ishte i dëmtuar nga qeverisja tetëvjeçare e
republikanëve dhe kriza që përjetonte A merika ishte e
papëlqyer si nga qy tetarët amerikanë, po ashtu edhe nga vetë
kabineti i Obamës, që ishte në pritje të vënies në fuqi të
dekreteve presidenciale për të ndryshuar mëny rën e
funksion-nimit të institucioneve amerikane të sigurisë dhe
gjendjes civile, që ishin si rezultat i miratimit të A ktit
Patriotik të vitit 2001.Kështu një vit pas ardhjes së Barak
Obamës në Shtëpinë e Bardhë, A merika ndryshoi politikën
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e jashtme, kundrejt Lindjes së Mesme, A zisë dhe Evropës,
me shpresa për vënien e legjitimitetit dhe repu-tacionit në
ato pjesë, ku administrata e re do të bënte përpjekje për të
mbrojtur interesat kombëtare siç ishte A fganistani. E nëse
lindte nevoja, të tërhiqej më shumë trupa aleate në rajon,
atëherë duhej ndry shuar kursi i deritanishëm diplomatik
dhe ushtarak, si ndaj aleatëve po ashtu edhe partnerëve tjerë
që kërkonin të fu-teshin në dialog me A merikën.
Këtë mbështetje e premtonte vetëm Obama, nëpërmes
miqve të tij të paktë që sapo kishte krijuar në fillim të vitit
2009 dhe për-krahjes shumicë të opinionit botëror në
drejtim të politikave të reja që frynin nga Uashingtoni.

II.3.1. Iraku, Irani, Afganistani, Pakistani dhe fjalimi në
Kajro
Mbyllja e Guatanamo Bay -s, një ditë pas inaugurimit në
janar, miratimi i ligjit për përkujdesje shëndetësore, 740
bilion dollarë të ndarë nga Kongresi për rimëkëmbjen
financiare dhe stimu-limin e kapaciteteve bankare, duke
shtuar edhe dërgimin e 30 mijë trupave ushtarakë shtesë në
A fganistan, ishin hapat me konkretë dhe aktiv të Obamës në
artikulimin e politikave të brendshme dhe forcimin e
pikëpamjes amerikane ndaj ngjarjeve ndërkombëtare.
Fjalimii tij në Kajro, Egjipt, për të përmirësuar marrëdhëniet
me botën islame ishte po ashtu hapi më pragmatik dhe më i
kritikuar nga republikanët. Obama arriti që të ndryshojë të
pak-tën në fillim, reagimet e botës islame ndaj A merikës.
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Megjithatë ndry shimet e mundshme që do të pasohen nga
Uashingtoni, përballë Irakut dhe mundësisë së hapjes së bisedimeve me Iranin lidhur më çështjen e uraniumit,
administrata e re ka dhënë sinjale specifike se është e
gatshme të normalizojë marrëdhëniet me T eheranin, duke
vazhduar të jetë e matur në qëndrimet politike, ndaj akuzave
nga Irani si ndërhy rje në punët e brendshme për sa u përket
zhvillimit të protestave gjatë verës dhe javës që lëmë pas. Ky
pasivitet i politikës së Obamës është parë si një rrugë që
mund të japë rezultate në drejtim të fillimit të bisedimeve
dypalëshe në vitin 2010.
Rusia dhe Kina parashikohet që të vazhdojnë të sfidojnë
A me-rikën në Lindjen e Mesme dhe Kaukaz, duke marrë
si të rëndë-sishme edhe pozitën e Iranit përballë linjave të
gazit natyror. Prania ushtarake amerikane në Irak, që nuk
dihet se çfarë suksesi do të ketë, nga politika e re e nisur nga
gjeneralët amerikanë, A fganistani dhe Pakistani shihen si
vazhdimësi e angazhimit amerikan për të influencuar A zinë.
Udhëtimi i Obamës në vjeshtën e vitit të kaluar në A zinë
Jug-lindore, pikërisht riafirmoi interesat amerikane atje, si
preventiv ndaj zgjerimit ekonomik kinez në këtë pjesë.
Në aspektin strategjik, A merika në 2010 do të angazhohet,
të zhvillojë dialogun me Indinë dhe Pakistanin për të
ndihmuar në luftën kundër terrorit global, ku dyshohet se
Kabuli dhe Islama-badi mund të sfidojnë amerikanët, për sa i
përket sinqeritetit të qeverisë së Karzait në luftën e
shkatërrimit të linjave të A l Kaidë-s ,si në A fganistan dhe
Pakistan.
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Në këtë linjë Obama bëri thirrje për një koordinim në mes
shte-teve anëtare dhe aleate të NA T O -s, dhe kjo u
interpretua si afrim më realist ndaj shteteve të BE-së, për të
ofruar trupa shtesë ushtarake në A fganistan.Kështu që,
Britania dhe Gjerma-nia u pajtuan të dërgojnë më se 5000
mijë trupa plotësuese në Kabul, që është vlerësuar si vendim
i çuditshëm duke e marrë në konsideratë qasjen negative që
ekzistonte në shtetet evropiane në të kaluarën por edhe tani,
lidhur me praninë e trupave perëndimore në Lindjen e
Mesme.

II.3.2. Nga Rajshtagu në Kabul
Kjo marrëdhënie e re e krijuar mes evropianëve dhe Obamës
lidhet me besueshmërinë dhe dashurinë që ka ekzistuar në të
ka-luarën për A merikën si bartëse e proceseve demokratike
botë-rore. T akimi i liderëve botërorë në Berlin në nëntor të
vitit 2009 për të festuar 20 vjetorin e rrëzimit të Murit të
Berlinit më 1989, ishte si vazhdimësi e diplomacisë
amerikane për të ndihmuar në çështjet ndërkombëtare
ashtu siç ndodhi 60 vite më parë,kur Evropa përfitoi shumë
nga pragmatizmi amerikan, për të mbro-jtur shtetet
evropiane nga zgjerimi komunist dhe më parë fashist.
A nketat publike si e ajo e CNN -it tregojnë se në përgjithësi
populli amerikan edhe pse është kundër luftës, e ka
mbështetur vendimin e Obamës për të dërguar trupa shtesë
në A fganistan. Ndërsa tani, në ndërrim të moteve,
përpjekjet e A merikës për të sjellë paqe në zonat
konfliktuoze, për të ndry shuar regjimet di-ktatoriale, për të
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zbarkuar trupa paqeruajtëse në Kabul dhe Dar-fur. Në këtë
vazhdimësi të nevojës së pranisë amerikane në are-nën
ndërkombëtare, fjalimi i A dolf Hitlerit në Rajshtag të vitit
1939, e detyroi A merikën që të angazhohet më seriozisht në
drejtim të ruajtjes së paqes botërore më theks të posaçëm në
bindjen e Fuqive të Mëdha aleate, për pjesëmarrje aktive në
lu-ftën kundër shkatërrimit të ideologjive si ishin: fashizmi
dhe komunizmi stalinist. Ngjashëm, administrata e Obamës
është duke bërë thirrje sot, për angazhim më të madh, për të
luftuar terrorizmin ndërkombëtarë të sponsoruar nga
shtetet
dhe re-gjimet diktatoriale. Dy decenie pas
përfundimit të Luftës së Fto-htë, A merika përsëri në 2010
ndodhet në situatë që të zhvillojë luftën kundër terrorit, jo
aq e vetmuar, por të aktivizojë diplo-macinë e butë të
drejtuar nga Sekretarja e Shtetit Hillary Clin-ton, e
promovuar nga Obama gjatë fushatës së tij elektorale.
Kështu thirrjet e Obamës për bashkëpunim global do të jenë
më të theksuara gjatë vitit 2010 në përpjekjet për të
zvogëluar ndikimet e CO 2 në atmosferë nga shtetet në
zhvillim siç janë Kina dhe India. Rreziku nga ndryshimet
klimatike, dalja nga kriza financiare botërore dhe zhvillimi i
programeve për të luf-tuar varfërinë për rreth globit mbeten
orientime të forcuara.
Koreja e V eriut, sistemi raketor në Poloni dhe Evropën
Lindore mbeten ende çështje të hapura për marrëdhëniet
posa të normalizuara Moskë - Uashington. Samiti i G-8-ës, i
mbajtur në Uashington,arriti që të sjellë një frymë të re
bashkëpunimi tran-satlantik dhe paqësor në drejtim të
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zgjidhjeve të problemmeve globale. Kopenhaga ishte
vazhdimësi e G -8-ës, vendimeve për shikim tjetër të rolit të
Kinës, Brazilit dhe Indisë,si shtete që dëshirojnë integrim
global dhe konkurrues kundër A merikës.
A dministrata e Obamës dhe A merika pra, edhe pas
ndodhive pesimiste gjatë vitit të kaluar, po hyn në 2010-ën
me sukses dhe siç duket, ka demonstruar një farë aftësie deri
më tani për t’u përballuar dhe të trajtuar sfidat kryesore
qysh kur e mori mandatin dhe hy ri në Shtëpinë e Bardhë.
Se çfarë rezultate do të këtë politika e Obamës brenda dhe
ja-shtë A merikës në 2010 dhe pas, duket se ishte vetë
zgjidhja dhe stili që vetë amerikanët votuan në nëntor të
vitit 2008. (2009)

II.4. AMERIKA NË OFENSIVË DIPLOMATIKE
Qeveria e SHBA -ve ka shtuar veprimet diplomatike në
rajonin e Ballkanit, përkrah iniciativës diplomatike
gjermane për të zhbll-okuar procesin politik në Bosnjë dhe
vizitave të presidentit rus V ladimir Putinin në Serbi.
V izita e diplomatit të lartë të Departamentit të Shtetit,
James Stainberg në Shqipëri dhe Bosnjë, dhe shteteve të
Kaukazit, paraqet një zhvillim të ri në politikën
transatlantike të Uashin-gtonit kundrejt gjeopolitikës së
Gjermanisë dhe Rusisë.
Udhëtimi i Stainbergut u parapri nga turneu ballkanik i
diplo-matit tjetër amerikan për Euroazi, T homas
Contryman për të shqy rtuar situatën politike në rajon. Si
çështje e parë, vizita e dy të e Stanbergut, brenda një viti, në
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rajonet e pastabilizuara vjen menjëherë pas tensionimeve të
fundit në Shqipëri, Maqe-doni, dhe rrezikut të destabilizimit
të Bosnjës. Së dy ti diplomati Stanberg, la përshtypjen, për
mundësisë e kthimit të paqes në rajonin e Nagorno –
Karabahit, ku pas vizitës së Sekretares së Shtetit, Klinton
gjasat për një marrëveshje dhe prani më të madhe amerikane
janë shtuar edhe përkundër konfliktit të vitit 2008 në
Gjeorgji.
Dhe së treti më e rëndësishmja, SHBA -të si garantuese e
paqes në Ballkanin Perëndimor, më këtë udhëtim të
diplomatit të rangut të lartë, riafirmoi politikën dhe praninë
në rajon, edhe përkundër kërkesave në rritje të Gjermanisë
dhe Rusisë për të ndikuar në proceset politike të këtyre
shteteve.
Në këtë linjë, nisma e Berlinit dhe Kremlinit, për një
uverturë diplomatike dhe tregtare në rajon, tërhoqi edhe
njëherë vë-mendjen e amerikanëve për të vizatuar linjën e
interesave gjeo-politike atje dhe në të njëjtin drejtim, për të
parandaluar krijimin e zonave të reja të interesit të llojit
lindor apo qofshin ato gjerman, që do të forconin edhe më
shumë politikën dhe diplo-macinë e Berlinit si në rajon, po
ashtu në institucionet e BE-së, ku Gjermania luan rolin
kryesor në të gjitha proceset vendim-marrëse të çështjeve të
sigurisë dhe politikës së jashtme.

II.4.1. Uvertura diplomatike gjermane
Ndërkohë që Kancelarja Gjermane, A ngela Merkel dhe
presi-denti i Francës, Nikolla Zarkozy deklaruan, se multi115

kulturalizmi ka vdekur dhe nuk përbën më shtyllë
mbështetëse të këty re shte-teve, shqetësuan Uashingtonin se
nëse disa nisma diplomatike në dorë të BE-së si: Bosnja,
Kosova, integrimi i rajonit në “Koncertin Evropian”, do të
mund të sjellë destabilizimin dhe fragmentim e më
tutjeshëm, duke shfrytëzuar involvi-min ushtarak të SHBA ve në A zi dhe Lindjen e Mesme.
Nisma diplomatike e Berlinit e drejtuar nga kancelarja
A ngjelina Merker gjatë muajit janar - shkurt për të bërë më
shumë së çfarë është arritur më Marrëveshjen e Dejtonit,
1995 dhe njëkohësisht për të treguar fuqinë rajonale të
politikës së jashtme të Gjermanisë, në një farë mënyre është
kundërpeshuar nga turneu i diplomatit amerikan Stainberg.
Në radhë të parë për Gjermaninë, Francën dhe Rusinë, angazhimi i mëtutjeshëm ushtarak dhe diplomatik i SHBA -ve në
rajonet e krizës, krijoi një pasqyrë të dyfishtë,
nëse Uashingtoni është duke e zvogëluar ndikimin dhe
interesimin për problemet aktuale me të cilat janë duke u
ballafaquar shtetet e Ballkanit.
Në këtë vazhdë të ngjarjeve, diplomati i lartë i BE -së,
Mirosllav Lajçak vizitoi Bosnjën për të bindur liderët lokal
për unitet dhe për të çuar procesin politik përpara dhe
mundësisë së krijimit të një farë qeverie federale.
Ndërkohë, sipas shty pit lokal, është vetë BE që është duke
vazh-duar lojën e përçarjes në Sarajevë, duke lejuar që
ndikimi evro-pian në institucionet e Bosnjës, të reduktojë
dhe sfidojë pro-jektin amerikan. Së këndejmi, nismat
evropiane, kërcënuan drejt-përsëdrejti interesat e SHBA -ve
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në rajonet me të rëndësishme gjeostrategjike. Por involvimi
amerikan dhe vazhdimi i më tejshëm i prestigjit
ndërkombëtar të Uashingtonit në Ballkan është shumë më
pragmatik dhe është duke ecur përpara, për-shkak se BE
edhe pas hartimit të përbashkët të politikes se jashtme dhe të
sigurisë, deri me tani nuk ka treguar se është e aftë të zgjidhë
çështjet e veta të sigurisë rajonale dhe financiare, e lere më të
nisë ndonjë uverturë diplomatike në Bosnjë apo të
kundërshtojë idetë amerikane.

II.4.2. Vizitat ruse në Serbi
Në këtë rrjedhë të zhvillimeve dhe luhatjes së baraspeshës
rajo-nale të aktorëve ndërkombëtar, vizita e Putinit në
muajin mars, është cilësuar si mjaft e rëndësishme nga
Beogradi, ku është njoftuar nga të dy palët se do të
nënshkruhen marrëveshje të karakterit strategjik, në fushën
e energjisë dhe bashkëpunimit tregtar. V izita e parë e
Putinit në vitin 2001 veçse i forcoi edhe më shumë
marrëdhëniet ruso - serbe, për të parandaluar dhe koordinuar procesin e pavarësisë së Kosovës. Por, siç duket
tani, vizita e dy të e Putinit në Serbi, shkon më thellë, në një
lidhje gjeostrategjike të përhershme.
Nuk duhet harruar se Medvedev, në vitin 2009 qëndroi në
Beo-grad, gjatë kohës kurkremtohej 65 vjetori i çlirimit të
Jugosllavisë nga A rmata e Kuqe dhe i premtoi Beogradit
ndihmë në një shumë prej 1 bilion dollarë.
Por, përderisa nga Serbia, vizita e Putinit është duke u parë
si lojë diplomatike që do të tregonte se politika e jashtme e
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Beogradit ka zgjidhje strategjike me kë të bëhet aleate,
diplomati amerikan Stainberg, siguroi shtetet e rajonit të
futur në zonën amerikane për vazhdim të mëtutjeshëm të
pranisë dhe për-krahjen ekonomike, edhe përkundër
njoftimeve se Kongresi është caktuar të votojë në mars për
të shkurtuar buxhetin dhe ndihmat ndërkombëtare.
Për më shumë, vizitën e diplomatit amerikan Stainberg dhe
Nu-land nuk duhet parë vetëm nga këndi zyrtarë i takimeve
me li-derët rajonal për të forcuar dialogun dhe veprimet
demokratike si në Shqipëri dhe Bosnjë, por duhet vështruar
edhe nga pikë-pamja e sigurisë rajonale dhe globale, përfshirë
këtu rreziqet që i kanosen, angazhimit disavjeçar amerikan
në Ballkan nga forcat jo pragmatike si ato në Maqedoni, ku
është shfaqur drojë nga administrata amerikane për uljen e
standarteve demokratike në vend dhe po ashtu edhe nga
aktorët tjerë ndërkombëtarë, që janë duke i përplasur
interesat në rajon.
Stainberg jo vetëm që përcolli mesazhin tek liderët e
Shqipërisë dhe Bosnjës për vazhdimin e premtimeve
demokratike, por tre-goi se amerikanët vazhdojnë të mbajnë
në agjendë rajonin, edhe përkundër asaj që strategjia
kryesore e BE-së në rajon ka qenë anëtarësimi në këtë
organizatë i vendeve të Ballkanit, e që siç duket kjo qasje për
Uashingtonin është duke ecur ngadalë.
Së fundi, nismat diplomatike gjermane dhe ruse, përballë
atyre amerikane, kanë për qëllim forcimin e pozitave
gjeopolitike dhe vazhdimin e mëtutjeshëm të ndikimit në
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rajon nëpërmes për-krahjes financiare dhe nismave
diplomatike.
Por nuk duhet harruar se, skenari më i keq do të ishte, nëse
me të vërtetë Kongresi në Uashington, do të shkurtonte tej
mase ndihmat për Ballkanin, dhe si rezultat qeveritë e
vendeve të ra-jonit do të përballeshin me tensionime dhe
zhvillime të reja që do të kishin pasoja afatgjate. Diplomacia
amerikane, nëpërmes diplomatit të rangut të lartë dhe të
dërguarve tjerë, u tregoi shteteve të BE – së dhe Kremlinit,
se Uashingtoni nuk do të lëshojë lehtë këtë zonë të
rëndësishme për boshtin e strategjisë amerikane.
Njëkohësisht, diplomati Stainberg theksoi rëndësinë e
vazhdimit të proceseve demokratike atje, si parandalim të
mb-ajtjes së stabilitetit të brendshëm dhe të jashtëm të
këtyre ve-ndeve dhe më gjerë. (2011)
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Partnershipi Transatlantik i Tregtisë dhe Investimeve
(TTIP)
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KAPITULLI III
RIVENDIKIMET NË BALLKAN

III.1. GJEOPOLITIKA AMERIKANE E NJË BALLKANI TË RI
A merika është duke shkuar drejt një zhvendosje të re
gjeopoli-tike në Ballkan. T re fazat apo ciklet amerikane të
zbarkimit në rajon sikur përfunduan me Kroacinë dhe kjo
ndodhi pikërisht në fazën, kur shumë shtete fqinjë të
Kroacisë shpresonin të bëhe-shin partner zëvendësues
amerikan dhe evropian në Ballkan.
Njëkohësisht, hy rja e Zagrebit në BE, bëri që Uashingtoni
t’i çmojë politikat qeveritare të Kroacisë për të lënë të
kaluarën historike dhe të vazhdojë të ballafaqohet me sfidat
evropiane dhe ballkanike.Kështu, zv/presidenti amerikan
Joe Biden shkroi në “Financial T imes” se Kroacia mund ta
çojë Ballkanin në BE, sepse ky vend ka treguar mjaft se
mund ta bëjë këtë.
II.1.1. Mendimi gjeopolitik amerikan
Nga ky fakt del se suksesi dhe reformat demokratike të
ndër-marra nga të gjitha qeveritë kroate, bënë që SHBA -të,
të për-caktohen për një zgjidhje strategjike që do të lëvizte
më lehtë drejt unionit shtetet tjera të Ballkanit. Nëse kjo
nuk do të ndodhë në një të ardhme të afërt, atëherë mbetet
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që vetë këto vende të përcaktojnë rrugën se kah do të
shkojnë. Serbia dhe Rusia pas dështimit të rrjetit amerikan
të gazit naty ror ‘Nabucco”kaluan në “epërsi strategjike”
kundër amerikanëve. Por, megjithatë, ideja e tubacioneve
amerikane u zëvendësua me projektin tjetër më pak të
kushtueshëm të quajtur “T A P” që fillon nga A zerbajxhani
dhe përfundon në A driatik.

Fuqia globale e Amerikës
Pavarësisht këty re ndodhive në planin e konkurrencës
energje-tike, amerikanët me hy rjen e Kroacisë në Evropë e
përforcuan edhe më shumë krahun jugor të NA T O -s dhe
BE-së. Ky ndry -shim përfundoi me një shtetet që mund të
merret si shembulli më demokratik për ish – republikat tjera
jugosllave apo mund të themi edhe më gjerë.
Në shkallë globale, lëvizjet e forcave nga Fuqitë e Mëdha në
ra-jone apo zona të caktuara, manifestohen me ndërrime të
qe-verive. SHBA -të filluan që herët të vendosen në vendet
ku konfliktet etnike kishin tendencë të kthehen lehtë në
përleshje ndërkombëtare. Pasi Lufta e Ftohtë e nxori
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A merikën fituese të garës ideologjike, këtë rivalitet
gjeopolitik,e filloi në vitin 1991 në ish- Jugosllavi, vazhdoi
në Irak, A fganistan, dhe në fund të këtij cikli përsëri po e
riviziton territorin e Evropës Juglindore me një zëvendësim
tjetër në kuptim të faktorëve. Historikisht, SHBA -të me anë
të krijimit të shteteve të vogla kanë baraspeshuar antagonizmin rus gjetiu në Lindjen e Mesme dhe A zi. Në
Evropën e pas Luftës së Ftohtë, gjeo - politika amerikane u
karakterizua jo vetëm nga përdorimi në masë i forcës
ushtarake, por edhe të krijimit të kombeve në gjeografinë e
re post evropiane të fund shekullit të X X -të.V azhdimi i
tërësisë territoriale të Bosnjës, Kosova dhe Maqedonia janë
raste tipike të influencës ameri-kane. Me Kroacinë në BE, dy
fazat tjera të transformimeve ball-kanike janë duke qëndruar
larg integrimeve.
Kemi shtetet apo ish-republikat që janë në proces të hyrjes
dhe grupi i fundit që ka shfaqur dilemat e inkuadrimit, duke
lloga-ritur në baza tjera financiare dhe politike, përveç asaj
se çka of-ron platforma e BE-së dhe A merika.

III.1.2. Zgjidhjet e Serbisë dhe Maqedonisë
Serbia pas marrjes së datës së fillimit të bisedimeve me Bruk selin dhe vazhdimit të takimeve me Prishtinën për të
normali-zuar raportet, shpresonte për një rol më të madh në
rajon. Këtë Beogradi, përpiqet të bëjë dukë bërë politikë
serbe të fillim shekullit të X V III-të ndaj fqinjëve dhe Fuqive
botërore.Në një farë mase edhe ia ka arritur qëllimit, duke u
bërë një faktor për-krah atij kroat.
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Duhet thënë se shumë rrugë strategjike që lidhin perëndimin
me lindjen dhe jugun, kalojnë nëpër Serbi, dhe e gjithë kjo
mund të kthehet në një kartë favorizuese serbe e ndërsa për
të tjerët, karta mund të dëmtojë përparimin ekonomik dhe
demokratik.
A shtu siç kemi theksuar me parë, A merika duke qenë e
zgjeruar apo e zhy tur në pjesë tjera të globit, në Evropë dhe
Ballkan, mund të ndodhin spostime apo ndërrime që mund
të sfidojnë politikën amerikane, duke përfshirë të gjitha
marrëveshjet e arritura nën garancinë dhe sponsorimin
amerikan. Kroacia për këtë gjë është dëshmuar një lojtar
mjaft besnik dhe i suksesshëm amerikan. Hyrja në NA T O
me ndihmën amerikane dhe moder-nizimi i ushtrisë kroate
me mjete po ashtu perëndimore, veçse i dhanë mjaft
argumente Uashingtonit se është koha për të kaluar në
ciklin e tretë ballkanik të rreshtimit të forcave.
Ndërkohë, Kroacia mund të përballet me politikat e
Gjermanisë që kry esisht kanë të bëjnë me sektorin bankar
dhe buxhetor të vendeve anëtare dhe atyre që hyjnë në BE.
Në planin ekonomik, tregu kroat do mund të pësojë një
rritje të eksportit dhe vënies së tarifave që dënojnë kryesisht
mallrat që vijnë nga jugu i Ballkanit. Me këtë, në një formë
krijohet edhe ndarja ekonomike e gadishullit, që kur
kujtojmë politikën evro-piane, historikisht kjo linjë ndarëse
ka kaluar aty që nga Lufta e Parë Botërore. Në të njëjtën
kohë kur Kroacia është rreshtuar përkrah A merikës, ish
republika jugore në federatën jugosllave, Maqedonia, bëri
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një hap dhe zgjidhje strategjike duke u spostuar drejt
lindjes.
Mos të harrojmë se në politikën botërore çdo shtet ka të
drejtën e zgjidhjes së aleatëve dhe forcimit të marrëdhënieve
me kë të dëshirojë. Por, çështja tjetër që ka tërhequr
vëmendjen qëndron te vlerësimi i Shkupit që po i bën
përpjekjeve amerikane për të çliruar këtë vend nga ankthi
nacionalist.
Maqedonia nuk duhet të harrojë vitet 1994 dhe 2004, kur qeveria amerikane, bëri njohjet diplomatike ndaj këtij shteti, së
pari me shkurtesën IRJM e pastaj me emrin kushtetues
Republika e Maqedonisë.
Hamendjet strategjike të Maqedonisë nuk duhet të k thehen
në urrejtje ndaj diplomacisë amerikane. Ishin amerikanët të
cilët ushtarakisht përforcuan Maqedoninë. Prandaj mesazhet
e kreut qeveritar nga Kalingradi dhe Pekini për ndryshim të
kursit apo kodit vetëm sa e vështirësojë pozicionin e
Maqedonisë.
Shtetet e rajonit ashtu siç porositi zv/presidenti amerikan
Joe Biden duhet të ndjekin atë drejtim që e ndoqi Kroacia
dhe ndoshta kufiri perëndim – jug do të bëhet më lehtë i
kalueshëm për shtetet që ende nuk po hyjnë aktualisht në
BE.

III.1.3. Kroacia dhe Serbia nisin garën rajonale
Kroacia tani po bën lojën e forcimit të pozitës që dikur e
kishte humbur, dhe këtë po e bën me ndihmën e
amerikanëve dhe gjermanëve.
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Serbia do të vazhdojë të mobilizohet që të arrijë Kroacinë në
pikëpamje të Prodhimit të Përgjithshëm Kombëtar (PPK-së)
dhe të lidhë pas vetes shtetet që bëjnë të njëjtën politikë.
Shqi-përia dhe Kosova duke përfshirë edhe shqiptarët në
Maqedoni duhet të rishikojnë se çka mund të fitojnë nga kjo
zhvendosje amerikane në Ballkan.
Përderisa kriza europiane do të vazhdojë edhe gjatë këtij
viti, fuqitë që do të rriten në Ballkanin Perëndimor do të
vendosin se kush do ta kundërshtojë Kroacinë në të
ardhmen. Prej këtu rritet parashikimi se dekadat që do të
vijnë do të paraqesin një rrezik për kombet që nuk mund t’i
lëvizin çështjet vetë dhe do të duhet që fuqitë e së kaluarës të
përcaktojnë fatin historik. A merika ka nevojë për miq dhe
shtete që janë duke zbatuar vlerat demo-kratike dhe jo për
qeveri me qëndrime autoritare. Në të kaluarën, A merika, ka
bërë lëvizje të mëdha gjeopolitike dhe ka pasur situata kur
këto ndërrime kanë irrituar shtete që nuk janë pajtuar me
këtë prani. U takon vetë aleatëve të përcaktohen për shekullin amerikan.
A ta kombe që u drejtuan kah A merika u zhvilluan dhe u
bënë faktor rajonal dhe global, pasi këtë e garanton vetë
rëndësia e A merikës në sistemin ndërkombëtar. A ta kombe
që u rreshtuan në anën e kundërt shkuan drejt rënies
ekonomike dhe izolimit. Do të ishte në interesin e shteteve
të Ballkanit që për momentin kanë ngelur jashtë BE-së dhe
sferës amerikane, të demo-kratizohen dhe të vlerësojnë
angazhimin e makinerisë së rëndë amerikane. Në fund për të
kuptuar gjeopolitikën amerikane du-het filluar nga vetë e
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kaluara historike e zgjerimit dhe dominimit global
amerikan. (2013)

III.2. KUNDËRSHTARËT RAJONAL TË PARADIGMËS AMERIKANE
Zyrtarë të lartë të administratës amerikane shfaqën drojën
për mundësinë e kthimit të tensioneve në Ballkan. Drejtori i
Shër-bimit Inteligjent Kombëtar të SHBA -ve, James Clapper
tha se ndarjet etnike dhe politike, paraqesin rrezikun më të
madh për Ballkanin Perëndimor dhe vënë në pikëpyetje të
gjithë anga-zhimin e fuqive të jashtme për t’i demokratizuar
këto shtete. Marrëveshjet e nënshkruara në Ballkan kanë
karakter të përkohshëm të parandalimit të konfliktev e dhe
jo të zgjidhjes së çështjeve të grumbulluara nga e kaluara
historike. Nga Dejtoni e deri tek Marrëveshjet në Bruksel,
mund të thuhet së këto nego-ciata apo kontrata në mes
etnive hapën shtigje të reja të bashkë-punimit ballkanik.
Konfrontimet ideologjike, kulturore dhe fe-tare e bënë këtë
pjesë të Evropës më të prekshme apo shumë më lehtë të
pushtohet nga fuqitë e kohës.
Pax – Romana, solli një farë qetësie relative, por nuk largoi
përçarjet brenda provincave dhe popujve.Perandoria
Bizantine dhe Osmane i zhvilluan paradigmat e tyre në
drejtim të asimi-limit të etnive që nuk mund të projektonin
fuqi.
II.2.1. Implikimet strategjike të marrëveshjeve të
pazbatuara
Përshkak të luftërave që përshkruan rajonin dhe mungesës
së parimeve demokratike, marrëveshjet e nënshkruara deri
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më tani, nuk lënë shumë vend për të besuar se rajoni hyri në
BE apo NA T O. Përderisa SHBA -ja është duke e riformuluar
politikën për Ballkanin, dhe që do të bëhet më e theksuar
më vonë në cikle të veçanta gjeopolitike, traktatet e paqes
dhe marrëveshjet që rregullojnë marrëdhëniet në mes
vendeve të rajonit do të shërbejnë vetëm për një kohë.
BE nuk është në gjendje të zbatojë politika të përbashkëta të
problemeve të jashtme dhe të sigurisë dhe kjo përshkak të
dalli-meve që ekzistojnë në mes anëtarëve të unionit. Pra,
puna e nisur nga BE në Ballkan ka ngelur e papërfunduar,
dhe ky va-kuum është plotësuar nga forca që mund apo kanë
detyruar fuqitë e jashtme të angazhohen në misione të
parandalimit të zënkave në mes vendeve të Ballkanit.
Rënia ekonomike në shtetet periferike të BE-së dhe dallimet
me ato të shteteve më të fuqishme do ta dobësojë edhe më
shumë rolin e BE-së në Ballkan. Ndërsa, për më shumë se dy
dekada, A merika nuk e ndry shoi paradigmën për rajonin
(paqe – demo-kraci – siguri), dhe aktualisht me këtë koncept
është duke funksionuar BE për dekada më radhë. Sa më
shumë aktorë të skenës ndërkombëtare mendojnë se
A merika është duke u dobësuar, aq më shumë kemi rritje të
fuqive që kërkojnë zgjidhje apo aleanca në favor të
grupimeve dhe unioneve që e kanë kundërshtuar në të
kaluarën praninë amerikane këtu.
III.2.2. Boshti i ri ballkanik
Maqedonia dhe Serbia mund të cilësohen si vende ku ka
pasur ulje të interesit qy tetar dhe shtetëror ndaj kësaj
paradigme. Kosova dhe Serbia me këtë marrëveshje nuk
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mund të parandalojnë që kjo pjesë e kontinentit evropian, të
mos tensionohet apo edhe fragmentohet në të ardhmen.
Është në natyrën e shteteve që interesi kombëtar të paraqitet
si karakte-ristikë në politikën e jashtme dhe po ashtu edhe
në bisedimet ndërkombëtare.
Kështu të paktën ndodhi më marrëveshjen e fundit, kur
edhe përkundër vlerësimeve pozitive mbi këtë veprim të
Prishtinës dhe Beogradit nga fuqitë e jashtme, përsëri
dilemat mbi këtë hap të Brukselit janë të pranishme në
Uashington. Megjithatë, duken të çuditshme mendimet e
qeveritareve të Shkupit mbi çështjet që rrotullohen rreth
politikës së jashtme të këtij vendi.
A leancat ushtarake dhe ekonomike mund të përplasen me
paradigmën amerikane, ndërsa Maqedonia falë kësaj politike
u njohë formalisht nga SHBA -të në vitin 1994.
Përderisa boshti diplomatik dhe ushtarak i Maqedonisë
lidhet më shtete që janë kundërshtare të A merikës në
politikën botërore, atëherë ky shtet i brishtë dhe të llojit si
ky, mund të përshkohen nga cikle krizash etnike dhe të tipit
identitar. Kjo gjendje sigurisht se do të sillte ndërrime
radikale në politikën e brendshme dhe të jashtme, ku
paradigma amerikane në evoluim, më nuk do ta kërkojë
këtë Maqedoni ashtu siç e kemi parë deri më tani. Do të
bënte presion për të përmby llur qarkun Serbisë dhe
Maqedonisë në gadishull, duke ndërruar ndoshta edhe qeveritë.
Për momentin këto dy shtete do të përpiqen që të fitojnë
nga BE dhe nga boshti aziatik dhe i A merikës Latine. Në
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këtë debat, kongresisti amerikan, Dana Rohrabacher, tha se
marrëveshja e fundit në mes Prishtinës dhe Beogradit nuk
do t'i shërbejë paqes, por do të krijojë më shumë tensione.
Rohrabacher nxiti debatin rreth ndry shimit të kufijve në
rajon në të ardhmen dhe si çështje që duhet biseduar.
V izioni amerikan ka qenë dhe mbetet që ballkanasit të jetojë
në paqe dhe në një shoqëri demokratike.A i dha shembuj nga
poli-tika dhe konfliktet ndërkombëtare mbi këtë
problematikë dhe që duhet parë dhe shqyrtuar më shumë
kujdes nga qeveritë e Ballkanit Perëndimor.
Së këndejmi, mund të themi se administrata amerikane është
duke parë dhe shqy rtuar versione në rast të dështimit të
këtyre marrëveshjeve në gadishull. Nga e kaluara
operacionet inteli-gjente amerikane për t’i rrëzuar qeveritë
në shumë shtete të botës kanë rezultuar me sukses dhe kanë
bërë që shumë politika të qeverive vendase të pësojnë
ndryshime përshkak të inter-venimeve amerikane.
III.2.3. Ciklet gjeopolitike
Sa më shumë që konkurruesit në tregun botërorë bëhen
agre-sivë dhe lidhin pakte me shtete të dobëta për interesa të
njohura shtetërore, aq më shumë agresiviteti amerikan bëhet
më i fortë ndaj këtyre shteteve. Marrëveshjet në parim janë
të mira dhe ndikojnë pozitivisht te popujt dhe qeveritë të
përfshira në pro-bleme historike, por nëse këto nuk japin
rezultate në raportet ndërshtetërore, atëherë ngelin vetëm si
pika të nxehta të burimeve për konflikte si në Bosnjë,
Kosovë dhe Maqedoni. Zgjerimi rus, diplomacia e butë e
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BE-së, kursi i paqartë i Ballkanit Perëndimor, prania turke
dhe presioni amerikan e bëjnë këtë platformë më të
rrezikshme dhe jo aq mbrojtëse.
Maqedonia si rast nuk është në gjendje të kundërshtojë këtë
koncept amerikan, përshkak të kapaciteteve dhe burimeve
të dobëta shtetërore. Edhe pse rajoni ka pozitë të
përshtatshme gjeografike për t’u pushtuar lehtë nga
perandoritë dhe fuqitë e jashtme, disa shtete të formuara më
vonë në topografinë e Ballkanit, nuk kanë pozitë të mirë
gjeostrategjike.
Maqedonia nuk ka lumenj navigues dhe nuk ka dalje në det,
qeveria me anë të politikave jodemokratike, përpiqet të
mbajë nën kontroll pjesën perëndimore dhe lindore. Pra,
këtu kemi një varg problemesh që shumë vende apo qeveri
ballkanike mund të ballafaqohen në rast të kundërshtimit të
pranisë amerikane. Do të ishte keq në rast se disa qeveri do
të hynin në aleanca apo unione që do të bllokonin këtë
paradigmë.
Unionet tregtare në Ballkan do të luanin rolin e BE -së, dhe
kryesisht do të kishin karakter ekonomik. Megjithatë,
vërshimi i rajonit nga këto ide do të ishte tepër e i
rrezikshëm përshkak të lidhjeve historike në mes këtyre
vendeve apo qeverive.
T hënë më shkurt, është një çështje mjaft e ndërlikuar dhe
kjo gjë nuk mund të bëhet pa një mbulesë të mirë financiare
dhe të sigurisë nga ana e Fuqive botërore apo rajonale.
Në rast se Maqedonia apo Serbia, pavarësisht se këto qeveri
po bëjnë përpjekje për të hy rë në BE, do të zhyteshin në
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lojëra gjeopolitike, atëherë reagimi amerikan do të ishte
kryesisht ekonomik dhe diplomatik.
Ish-sekretari i Departamentit të Shtetit James Bejker në vitin
1991, deklaroi se nuk do të lejohet shkatërrimi i RSFJ-së dhe
se nuk do të njihet pavarësia e asnjë republike. Nuk shkoi
shumë gjatë dhe koncepti amerikan që doli në skenë në vitin
1991 dhe që filloi të shfaqej që nga viti 1989, dha shenjat e
para të pranimit të republikave si shtete të pavarura dhe në
një farë mëny re u pranuan edhe linjat e reja kufitare në
Ballkan dhe Evropën Qendrore. Lufta në Jugosllavi la pasoja
tek popujt dhe mijëra njerëz të pafajshëm humbën jetën nga
politikat nacionaliste.
Marrëveshjet, aleancat e të gjithë llojeve dhe me konceptet e
reja që ofrohen në rajon, e plotësojnë njëra tjetrën. Kur
Bosnja ndo-dhet para kolapsit ekonomik dhe kur në jug,
Maqedonia gjendet para shumë hamendjeve strategjike,
atëherë shumë ide do të kundërshtohen apo pranohen nga
qeveritë dhe pjesa dërmuese e banorëve.
Historikisht kufijtë kanë ndry shuar në Evropë dhe është e
mundur që edhe në të ardhmen në mënyrë paqësore ato të
lëvizin, pasi është në natyrën e njerëzimit t’i shohë ngjarjet
në evoluim. Forcat e jashtme dhe të brendshme janë një
ndër faktorët kry esorë që i lëvizin fenomenet. Paradigma
amerikane për afër një shekull bëri që të mbisundojë dhe të
zhvillohet në të gjitha shtetet demokratike, pra edhe të
shteteve që e kërkonin lirinë në këto dy dekadat e fundit.
Është e drejtë e çdo shteti të zhvillojë politika të pavarura, të
zgjedhë partner strategjik apo edhe të bëjë aleanca. Së fundi
132

disa qeveri të Ballkanit mund të drejtohen nga konceptet që
ofrohen nga Fuqitë e Mëdha dhe të nivelit rajonal.
Dhe për në fund, mund të shfrytëzohen edhe rrugët
strategjike të së kaluarës, “V ia Egnatia”, “V ia Militaris” apo
edhe të së njohurës “Pax - A mericana”, që për momentin si
duket është drejtimi më i mirë për shtetet e rajonit, qoftë
edhe nëse kjo paradigmë do të pësojë ndryshime. (2013)

III.3. RIVALITETI AMERIKANO-KINEZ NË BALLKAN
Pentagoni bëri të ditur se A merika dhe forcat ushtarake
ame-rikane kanë një mision të papërfunduar në Ballkan, dhe
është herët të bëhet apo mendohet rreth ndonjë tërheqje
masive amerikane nga rajoni. A dmirali amerikan James D.
Stavridis tha se meqë rajoni po tregon një farë përparimi, ka
ngelur ende shumë punë për t’u bërë në Ballkan. Ndërkohë
u shtuan njoftimet për idenë e kanalit nënujorë Serbi - Greqi
si mega strukturë e shekullit në Ballkanin Jugor e ideuar më
parë në vitin 1900 nga amerikanët dhe që diskutohet nga
serbët, rusët dhe kinezët ta përfundojë në dekadat që vijnë.
Ministri serb i Minierave Milan Baceviç, në fund të janarit të
vitit 2014, kishte vizituar Kinën për të folur rreth këtij
projekti me qeverinë dhe kompanitë kineze.
Megjithatë, nëse përpiqemi t’i identifikojmë forcat që
ndikuan në fillimin e luftërave ballkanike dhe botërore një
shekull më parë, dhe si përfunduan ato, në fakt ne i kemi
parashikuar dhe fuqitë që do të drejtojnë Gadishullin
Ballkanik në të ardhmen.
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III.3.1. Shekulli i ri si pronësi e Amerikës
Shekulli i X X ishte shekulli i A merikës dhe partnerëve
strategjik amerikan dhe sigurisht se do të jetë përsëri e
A merikës, më të gjitha të mirat financiare dhe ushtarake për
aleatët evropian, ball-kanik dhe aziatik.
Në këtë drejtim në fund të shekullit të kaluar, disa shtete që
e kanë kundërshtuar praninë ushtarake amerikane, sikur
menduan se me reduktimin e forcave të NA T O-s apo
KFOR-it në Ko-sovë në 2010 dhe shkurtimeve buxhetore
amerikane në Evropë në 2013, A merika do të tërhiqet, dhe
me këtë, këto shtete do të angazhoheshin si një forcë që do
t’i çonte politikat e jashtme të Ballkanit Perëndimor, të
vendosin një rregull të ri rajonal.
Mund të bëhet edhe më e besueshme, se kjo që po ndodh
aktualisht në Evropën Jugore i paraprin rreshtimit të
forcave apo bazave ushtarake në rajon nga fuqitë e rangut të
rëndë dhe të mesëm.
Për më shumë, Rusia, ka njoftuar më parë se është duke
men-duar rreth një baze të tipit civil që do të ndërtohej në
Serbi dhe do të shërbente për intervenime të shpejta dhe në
raste të fatkeqësive natyrore. Këtë që e bën Rusia në
bashkëpunim me Serbinë është një farë balance e forcave në
jug me ato amerikane. Ndërsa involvimi global kinez,pra
këtu në Ballkan, e fuqizon garën e Fuqive të Mëdha në
kërkim të pikave dhe rrjeteve strategjike të ndërlidhjes në të
mirë të ekonomive kom-bëtare, duke shkuar paralel me
trendet e tregtisë botërore.
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III.3.2. Kanali Danub-Selanik dhe Trepça
Në këtë bosht përveç interesimeve të kuadrit ushtarak, kohë
më parë një kompani kineze shfaqi interesimin për të
ndërtuar një kanal që do të lidhte Serbinë dhe lumenjtë që
kalojnë në qendër të Serbisë me Greqinë – Limanin e
Selanikut. Me këtë projekt strategjik u bëhet bllokadë
amerikanëve dhe aleatëve pro ame-rikan të rangut të mesëm
dhe të lehtë.
“Rryma Jugore”, Korridori i 10-të dhe Kanali nënujorë
Serbi-Maqedoni- Greqi do t’i rrezikonte shtetet aktuale dhe
politikat e ty re të dobëta rajonale në çështjet e nisura të
integrimeve. Rëndësia strategjike dhe historike e këtij kanali
veri - jug dhe e këtij rreshtimi të ri, qëndron në atë se, do të
pengonte idenë panamerikane euroaziatike të grumbullimit
të mineraleve nga Kaspiku, Kaukazi e deri në A driatik.
Ndërkohë, depërtimi dhe prania kineze në këtë projekt
disavjeçar, mund të bëhet edhe realitet, duke u nisur nga të
dhënat, se Kina ka shfaqur interes më herët dhe ka
nënshkruar një sërë marrëveshjesh me disa shtete, duke
përfshirë së fundi edhe Nikauragën, për të hapur një kanal
në A merikën e Mesme, të ngjashëm si me Kanalin e
Panamasë të hapur nga forcat amerikane (1881-1914). Kanali
dhe mallrat nga Danubi, Sava dhe Morava do të kalonin
shumë më mirë dhe kostoja e ty re do të ishte me e ulët për
t’u transportuar drejt apo nga BE dhe Ballkani për në jug
dhe lindje të kontinentit.
Me këtë kanal nënujor eksporti dhe importi i të mirave do
të favorizonte këto shtete dhe njëkohësisht do të formohej
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një zonë e influencës serbo – kineze - ruse kundër A merikës.
Prej këtu kjo aleancë globale dhe rajonale bëhet për të
dobësuar dhe penguar zgjerimin amerikan. Në këtë grupim,
aktualisht me Kosovën e zhy tur në krizë të thellë të
qeverisjes, pjesa shqiptare në Maqedoni e dominuar nga
qeveria në Shkup dhe Shqipëria e gjetur në një krizë të
përhershme sociopolitike, e bën dinamikën e lidhjeve të
aleancave me A merikën dhe shteteve tjera evro-piane të
interesuara për këtë trend më të komplikuar dhe më të
ngadalshëm në krahasim me atë që po zhvillohet në lindje.
Kina ka shfaqur interes të investojë në portet detare të
Greqisë për t’i shpërndarë mallrat kineze më shpejtë në tërë
Evropën.

III.3.3. Gjeopolitika dhe pasuritë natyrore të rajonit
Për të parandaluar apo balancuar këtë investim lindor,
ameri-kanët do të përdorin të gjitha burimet e “strategjisë së
madhe” duke përfshirë edhe T repçën, pra pasuritë
nëntokësore të Ko-sovës dhe duke i bërë këto lëvizje para se
këto forca lindore dhe qendrore të zbarkojnë me projekte
dhe investime të mëdha që përpiqen të ndryshojnë balancën
e gadishullit. Sipas disa stu-dimeve, vlera e zinkut në këtë
zonë të Kosovës, shkon nga 3-13 bilion dollarë amerikanë
dhe është një ndër vendet me të kon-centruar në Evropë me
zink. Kështu, A merika dhe aleatët e rangut të dobët rajonal
do të zhyten në idetë e zhvillimit të minierave dhe
përpunimit të mineraleve në Ballkan në dekadat që vijnë. T ë
gjitha elementet në këtë pjesë të Ballkanit iu shpër-bejnë
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korporatave të jashtme për të ndërtuar dhe përmirësuar
teknologjinë ushtarake dhe civile.
Në vitin 1925 një program i madh qeveritar britanik u nis
nga korporata “Selection T rust”, kur me gjetjen e depozitave
të mëdha naty rore në vitin 1930 u hap “Stari T ërgu”.
Mirëpo, më vonë kjo zonë e dominuar nga gjermanët u
shfrytëzua për që-llimet strategjike gjermane të industrisë së
luftës për në jug. Në këtë kuadër, ashtu siç e kanë theksuar
zyrtarët amerikan në planin strategjik global të vitit 2030,
A merika do të ballafaqohet nga fuqitë me boshte që do të
dobësojnë praninë globale të Uashingtonit, pra edhe në
Ballkan. Fuqitë në rritje do të anga-zhohen ashtu siç e
theksuam, me të gjitha kapacitet duke kërkuar ndihmë nga
forcat aziatike për të ndërtuar kanale dhe rrjete të gazit
natyror.
A ndaj qeveria serbe dhe maqedonase këtë muaj janë duke
pritur raportet e BE-së mbi progresin dhe vendimin
ekzekutiv të uni-onit dhe prej këtu ne presim një ndryshim
të kahjes së veprimit të këty re shteteve. A shtu siç tha
kryetari serb T omisllav Nikoliç, Serbia do të shikojë edhe
në perëndim edhe në lindje për të për-fituar rëndësinë
strategjike të së kaluarës. Prej këtu, me Serbinë, Maqedonisë
i jepet një farë shpejtësie në drejtim të forcimit të pozitës në
Ballkan. Mirëpo, pasuritë naty rore, liqenet dhe lumi V ardar,
të gjithë janë të “vendosura” në pjesën me shumicë shqiptare
apo janë të ndara dhe të kufizuara me ndonjë vend fqinj dhe
kjo e bën Maqedoninë më të dobët si faktor dhe kështu
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detyrohet të lidhet me agjendën serbe të planifikimit të
zonës.
Kosova dhe Shqipëria përkundër krizave të brendshme dhe
të jashtme do të duhej të dilnin nga politika e izolimit,
konfron-timeve dhe të vazhdojnë të stabilizohen për t’u bërë
si ndihmës dhe partner amerikan në rajon dhe më këtë duke
u vetëfuqizuar dhe balancuar si forcë në zonë. Më këtë
krijohen kushtet dhe bazat e një dështimit eventual të
integrimit në BE dhe vazhdimit të zhvillimit të politikave të
pavarura ballkanike në kuadër të gjeopolitikës se re
amerikane.
III.3.4. Prania amerikane dhe kufijtë
Përkundër këtyre lëvizjeve gjeo – ekonomike dhe gjeopolitike, në prag të hyrjes së Kroacisë në BE në fillim të
muajit korrik, kufiri mes Evropës dhe Ballkanit mund të
bëhet edhe më i gjerë. Po ashtu në fund të qershorit ne
kujtojmë edhe 99 vjetorin e vrasjes së A rchduke Franc
Ferdinandit në Sarajevë në vitin 1914 dhe fillimin e Luftës së
Parë Botërore në 1914. Fillimi i shekullit X X -të i zuri
shtetet e Evropës dhe të Ballkanit në rivalitete që më vonë
kjo gjendje do të çonte Evropën e post Napoleonit në
konflikte dhe do të vendoste bazat e ndarjes së Evropës në
vitin 1945. A merika i dha fund hegjemonisë gjermane dhe
komuniste në Evropën e pas dy luftërave botërore dhe
mendohet se ky zgjerim do të vazhdojë edhe për gjatë këtij
shekulli në forma të ndry shme. Ndërsa ajo çka quhet sot BE
dhe Ballkan Perëndimor mund të vazhdojë të fragmentohet
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nga ana e shteteve që kanë shfaqur interesa për të formuar
aleanca dhe unione në të ar-dhmen.
Linjat kufitare në mes Evropës dhe Ballkanit janë po aty ku
kanë qenë dikur dhe do të jetë shumë vështirë për këto
vende që llogariten nga fuqitë e jashtme si lojtarë në
politikat e tyre, të hy jnë në union pa i plotësuar të gjitha
kërkesat e BE-së së zhy tur në krizë të identitetit politik dhe
ekonomik.
Hyrja e Kroacisë në BE, çështja e ndërtimit të kanaleve dhe
lidhjeve tjera strategjike në këtë pjesë të Evropës, prania
ruso – kinezejanë një ndër karakteristikat e rivalitetit
ndërkombëtar. Në rast se kjo do të shpejtohet nga Fuqitë e
Mëdha, atëherë inves-timi amerikan në këtë pjesë të Evropës
do të rritet. Stabiliteti i brendshëm do t’i takonte të
kaluarës dhe A merika do të sigu-ronte paqe dhe dominim të
përhershëm nga Ballkani Jugor, Ka-ukazi e deri në Kaspik.
(2013)

III.5. ZGJERIMI I RI TURK NË BALLKAN
Në fund të përpjekjeve historike, T urqia nën sponsorimin
ame-rikan, duke shtuar si lojtarë Gjermaninë edhe Rusinë,
do të fi-llojë të influencojë dhe zbarkojnë në rajon me të
gjitha mjetet e “strategjisë së madhe” të asaj ekonomike,
politike dhe kulturore. Një shekull nga largimi i T urqisë
dhe fillimit të Luftës së Dy të Ballkanike, politika e jashtme e
A hmet Davutolgut përsëri po shtrihet në të gjithë
gadishullin, duke e lëvizur këtë doktrinë, si-gurt dhe me
shumë lehtësi në të gjitha shtetet e Ballkanit Perë-ndimor.
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Është në duart e qeverive të Ballkanit të pranojnë këtë rol
do-minues të T urqisë apo të refuzojë këtë politikë, që nuk
është duke i marrë aq shumë në k onsideratë tensionet
ndëretnike dhe shtetërore të cilët i kanë karakterizuar
popujt e rajonit që nga koha kur Perandoria u shpërbë.
Megjithatë trajtimi i po këty re çështjeve në formë selektive
do ta vështirësojë edhe më shumë praninë e “diplomacisë së
butë” turke në rajon.
III.5.1. Pozita gjeografike e Ballkanit dhe Fuqitë e Mëdha
Nëse përpiqemi të shohim pozitën gjeografike të Ballkanit,
do të vërejmë se pozicioni rajonal dhe global ku kalojnë
rrugët to-kësore dhe detare, shpeshherë janë kthyer në arenë
lufte nga ana e Fuqive botërore dhe evropiane për të
kontrolluar këtë bosht strategjik global, si pikë ku mund të
vëzhgohet dhe dominohet një pjesë e mirë e Lindjes së
A fërt.
Deti A driatik, Jon, ngushtica e Bosforit, Dardaneleve,
lumenjtë navigues Drini, Danubi dhe Morava kanë bërë që
rajoni histo-rikisht të fitojë rëndësi strategjike dhe të bëhet
tërheqës për gjatë shumë shekujve për perandoritë dhe
Fuqitë e Mëdha.
A ndaj duke e parë rajonin dhe sistemin ndërkombëtarë nga
këto të dhëna historike dhe gjeografike, dyshoj se shtetet e
brishta të botës post komuniste të vitit 1991 do të mund aq
lehtë t’i për-keqësojnë marrëdhëniet me A nkaranë dhe të
rishikojnë zgjidhje tjera strategjike pa ndonjë marrëveshje
paraprake me A merikën.
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Zgjerimi turk drejt veri - perëndimit është duke u bërë njëjtë
si shekuj më parë kur osmanët pushtuan zonën. A ktualisht
këtë politikë zgjerimi që e ka nisur A nkaraja ka të ngërthyer
në vete elementë të “diplomacisë së butë” apo të politikës së
quajtur “zero probleme me fqinjët”.
Në Ballkan edhe përkundër problemeve me të cilët
ballafaqo-hen këto shtete të dobëta, T urqia e ka më lehtë të
veprojë në va-kuumin e ri gjeopolitik. T urqia që nga viti
1992 është duke zbatuar politikë të jashtme selektive me të
gjitha shtetet e Ball-kanit Perëndimor.
Nga pikëpamja e rolit turk në organizatat ndërkombëtare që
janë marrë me krizën ballkanike, është parë se A nkaraja i ka
përkra-hur të gjitha nismat për paqe dhe stabilitet dhe ka
qenë shumë vështirë për T urqinë t’i refuzojë apo
kundërshtojë nismat ameri-kane.
Pas vitit 2002 me ardhjen në pushtet të forcave politike që
ka-në për qëllim reformimin e sistemit politik turk, është
parë një strategji tjetër se si të arrihet deri tek avancimi i
interesave të A nkarasë në gadishull. Por, kur është çështja e
politikës së jashtme turke të fillim shekullit të X X I -të,
vërehet një diplomaci më aktive drejt Ballkanit, me zgjidhje
të përcaktuara qartë. Kë-shtu me Serbinë dhe Maqedoninë
ka një politikë të ngjashme, ndërsa i ka futur në një bllok
Shqipërinë, Kosovën dhe Bosnjën.
Ndarja në blloqe paraqet rrezik për vetë zonën, sepse edhe
ashtu të ndarë që nga koha kur osmanët ikën nga Ballkani,
shtetet si Kosova, Maqedonia dhe Bosnja paraqesin një
rrezik në vetvete me potencial për ndërrim kufijsh, të
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mundësisë së një integrimi të vonshëm në BE, vetizolimit
dhe vendosjes së tyre nën ombrellën e fuqive të jashtme.
III.5.2. Gjeopolitika turke
Sigurisht që gjeopolitika turke nuk është duke u balancuar
ve-tëm brenda vetes, por është në natyrën e forcave që e
udhë-heqin këtë politikë të zgjerimit, të shtrihet dhe të
influencojë nga Dardanelet e deri në Danub ose edhe më
gjerë drejt A zisë.
Sidoqoftë faktorët e jashtëm dhe të brendshëm, duke
përfshirë edhe ato gjeografik dhe historik janë duke e shtyrë
këtë zgjerim turk drejt Ballkanit, me shpejtësi si asnjëherë
më parë.
Për disa shtete, ky depërtim do të ishte i mirëseardhur,
ndërsa për disa të tjerë ku shoqëria është e ndarë në politikat
fetare, ky zgjerim do të dëmtonte edhe më shumë
stabilitetin e brend-shëm. Në përgjithësi këto veprime neo –
otomane mbi disa popuj të Ballkanit që nuk kanë kapacitete
të projektojnë fuqi dhe të bëhen faktorë të ndryshimeve në
këtë dekadë, lënë vend për t’u kuptuar ndryshe që A nkaraja
është duke manipuluar me po-litikat e jashtme dhe
ekonomike të shteteve të brishta ballkanike.
Sipas shtypit periodik, në Maqedoninë Lindore dhe Serbi,
A n-karaja është duke investuar shumë në fushën e
energjetikës dhe në përgjithësi të gjithë projektet i ka
drejtuar në këto fusha. Në Shqipëri, Kosovë Bosnjë, T urqia
është fokusuar më shumë në projektet kulturore dhe fetare,
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ndërkaq investimet në fushën e ekonomisë apo energjetikës
kanë qenë të zbehta.
III.5.3. Amerika dhe Turqia në Ballkan
Partneriteti afatgjatë amerikan në Ballkan pas vitit 1952 dhe
1991 ka qenë i bazuar tek mbështetja e pakufizuar që ka
marrë nga Shqipëria e pas vitit 1991 dhe po ashtu edhe nga
T urqia, pas anëtarësimit në NA T O, dhe është zbehur me
serbët dhe maqe-donasit në periudha të ndryshme historike.
Në këtë linjë me Serbinë gjatë dy viteve të fundit
marrëdhëniet në mes Uashingtonit dhe Beogradit janë duke
u zhvilluar më shpejtë dhe janë të përqendruara në drejtim
të normalizimit të raporteve të Beogradit me Prishtinën dhe
mundësisë së inte-grimit të Serbisë në BE me një shtyje të
vogël amerikane. Këtu vazhdon dualiteti serb në politikën e
jashtme.Qeveria ka thënë se Beogradi ka dy kahe. Greqia
dhe Bull-garia u kanë shërby er amerikanëve për të balancuar
politikën euro – aziatikedhe Uashingtoni i ka përdorur
shpeshherë kur është dashur t’i ndryshojë forcat në
Ballkanin Perëndimor.
Nga kjo politikë e jashtme amerikane dhe turke si duket ka
për-fituar më shumë Maqedonia, ku qeveria duke përdorur
kartën e identitetit dhe diskriminimit etnik ka arritur të
krijojë një farë stabiliteti të brendshëm. Ndonjëherë SHBA të i kanë dhënë më shume rol T urqisë në Ballkan në çështjet
e tregtisë dhe shitjes së armatimit turk në rajon e në disa
raste e kanë bërë Bullgarinë me aktive në çështjet strategjike.
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Nga historia e cikleve gjeopolitike gadishulli shekuj më parë
u dominua nga forca të cilat i shtruan bazat e civilizimeve,
por, pushtuesit lindor të rajonit filluan ta ndryshonin
përbërjen etnike dhe territoriale.

Linjat e gazit natyror në territorin e Turqisë
Sot mëse një shekull që kur filloi kriza ballkanike, rajoni
duket dinamik por jo i zhvilluar ekonomikisht. Ndoshta
përshkak të ndry shimeve të forcave në politikën globale,
mund që rajoni të kthehet në një fushëbetejë në mes
A merikës, BE-së, Rusisë, Kinës dhe T urqisë. Propozimi për
një G-6 në Ballkan dhe inve-stimet e mëdha kineze në rajon
e kanë bërë T urqinë më një kundërshtarë plus në skenën
ballkanike.
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Bashkëpunimi dhe ndihma e T urqisë për popujt e Ballkanit
du-het të fokusohet njëjtë siç e bëri SHBA dhe aleatët
evropianë për më shumë se dy dekada në rajon, si bazë e
mirë për të zvogëluar kritikat dhe tendencat negative
kundër A nkarasë.
Në fund të kësaj përpjekje historike, T urqia nën
sponsorimin amerikan, duke shtuar si lojtarë Gjermaninë
edhe Rusinë, do të fillojë të influencojë dhe zbarkojnë në
rajon me të gjitha mjetet e “strategjisë së madhe” të asaj
ekonomike, politike dhe kulturore.
Do të dukej në Evropën e përballur me krizë politike dhe financiare, si barrë e rëndë nëse me të vërtetë BE dhe T urqia,
përshkak të lidhjeve historike dhe gjeografike me Ballkanin
do të “përleshen” përsëri në Gadishull.
Megjithatë zhvillimet e brendshme në politikën turke do të
për-caktojnë shumë qartë këtë zgjerim të ri drejt Ballkanit
dhe Lindjes së A fërt. (2013)

III.6. MAQEDONIA “PROVOKON” NJË KURS TË RI AMERIKAN
Mediat njoftuan se Maqedonia nuk do të marrë edhe kësaj
radhe datën e fillimit të bisedimeve me BE-në. Sa më i gjatë
dhe i vështirë bëhet rrugëtimi i Shkupit drejt Evropës, aq më
i paqartë dhe me shumë të panjohura bëhen veprimet
politike të kreut shtetëror. Gjatë tre viteve të fundit jemi
përpjekur të zbërthejmë rivalitetin e Fuqive të Mëdha në
Evropë, pra edhe në Ballkan. Gazi naty ror dhe pasuritë tjera
të rajonit kanë çuar në krijimin e boshteve dhe aleancave
rajonale dhe globale.
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Marrëveshja ruso – maqedonase e janarit të vitit 2013 për të
ndërtuar një rrjet plotësues të “Rrymës jugore” në
Maqedoni, siç duket i ka vënë në vështirësi raportet
amerikano – maqedonase. Kështu “Rryma jugore” një
projektit rus i gazit natyror mund të kthejë rajonin në një
gjendje të rëndë apo edhe të dëmtojë marrëdhëniet në të
ardhmen në mes SHBA -ve dhe Maqedonisë. Qeverisë së
Maqedonisë, me këtë politikë të jashtme në dy drej-time,
mund t’i kanoset një rrezik i destabilizimit dhe dobësimit të
pozitës në raportet ndërkombëtare. Në rast se
përfundimisht, Shkupi do të shkonte në sferën ruse të
gazifikimit atëherë, marrëdhëniet Uashington-Shkup do të
pësonin ndry shime thel-bësore dhe përkeqësimi i tyre do të
çonte në një kurs të ri amerikan ndaj Maqedonisë.
Ky projekt rus është në kundërshtim apo është rival i rrjetit
të nisur nga amerikanët të quajtur “Nabucco”, në të cilin
kryesisht aderojnë aleatët dhe partnerët strategjik të SHBA ve. Diplomati i lartë amerikan Philip Riker gjatë takimit me
liderët e Kartës së A driatikut në Ohër, theksoi rëndësinë e
Ballkanit Perëndimor për politikën e jashtme dhe të sigurisë
së SHBA -ve. Nga e kaluara historike e politikës së jashtme
amerikane i kemi të njohura strategjitë dhe organizatat që
kanë shërby er për të izo-luar apo mbajtur në baraspeshë
forcat që kanë luftuar zgjerimin amerikan në mbarë sistemin
ndërkombëtar të politikës.
Dhe këtu mund të themi se Maqedonia duhet të falënderoj
A merikën për ndihmën që ka marrë gjatë këtyre viteve. Në
këtë plan, dilemat strategjike të Maqedonisë nuk duhet të
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kthehen në urrejtje shtetërore ndaj politikave dhe këshillave
që vijnë nga SHBA -të. Pa Uashingtonin, me të vërtetë
politika ndërkom-bëtare do të ishte në një anarki totale,
kështu qeveria e përbërë edhe nga një parti shqiptare, duhet
të vlerësojë ndihmën diplo-matike dhe ushtarake të SHBA ve gjatë këtyre viteve të vështira të akomodimit të
Maqedonisë në politikën ndërkombëtare dhe rajonale. Për
më shumë, shpërfillja qeveritare kundër A merikës, do të
kishte pasoja fatale për këtë shtet fragjil në politikën ballkanike. (2013)

III.7. MODELI EURO-AMERIKAN PËR ZGJIDHJEN E KONFLIKTEVE
Diplomacia euro - amerikane pas përpjekjeve disavjeçare për
t’i dhënë fund izolimit rajonal, sipërfaqësisht përmbylli një
konflikt historik në Ballkan. Kosova dhe Serbia duke
shfrytëzuar ten-sionet dhe krizën në veri, arritën një
marrëveshje që mund t’i çojë këto dy vende drejt
normalizimit të marrëdhënieve ndër-shtetërore. Marrëveshja
e shumëpritur nga fuqitë perëndimore dhe e ndërmjetësuar
nga BE, i hapi rrugë të re apo alternative Serbisë për të
filluar bisedimet për anëtarësim në të ardhmen në BE dhe u
mundësoi serbëve një farë vetëqeverisje thelbësore në veri të
Kosovës.
Ndërkohë Kosovës, gjithnjë sipas kësaj marrëveshje, i
mundë-sohet një anëtarësim më i lehtë në organizatat
ndërkombëtare dhe i ruhet në parim tërësia territoriale në
rast se kjo vetë-qeverisje nuk kthehet në autonomi klasike.
Fuqizimi serb në veri me anë të kësaj marrëveshje dhe plani
147

serb për të përfituar kredi nga BE me fillimin e bisedimeve
pas muajit qershor, e ka nxjerrë Beogradin, si lojtar kryesor
në gjeopolitikën e re të rajonit.
Kosova si shtet i ri në arenën rajonale dhe ndërkombëtare,
është detyruar të pranojë zgjidhje që për opozitën dhe
kritikët e qeverisë, është cilësuar si një dështim historik. Në
këtë kuadër, Uashingtoni thotë se kjo marrëveshje e bën
Kosovën më të fortë në arenën ndërkombëtare.

III.7.1. Marrëveshjet si zgjidhje për ndërprerjen e
konflikteve
Kosova, pas një intervenimi të jashtëm dhe administrimi
ndër-kombëtar disavjeçar, qoftë edhe të ndonjë konsensusi
kombëtar u dety rua të pranojë këtë marrëveshje për
veriun.Në fakt, për më tepër se një dekadë, serbët dhe Serbia
imponuan zgjidhje dhe si-tuata të ndërlikuara për qeverinë
në Prishtinë, që ndonjëherë disa zyrtarë të Kosovës
kërkonin ndërhy rje ushtarake për të ma-rrë veriun.
Kjo gjendje bëri që amerikanët dhe evropianët të
angazhohen më shumë në ruajtjen e asaj çfarë është arritur
në Kosovë, një stabilitet që duhet vazhduar pa konflikte.Pra,
më mirë një marrë-veshje se sa luftë që do t’i sillte kokëçarje
financiare SHBA -së dhe BE-së.
Në planin global, SHBA -të që nga viti 1991, kanë qenë për
dhënien fund të konfliktit jugosllav në mënyrë paqësore,
duke shfrytëzuar mjetet diplomatike dhe ndonjëherë edhe
ato ush-tarake. Për më shumë gjatë mandatit të demokratëve
në Shtëpinë e Bardhë, diplomatët amerikanë kanë qenë të
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interesuar për zgjidhje të problemeve në Ballkan duke
përdorur karotën dhe shkopin, si mjet të diplomacisë
preventive.
Involvimi amerikan në rajon ka bërë që të arrihen shumë
marrë-veshje që në fund kanë sjellë paqen apo kanë ndaluar
konfliktet etnike. Prej këtu kemi përpjekje të vazhdueshme
të përfa-qësueseve amerikanë dhe evropianë në rajon si
A shton, Fyle, Riker për t’i bindur qeveritë se duhet ecur
drejt demokracisë dhe respektuar marrëveshjet apo
armëpushimet e arritura.
Prandaj mund të thuhet se edhe gjatë administratës së re të
Ba-rak Obamës, vërehet një farë angazhimi diplomatik
amerikan në Evropë nën drejtimin e sekretarit John Kerry ,
përkundër asaj se SHBA -të më tepër aktualisht janë fokusuar
në A zi - Pacifik.
Mund të thuhet se në këtë fazë të diplomacisë amerikane
nuk kemi ndonjë ndry shim thelbësorë të agjendës gjatë
mandatit të parë apo të dy të të Obames dhe Kerrit për sa i
përket ndonjë lëvizje të madhe në rajon.
Ballkani nuk del jashtë interesit të politikës amerikane,
përderisa forcat nacionaliste vazhdojnë të qëndrojnë në
pushtet dhe të paraqesin rrezik për paqen dhe stabilitetin e
rajonit.
Bosnja, Kosova dhe Maqedonia janë zona të vlimeve etnike
dhe me anë të kësaj apo këty re marrëveshjeve, amerikanët
mundo-hen t’i mënjanojnë e konfliktet e izoluara. Ndërsa
Serbia dhe Shqipëria nëpërmes politikave të balancuara
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mund t’i japin rajo-nit një drejtim tjetër drejt përparimit
demokratik.
Por, deri me tani Serbia dhe politikat e qeverive serbe kanë
qenë destabilizuese për Ballkanin, dhe ky shtet tani është
përpjekur të dëshmojë se mund të bëhet palë në ndonjë
marrëveshje dhe ta zbatojë atë.
III.7.2. Forca e diplomacisë së butë
Por, ashtu siç theksohet edhe në këtë dokument, çdo gjë
ngelet e vëzhguar nga fuqitë e jashtme derisa palët ta
zbatojnë këtë kon-tratë. Kjo ka të bëjë më shumë me
përvojën e keqe të Fuqive të Mëdha me Serbinë si vend që
shkel mbi dokumentet ndër-kombëtare.
BE dhe SHBA -të kanë bërë mjaft për rajonin dhe tani më
është në duart e vetë shteteve ta ruajnë paqen dhe të ecin
përpara.
Përshkak të zhvendosjes së vëmendjes në krizat tjera
botërore, shpeshherë ndodh që të kemi ndonjë rifokusim
amerikan në Evropë, përshkak të krizës evropiane dhe
nevojës së amerika-nëve për të koordinuar aktivitetet në
politikën ndërkombëtare. Megjithatë BE e dobësuar nga
kriza, ka nevojë për A merikën për të rregulluar politikën e
jashtme dhe të sigurisë. Kosova, më saktë marrëveshja e
fundit e nënshkruar në Bruksel, ishte një rast me të cilin BE
po e teston forcën e diplomacisë së butë që dikur i
mungonte shumë në të gjitha konfliktet në rajon. A ndaj
konfliktet dhe krizat ndërkombëtare do ta bëjnë
diplomacinë amerikane të merret më shumë me çështjet që
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aktualisht kanë ngelur të hapura për politikën e jashtme
amerikane që prej viteve (1952-2013)
Përndryshe, kjo mund të quhet edhe si një etapë e re në
fushën e politikës së jashtme amerikane në Ballkan. Në këtë
krizë globale, aktualisht kjo është zgjidhja më e mirë që
ofrojnë ndërkombë-tarët për shtetet e dobëta të rajonit.
Marrëveshjet ndërshtetërore mund të hasin në kundërshtime
nga forca të ndry shme politike. Me bisedimet e fundit BE
dhe SHBA -të, dëshirojnë t’iu japin një kalim më të lehtë të
gjitha çështjeve të ngecura nga e kaluara dhe si ato duhet të
zgjidhen në të ardhmen, pra qoftë edhe të idesë së
ndryshimit të kufijve në mëny rë paqësore.
Kuptohet se në rrugë e sipër ashtu si më parë nga përvoja e
ndërkombëtarëve në rajon, të gjitha marrëveshjet e
nënshkruara kanë qenë të kundërshtuara dhe kanë bërë që
problemet etnike të mos zgjidhen. T ani në këtë fazë e ka
radhën Maqedonia, të dëshmojë më tepër në raportet me
fqinjët dhe çështjet e brendshme. Ende ngelet e paqartë për
qeverinë e Shkupit se kah do të shkojë Serbia. Investimet
dhe kreditë ruse janë duke vazhduar në këto dy shtete,
përkundër marrëveshjeve të arritura apo edhe ca të tjerave
që do të bëhen në të ardhmen. Për më shumë, në këto raste
apo konflikte të pazgjidhura, A merika duhet të vazhdojë të
mbajë hegjemoninë në sistemin ndër-kombëtar dhe të luajë
një rol të rëndësishëm. Në rast se politika botërore do të
karakterizohet nga forca apo blloqe ku do të dominonte
anarkia, atëherë edhe sistemi ndërkombëtar do të pë-sonte
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lëkundje dhe të gjitha proceset apo marrëveshjet paqësore në
botë do të dështonin.
Pa amerikanët anëtarët evropian të NA T O -s dhe BE-së nuk
do të mund të bënin asgjë në intervenimet ushtarake në
Bosnjë, Kosovë, Serbi dhe Maqedoni.
Në fund, pa amerikanët Evropa dhe Ballkani do të
zhyteshin shumë më herët në kriza dhe rivalitete të
brendshme territoriale dhe etnike. Marrëveshjet apo
bisedimet sot dhe në të ardhmen që kanë të bëjnë me
Ballkanin, duhet parë vetëm si një moment apo model ku të
gjithë problemet etnike apo të ndry shimet eventuale të
kufijve, duhet bërë në mëny rë paqësore nëpërmjet
negociatave diplomatike, pa nxitur më konflikte në rajon.
(2013)

III.8. NACIONALIZMI SI METODË E DIPLOMACISË
Qëndrimi disavjeçar i BE-së dhe SHBA -ve ka qenë dhe
vazhdon të jetë që mosmarrëveshjet dhe grindjet fqinjësore
në Ballkan të tejkalohen nëpërmes dialogut.
Qeveritë ballkanike si palë nënshkruese të akteve
ndërkombëtare disa herë kanë bërë të kundërtën duke
zbatuar politika të keqë-simit të raporteve diplomatike,
ekonomike dhe përqafimit të na-cionalizmit si metodë e
shteteve dhe qeverive për të zhvendosur vëmendjen nga
problemet e brendshme. T ensionimi i fundit në mes Shkupit
dhe Prishtinës e vërteton situatën, se sa vështirë e ka rajoni
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të hyjë në BE dhe sa larg është bashkëpunimi dhe modernizimi ekonomik.
Kështu Maqedonia dhe Kosova, shtete me kapacitete të
dobëta ekonomike hynë në një farë lufte tregtare, që mund
të ndryshojë baraspeshën rajonale të vitit 1999.Duhet
theksuar se prej këtu ndoshta fillon edhe krijimi i unioneve
tregtare në jug të Ball-kanit, të ndërtuara kryesisht në baza
të rivalitetit dhe interesit shtetëror. Nga një aspekt tjetër
grindjet tregtare të llojit që jemi duke i parë, mund të dalin
jashtë kontrollit, përshkak të problemeve socio – etnike.Për
më shumë kriza aktuale i jep shenjat e para të rikthimit të
gjeopolitikës së vjetër ballkanike dhe ndikimit të forcave të
jashtme.
Në fund pasojat e zgjatjes së çështjes së emrit, mund të
nxjerrin efekte anësore në Maqedoni dhe po ashtu mund t’i
dëmtojë të gjitha proceset e nisura demokratike në Ballkanin
Perëndimor. Përndry she, BE duhet t'i ndëshkojë politikat e
shteteve të Ball-kanit në evoluim që kanë për qëllim
përkeqësimin e situatës në shtetet fragjile të ndihmuara
ekonomikisht nga BE dhe SHBA . (2013)

III.9. HISTORIA E PAPËRFUNDUAR BALLKANIKE
Konfliktet ballkanike dhe botërore të shekullit X X -të
përfund-uan me humbje katastrofale njerëzore dhe
ndryshime terri-toriale. Nga ky rishikim historik, duket se
kjo gjendje e papër-funduar na çon drejt të njëjtave
përshtypje se si do të duket ky shekull apo dek adë në
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Ballkan. Rastet e pazgjidhura të peran-dorive që shkelën dhe
sunduan këtë gjeografi politike, po kthehen sot për disa
shtet - kombe në formë të përpjekjeve për të mbijetuar.
Maqedonia, Kosova dhe Bosnja kanë hyrë në një lojë të
madhe të ruajtjes se identitetit, sovranitetit dhe tërësisë
territoriale. Maqedonia në parim ka treguar se është e
interesuar së bashku me vendet tjera të kthejë rajonin drejt
përparimit demokratik, ekonomik dhe stabilitetit afatgjatë.
Megjithatë disa politika qeveritare të Shkupit kanë rezultuar
në përkeqësimin e raporteve etnike dhe fqinjësore.
Për të rindërtuar rajonin e shkatërruar nga luftërat
ballkanike, duhet që qeveria e Maqedonisë të bëjë veprime
konkrete, sido-mos në fushën e marrëdhënieve ndëretnike
dhe zgjidhjes së problemeve me vendet fqinje. Gjeostrategjia
aktuale e ameri-kanëve në Ballkan që ndryshon nga ajo e
periudhës së Luftës së Ftohtë së viteve (1949-1991), nuk lë
shumë vend për politika që ne sot i shohim në Maqedoni
dhe gjetiu. A merika ka qenë dhe vazhdon të jetë e angazhuar
në përpjekjet për të demokratizuar Ballkanin dhe ka luajtur
një rol mjaft të rëndësishëm në proceset paqësore dhe
ndërmjetësuese. Këtu përshkak të problemeve dhe krizave
ndërkombëtare, shumë shpejtë shtetet fragjile të rajonit
mund të kthehen në pika të nxehta për konflikte të izoluara
në të ardhmen. Kushtet janë që një ditë Ballkani të bëhet
pjesë e BE-së dhe NA T O-s, dhe shpeshherë përshkak të
ndarjeve kufitare, historisë së lidhjeve të ngushta me
perëndimin dhe lindjen, qeveritë e shteteve të Ballkanit në
kontekst të përqafimit të para-digmës amerikane apo
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europiane disa herë janë përçarë dhe i kanë marrë elementet
e shteteve jofunksionale. Disa vende nuk kanë treguar
ndonjë përparim të theksuar ekonomik dhe më shumë janë
angazhuar në fuqizimin e grupeve kriminale dhe zhvillimin
e tregtisë së zezë në nivele të ndry shme shtetërore. Prandaj,
për këto shkaqe, shtetet e Ballkanit që gjenden prapa
integrimeve, mund të përballen me cikle gjeopolitike që do
të përfundonin shumë keq për qeveritë nacionaliste dhe
liderët politik të llojit të diplomatëve të dështuar politik.
Inkuadrimi i Ballkanit në BE dhe NA T O do të varet edhe
nga shumë faktorë tjerë të erës së globalizimit të politikës
ndërkombëtare, tekno-logjisë ushtarake dhe diplomacisë
publike që zbatohet jo aq shumë në shtetet e rajonit. Rruga
ose alternativa tjetër ballkanike do të bënte që gadishulli në
BE i vërshuar nga kriza ekonomike dhe identitetit, të
kthehet përsëri në historinë e papërfunduar ballkanike të
tensioneve. Në fund nënshkrimi i marrëveshjeve dhe
traktateve të paqes në mes qeverive ballkanike, do të lëvizte
rajonin drejt sigurisë së përhershme dhe stabilitetit
ekonomik. (2013)

III.10 AMERIKANËT, GREQIA DHE EMRI I MAQEDONISË
Problemin disa vjeçar të zgjidhjes së çështjes së emrit me
Gre-qinë duhet parë tek diplomacia e Maqedonisë, e cila ka
dështuar t’i ndry shojë bazat e politikës së jashtme të
vendosura në vitin 1991 nga ish kry etari pro jugosllav Kiro
Gligorov. Ndoshta në këtë mëny rë duhet parë problemi i
emrit i forcuar tejmase nga të gjitha qeveritë e Shkupit
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zyrtar. Siç është e njohur, bisedimet mund të bëhen edhe më
të vështira në rast se qeveria në Shkup nuk do t’i bëjë
ndryshimet e nevojshme rreth çështjes së emrit.
Ky veprim mund të shkaktojë tensione dhe ndërrime të
rëndësishme në politikën e jashtme dhe të brendshme të
vendit. Gjendja e vështirë ekonomike dhe kohezioni socioetnik janë ndër faktorët shtesë që mund të çojnë shtetin
drejt një rënie dhe destabilizimi të brendshëm në të
ardhmen. Qeveria e Maqe-donisë gjendet para shumë
dilemave strategjike dhe pengesave për t’u akomoduar në
skenën rajonale.Duhet thënë një fakt këtu se, shumë raste
nga historia e marrëdhënieve ndërkombëtare tregojnë se
shtetet me kapacitete të dobëta demokratike shpesh-herë
kanë dështuar dhe nuk janë bërë faktorë në sistemin
ndërkombëtar. Në fund këto shtete janë shpërbërë edhe përkundër përdorimit të kartës së identitetit kombëtar. Në bazë
të këtyre veprimeve, Maqedonia është duke llogaritur në
kode të ndry shme gjeopolitike dhe kështu është duke e
zvarritur çështjen e emrit dhe anëtarësimit në BE dhe
NA T O. Qeveria e Shteteve të Bashkuara këtë vit po bëhet
më e qartë rreth politikave ra-jonale, pra rreth çështjes së
emrit dhe gjeopolitikës së energjisë në Ballkan. Në këtë luftë
të burimeve globale, Maqedonia dhe disa shtete lindore janë
rre-shtuar dhe kanë formuar një bosht parandalues
amerikan. Në këtë kuadër të lëvizjeve ballkanike shumë
liderë në Maqedoni kanë kaluar apo marrë rolin e ndërmjetësit diplomatik.
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Në parim letrat, vizitat, takimet me diplomatë të huaj këtu
dhe jashtë vendit cilësohen si veprime të karakterit të mirë
diplo-matik dhe kanë për qëllim që paqja dhe mirëkuptimi
të ndër-veprojnë dhe një gjendje e tensionuar të zbutet.
Qeveria ka nënshkruar përfundimisht marrëveshjen me
palën ruse rreth ndërtimit të gazsjellësit “R ryma Jugore” në
Maqedoni. Ky projekt vlerësohet të ketë dëmtuar rrjetin
tjetër amerikan të gazit naty rorë të quajtur “Nabucco” që
më pas u zëvendësua me T A P -in. Në qoftë se letrat kanë
vetëm për qëllim të mbulohen politikat e dyfishta të
qeverisë ndaj SHBA -ve dhe BE-së dhe dë-shtimit me
problemet etnike, atëherë këtu me të vërtetë kemi të bëjmë
më një gjendje të keqe demokratike. Ndërhyrjet e A merikës
dhe BE-së në republikën e re janë bërë kryesisht kur vendi
dhe qeveria e Maqedonisë është gjetur para një bllokimi apo
situate pa rrugëdalje. Në parim dhe në praktikë SHBA -të
kanë qenë kundër ideologjisë leniniste – komuniste dhe për
më shumë së gjy smë shekulli, qeveria amerikane në çdo
pjesë të hartës politike ka zbatuar politika që kanë izoluar
shtete dhe partnerë lokal, pra edhe liderë apo parti politike,
të cilët kanë dëmtuar interesat amerikane dhe kanë vepruar
kundër standardeve demokratike. Kry esisht, disa qeveri apo
parti këtu si duket kanë të mbështjellë këtë koncept të
veprimit brenda dhe jashtë vendit. A ndaj në fund bëhet krejt
e pakuptimtë përcaktimi pro amerikan i një vendi në rast se
politika aktuale e sigurisë dhe e jashtme tregon se qeveria po
bën kompromise energjetike në dëm të amerikanëve, dhe në
fund, duke dashur politikat qeve-ritare të mbrapshta t’i
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reduktojnë në formë të një prezantimi të rëndë të gjendjes
etnike apo duke kërkuar intervenim ndër-kombëtar.
Nënshkrimi i marrëveshjes ruse mund të pengojë disi
amerikanët në zgjerimin e madh energjetik drejt Euroazisë,
por në plan afatgjatë, pasi interesat strategjike të kishin
ndryshuar, vendi apo Maqedonia do të pësonte nga
gjeopolitika dhe rendi i ri euro-ballkanik. (2013)

III.11. Lëvizja e Maqedonisë drejt një boshti të çuditshëm
SHBA dhe Bashkimi Evropian janë duke i bërë presion
Serbisë dhe Maqedonisë për marrëveshje të reja
ndërkombëtare. Bise-dimet shqiptaro-serbe në Bruksel dhe
fitorja absolute e koalicionit qeveritar në Maqedoni, nuk
lënë më vend, për shumë manovra diplomatike të Daçiqit
dhe Gruevskit ndaj A merikës dhe BE-së. Në këtë ekuacion
të ri janë vërejtur edhe idetë për lëvizje të kufijve të caktuara
disa dekada më parë. Kriza në veri të Kosovës dhe
problemet e Maqedonisë me Greqinë i japin një dimension
të ri kizës ballkanike. Daçiq shfaqi idenë e shkëm-bimit të
territoreve, por, problem paraqet vetë gjendja e ndërlikuar
në Maqedoni dhe pozicioni amerikan. Sidoqoftë, kjo nuk
është e rastit pse Daçiq i përgatit autoritetet e Shkupit mbi
këto çështje që mund të aktualizohen edhe më shumë gjatë
qeverisjes Gruevski - A hmeti apo edhe më vonë. Pushtimi
dhe involvimi serb në këtë zonë daton më herët dhe u
fuqizua gjatë Mbretërisë Serbo - Kroate - Sllovene (SKS) me
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ndarjen admini-strative të jugut të quajtur Qarku Banovina e
V ardarit.
Duhet theksuar se qeveritë e Maqedonisë, që nga viti 1991
kanë luajtur politika të jashtme që nuk kanë saktësuar rolin
e këtij shteti në aleancat rajonale. Prandaj, nuk është e qartë
nëse reagimi i kreut serb është i ndërlidhur me kujtimet dhe
idetë e së kaluarës serbe drejt jugut dhe që aktualisht
përpiqen t’i influencojnë proceset më tjetër në Maqedoni.
Megjithatë marrëveshja shqiptaro - serbe që mund të arrihet
para muajit maj, ka simbolikën e Marrëveshjes së Dejtonit,
1995, kur ameri-kanët arritën të ruajnë sovranitetin dhe
unitetin e Bosnjës. Pa in-volvimin amerikan në Ballkan,
Kosova do të dukej edhe më keq dhe do të paraqiste
problem afatgjatë për Uashingtonin dhe aleatët evropianë.
SHBA -të që kur përfundoi Lufta e Ftohtë dhe mbetën si e
vetmja hegjemoni globale, kanë treguar se dëshirojnë një
Ballkan të integruar në BE dhe NA T O. Megjithatë,
kërcënimet etnike në Bosnjë, Kosovë dhe Maqedoni,
shkurtimet financiare në buxhetin e SHBA -ve, dhe
konfliktet ndërkombëtare, mund t’i çojnë amerikanët të
mendojnë për një zgjidhje afatgjate për Ballkanin në të
ardhmen, dhe duke e përgatitur rajonin për një seri vlimesh
gjeopolitike. T akimi i kry eministrit rus Medvedev – Daçiq
në Moskë, veçse tregon se kodi gjeopolitik serb është duke
funksionuar dhe koordinuar më mirë për shumë probleme
me Rusinë. Këtu, është shumë e qartë se kur është në pyetje
akomodimi i ri serb në Ballkan, në prag të ndonjë
marrëveshje me Prishtinën, Serbia përpiqet të përfitojë edhe
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nga bisedimet me BE dhe nga Rusia. Në këto raporte, në
Maqedoni, koalicioni V MRO - BDI mund të përballet me
një krizë të imponuar nga faktorë të jashtëm, ku përveç
çështjes së emrit dhe anëtarësimit në BE dhe NA T O,
Kosova dhe Serbia e shty jnë Maqedoninë të mendojë rreth
një politike më agresive dhe të kushtueshme. Kohezioni
socio-etnik në Maqedoni dhe në përgjithësi në rajon
paraqesin sfida të reja për këto qeveri apo koalicione. Në
rast se marrëveshjet amerikane vihen në rrezik nga vete
shtetet e Ballkanit Perëndimor, atëherë çështjet histori-ke
aktualizohen dhe bëhen objekt diskutimi legal në mes vetë
këtyre shteteve dhe po ashtu edhe në konferencat ndërkombëtare. (2013)

III.12. A PO RIKTHEHET GJEOPOLITIKA E KODEVE?
A mbasadori amerikan në Maqedoni Paul V holers gjatë një
fja-limi me mjeshtërinë e një diplomati të karrierës, ishte
shumë i qartë rreth rolit të identitetit dhe historisë në
krijimin dhe ndërtimin e vlerave të një kombi. Ndërsa
novelisti dhe poeti i famshëm irlandez James Joyce (18821941) thotë se “historia është një ankth prej të cilit unë
përpiqem të zgjohem”.
Po ashtu kur Kroacia hy ri në BE në muajin qershor,
zëvendës - presidenti amerikan Joe Biden, citoi novelistin
James Joyce.E gjithë kjo kishte një domethënie! T re
shembuj të mrekullueshëm që kanë ngjashmëri me situatën
në Ballkan dhe Maqedoni. Është mirë që historia e
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papërfunduar ballkanike të mos vazhdojë me identitetin,
historinë antike dhe mesjetare. Megjithatë forcat jo
demokratike që kanë ende pushtet në rajon, vazhdojnë ta
për-sërisin këtë ëndërr dhe ankth në politikat e tyre
qeveritare.
III.12.1 Mendimi historik mbi gjeopolitikën
Nuk është mirë asnjë komb në rajon pa përkrahjen e SHBA ve të gërmojë në histori. SHBA me vite kanë investuar për
një Ball-kan të ri me shtete dhe ekonomi stabile të
integruara në BE. Po ja që disa qeveri dhe individë me
agjenda të caktuara kanë marrë një rol tepër dëmtues në
rajon. Pas shumë viteve të ballafaquara me krizë, Shqipëria
dhe Kosova hodhën disa hapa përpara, gjatë zgjedhjeve
parlamentare dhe lokale. V etëm Bosnja dhe Maqedo-nia
sikur kanë ngecur prapa zhvillimeve demokratike. Serbia
ësh-të e ndarë rreth partne-rëve apo alternativave strategjike,
ndërsa Kosova është zhy tur me çështjen e veriut,
demokracisë së bren-dshme dhe njohjeve ndërkombëtare.
Ndërsa Maqedonia është humbur në gjeopolitikën e
identitetit, por megjithatë republika është një vend i vogël
pa kapacitete të projektojë forcë rajonale. Kështu që e
vetmja gjë që mbetet për qeverinëështë ndërtimi nga brenda.
Energjinë dhe angazhimin duhet ta përqendrojë në forcimin
e barazisë etnike dhe vendosjen e një baze të mirë të
rregullimit shtetëror. Kjo gjë deri më tani nuk ka ndodhur.
V endit nuk i duhet ndonjë aleancë interkontinentale për të
ruajtur sigurinë e brendshme dhe të jashtme. Mjafton
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forcimi i demokracisë së brendshme dhe respektimit i të
drejtave individuale, etnike dhe parimeve demokratike. Deri
më tani vendi ka marrë mbështetje të konsiderueshme nga
SHBA -të dhe BE-ja, dhe kjo duhet t’i shërbejë qeverisë dhe
të gjithë partive si motiv për të shkuar drejt botës së
integruar.Shpeshherë drejtimi është gabuar dhe është dashur
përsëri SHBA të ndërhy jë dhe t’i vendosë proceset politike
në binarë. Mbështetja e SHBA është mjaft e rëndë-sishme
për vendin dhe për të gjitha shtetet e izoluara gjeo-grafikisht.
E kemi të njohur faktin se shtetet e brishta ballkanike,
përpiqen të duken si palë e fortë në skenën ballkanike dhe të
bëhen më tërheqëse para Fuqive botërore.
Por kjo formë e ekspozimit në politikën e jashtme është
mjaft e rrezikshme. Këtë gjë nuk duhet ta përqafojë
Maqedonia dhe të tjerët. Fuqitë botërore kanë politikat dhe
interesat që shtetet e vogla nuk kanë mundësi dhe burime t’i
kuptojnë. Këtu historia mund të shkaktojë mjaft dridhje, në
Ballkanin e mbushur me nacionalizëm të fshehur. Në
Maqedoni, vendosja e një mbreti mesjetarë në qendër të
Shkupit, “Gazpromi” rus, zvarritja e integrimeve, sikur e ka
forcuar më shumë idenë e formimit të një boshti jugor në
Ballkan. Këtu shkojmë thellë në histori, ku gjeografia e një
administrimi të vjetër territorial bëhet pjesë e politikave
aktuale. Mirëpo, Maqedonia kështu e ka të pamundur të
vazhdojë të funksionojë, nëse me të vërtetë nuk ka ndonjë
ndërhyrje nga jashtë për të ndalur këtë lëvizje negative.
Kjo çështje lë të kuptojmë se shfaqja e një gjeopolitike të re
ka për qëllim të pengojë zhvillimin normal demok ratik.
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Këtu nuk besoj se forcat me ndikim janë për këtë gjë në
Maqedoni dhe më gjerë në rajon. Besoj se nuk është vonë,
fuqitë e jashtme të mendojnë rreth një politike më aktive në
Maqedoni. Në qoftë se kësaj radhe ata janë të prerë në
pozicionet, atëherë nuk do të vijë edhe deri tek dështimi i
bashkësisë ndërkombëtare në Maqedoni. Nuk mund të
vazhdohet me këto veprime, pasi gjendja sociale dhe siguria
e vendit nuk lejojnë lojëra që dëmtojnë qytetarët. Kjo
gjendje sjellë vetëm dëm dhe nuk lë shumë perspektivë për
ndonjë integrim të shpejtë në BE dhe NA T O. Situata që
para-qitet gjatë këty re ditëve është jashtë çdo kontrolli
demokratik.
III.12.2. Maqedonia me dy politika
Nuk është mirë të quhet dekada apo viti i humbur për
Maqe-doninë dhe Ballkanin, për shkak se të gjithë ne,
besojmë se këtu ka vend për diçka më shumë. Përparim dhe
demokraci nuk mund të arrihet për disa ditë apo vite.
Kërkohet përpjekje maksimale nga qeveritë që mirëqenia
dhe demokracia të zhvi-llohet. Shpeshherë ka ndodhur që
kombet të humbasin rrugën apo drejtimin, por zgjimi nuk
është vonë. T ani BE ka një qëndrim të prerë se nuk do të
ketë ndryshim të qëndrimit të Komisionit Evropian rreth
mundësisë së fillimit të bisedimeve në mes KE-së
dheMaqedonisë.
Nuk është asnjëherë vonë reformat e nisura të zbatohen dhe
ndoshta është dëshpëruese, por duhet të qartësohet se çka
është përparësi në këtë vend. Dëshirojmë BE dhe NA T O-n
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apo kemi plane dhe projeksione të ndryshme gjeopolitike?!
Zyrtarët e BE-së thanë se ndoshta bisedimet do të jenë në
agjendë pas muajit maj të 2014. V ërtetë ky do të jetë një vit i
vështirë për Maqe-doninë dhe koalicionet e ardhshme.
Situata e post mbretit mund t’i vështirësojë edhe më shumë
integrimet dhe raportet e brendshme. Nga një fazë në
tjetrën, pa stabilitet dhe qetësi, do të jetë keq dhe rëndë për
qytetarët. A ndaj kompasi y në lokal duhet t’i përgjigjet dhe
të shkojë krahas me diplomacinë ndërko-mbëtare. Në rast se
vazhdojmë kështu, atëherë edhe pengesat do të jenë më të
mëdha në marrjen e kredive dhe autoriteti ndërkombëtar do
të vihej në dy shim. BE dhe SHBA derdhin mi-liona dollarë
dhe euro nga taksa paguesit e tyre për reformat që ende nuk
po i përfundojmë apo si kemi nisur.
Kështu KE vendosi në nëntor t’i japë Maqedonisë edhe 60
mi-lion euro për reformat e premtuara. Ndërkaq, shuma
vjetore e BE-së shkon deri në 100 milionë euro. Po ashtu
USA ID për më shumë se 15 vite ka miratuar projekte mbi
500 milion dollarë. Megjithatë administrata publike,
gjykatat, arsimi, shëndetësia dhe shty pi janë në gjendje jo të
mirë. Përveç SHBA -së dhe BE-së, një depërtim në zonë ka
bërë, Rusia dhe Kina, me investime dhe “diplomaci të butë”.
Për arsye historike, vendi nuk duhet të lejojë që rajoni të
transformohet në unione të reja subpolitike dhe territoriale.
Kështu SHBA dhe BE, mund t’i izolojë të gjitha ata liderë që
mbështesin një sistem autoritar të qeverisjes në Ballkan.
Duhet të izolohen partitë politike që promovojnë ideologji
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dhe varfëri sociale. Me këtë politikë, ndërkombëtarët do të
kur-senin mjaft të holla në Ballkan.
Ish - zëdhënësi i Departamentit të Shtetit James Rubin po
ashtu pati të drejtë kur qortoi lidershipin në Prishtinë.
A ndaj përsëritja e historisë në mjediset e përziera etnike,
ndikon në rritjen e nacionalizmit me prirje që shteti të
vazhdojë të bëhet jo stabil si rezultat i kapaciteteve të dobëta
demokratike.
III.12.3. Gjeopolitika e shekullit të ri
Maqedonia duhet ta ndry shojë kursin e veprimit të politikës
së jashtme dhe të largohet nga aleancat e dyfishta. Energjia
dhe bu-rimet natyrore kanë çuar qeverinë të mendojë për
alternativa tjera dhe të kushtueshme shumë. Përndryshe nga
jashtë vërehet se këtu kemi të bëjmë me një paqartësi në
diplomacinë e vendit. SHBA me siguri do të vazhdojë me të
njëjtën qasje gjatë vitit 2014. Do të përkrahë çdo nismë që ka
të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve Shkup - A thinë.
Por shqetësuese është gjendja e brendshme në Maqedoni që
nuk ndryshon. Është rritur korru-psioni dhe pasiguria
ekonomike. Ndoshta kjo ka të bëjë me pesi-mizmin
qeveritar për të shkuar apo jo në BE dhe NA T O. Periferia e
Evropës nuk paraqitet aq me perspektivë. Ndërtimi i
hekurudhës moderne Maqedoni - Bullgari, Korridori i
dhjetë, “Gazprom” dhe lidhjet juglindje, ndoshta janë parë si
zgjidhje afatshkurtra apo afatgjata për vendin? Kur jemi
këtu, nevoja për një balancë ballkanike do të ishte më mirë
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se sa një fragmentim, që do të çonte në humbjen e
neutralitetit dhe forcimin e boshtit jugor.
Përderisa gjiganti rus “Gazprom” po kthehet në Gadishull,
Ser-bia po merr rolin kry esor energjetik të ndërtimit të
rrjetit më të madh të gazsjellësit rus. Me këtë pritet që
Beogradi të ndikojë në politikat e jashtme të vendeve fqinjë.
Lakmia për t’u bashkuar në grupime të vogla dhe për të
përfituar më shumë nga këto anëtarësime, bëhet me më
interes për shtetet si Maqedonia, Mali i Zi apo Bosnja. Po
ashtu në zonë, Moska mund të paraqitet si faktorë global
dhe vendosës. Kur “Unioni Euroaziatik” do të vijë në
shprehje, një ndarje e re në rajon dhe Evropë do t’i
dëmtonte demokracitë postkomuniste në Ballkan.
Duhet përmendur se shtetet si Kosova, Maqedonia dhe
Bosnja paraqesin një rrezik në vetvete për shkak të
shoqërive të brishta, mundësisë së një integrimi të vonshëm
në BE, vetizolimit dhe vendosjes nën ombrellën e forcave
tëjashtme. Gjasat e këty re shteteve për të hyrë në BE para
vitit 2020 janë jashtë çdo parametri të KE-së.
Këtu mungon qasja evropiane e qeverisjes, zhvillimit të politikave etnike dhe ekonomike. Shtetet e vogla në rajon duke i
parë politikat e rrepta ekonomike të BE-së dhe përçarjet në
BE, mendojnë se një ‘Iron Curtain’ tjetër në Ballkan dhe
Evropë do të paraqitet.
III.12.4. Shkëputja perëndimore dhe forma e re rajonale
Gjatë katër viteve të fundit kemi parë se disa shtete të
Ballkanit pra këtu edhe Maqedonia, kanë bërë përpjekje të
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pavarësohen nga sfera dhe ndikimi i jashtëm i BE-së dhe
SHBA -ve dhe fillimit të një faze të ngritjes së aleancave të
sigurisë kolektive. Përkundër pranisë së ndërkombëtarëve
në menaxhimin e krizave të njëpasnjëshme, aktualisht po
bëhet e qartë se BE dhe grupet e interesit në Parlamentin
dhe Komisionin Evropian kanë filluar ta humbin interesin
rreth nesh. Po ashtu ish ambasadori ame-rikan në Maqedoni
Christofer Hill në muajin gusht tha se SHBA ka filluar ta
humbë një pjesë të interesit rreth zgjidhjes së çësh-tjeve të
hapura me fqinjët.
Dhe, këtu, skeptikët thonë se kriza është në prag, pasi me të
vërtetë kjo ka bërë që Maqedonia të vazhdojë të mbajë një
farë rezerve ndaj kursit euro-atlantik. Nëse i trajtojmë
integrimet globale kështu, atëherë demokracia do të ketë
pamje të zymtë. Gjendja serioze dhe politikat që nuk ofruar
të paktën zgjidhje minimale, nuk kanë treguar as edhe
ndonjë zhvillim normal demokratik në vend.
Gjatë shekullit X V III-të dhe X IX -të, popujt e Ballkanit që
fituan pavarësinë nga Perandoria Osmane u lidhën fuqishëm
me Kre-mlinin dhe Evropën. Qeveritë e formuara kishin për
qëllim for-cimin dhe krijimin e një rendi të ri dhe fillimin e
modernizimit të shoqërive agrare.
Koncepti dhe veprimet aktuale të qeverive e forcojnë idenë,
se mos është kthy er gjeopolitika e kodeve, një politikë e
rrënjosur shumë më herët në Ballkan. Një cikël me tipare të
njëjta u para-qit në vitin 1991 dhe sikur mori fund me
Kosovën, por ja që sistemi botëror, përsëri po pëson
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ndryshime dhe nevoja për t’u lidhur në aleanca dhe unione
bëhet si karakteristikë e politikave të jashtme.
Si lojtarë që duan ta ndry shojnë pamjen e rajonit paraqiten
Ma-qedonia dhe Serbia dhe të dy shtetet kanë bërë
përcaktime të qarta shtetërore duke nënshkruar një varg
marrëveshjesh të karakterit energjetik dhe ushtarak.
Qëllimet kry esisht kanë qenë të ripozicionimit të forcave në
Evropën e kapluar nga kriza. Duhet përmendur se politika e
jashtme, shty pi dhe media sociale e bazuar në kujtimet dhe
përvojat historike të një kombi, mund të sjellin probleme
për shtetet e vogla që nuk kanë fuqi.
Po kalon një shekull që kur filluan luftërat ballkanike dhe
tani përsëri rrotullohet e njëjta situatë e karakterizuar me
tensione. Kemi stabilitet të brishtë dhe ngecje ekonomike.
Maqedonia nuk ka përfunduar reformat dhe i ka refuzuar të
gjitha kërkesat dhe propozimet që vijnë nga jashtë.
III.12.5. Unionet tregtare, baza amerikane dhe Maqedonia
Kështu nuk duhet të habitemi se si rrjedhojë e krizës në
shtetet e Eurozonës, që nga viti 2008, ideve për unione
rajonale iu është dhënë një vend të posaçëm.
Propozimi për një G -6 në Ballkan ka rëndësi për vetë shtetet
që e kanë menduar këtë union dhe për fuqitë e jashtme.
Bashkëpunimi duhet të bazohet dhe zhvillohet paralelisht
me politikën amerikane. Platforma amerikane për Ballkanin
duhet të jetë si bazë e mirë dhe fillestare për unionet. Ndarja
do tëçonte në një përplasje që do të zgjonte gjeopolitikën
rajonale me kode etnike dhe nacionaliste, që aktualisht jemi
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duke e dëshmuar në Maqedoni. Dilema e sigurisë do të rritet
dhe boshti do të formohet më ndry she, nëse nismat nuk
kanë përkrahje ameri-kane.
Që nga vitit 1991 kemi parë një zgjatje dhe forcim të
muskujve të Maqedonisë drejt fqinjëve. Përdorimi i forcës
nuk është bërë vetëm brenda vendit, por edhe tensionimi i
fundit në mes Shk-upit dhe Prishtinës e vërtetoi situatën, se
sa larg qëndron bash-këpunimi dhe modernizimin
ekonomik.
Në fund pasojat e zgjatjes së çështjes se emrit, mund të
nxjerrin efekte anësore në Maqedoni dhe po ashtu mund t’i
dëmtojnë të gjitha proceset demokratike në Ballkanin
Perëndimorë. Për-ndry she BE duhet t’i ndëshkojë të gjitha
politikat e shteteve të Ballkanit në evoluim që kanë për
qëllim keqësimin e situatës në shtetet e ndihmuara
ekonomikisht nga BE dhe SHBA . Në fund Maqedonia nuk
ka mundësi qoftë edhe të largimit nga orbita amerikane, të
kundërshtojë konceptin amerikan për rajonin apo Evropën.
Nga një aspekt tjetër “luftërat tregtare” mund të dalin jashtë
kontrollit në rajon për shkak të problemeve socio –
etnikenë Maqedoni. Për më shume kriza aktuale tregon për
ri-kthimin e gjeopolitikës së vjetër ballkanike të shekullit të
X V III-të.
Prandaj, për këto arsy e shtetet e Ballkanit që aktualisht
gjenden prapa integrimeve evropiane, mund të përballen me
cikle gjeo-politike që ju përgjigjen mirë qeverive
nacionaliste.
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Historia, gjeopolitika e identitetit dhe e kodeve, në kujtesën
e popujve të Ballkanit ka lënëëndrra të këqija me
interpretime të ndry shme. Perandoritë kur ikën nga
Gadishulli lanë pas vete mjaft përçarje dhe konflikte.
Sot, në Maqedoni dhe më gjerë, kërkohet vullnet politik për
ta ndryshuar gjendjen drejt një zhvillimi demokratik dhe
paqësorë. Hyrja e gjeopolitikës së kodeve në rajonet e
tensionuara histo-rikisht, nuk mund të thuhet se është
politikë e mençur. Duhet të shfry tëzohen të gjithë të mirat
nga bota e përparuar që vendi të marrë drejtimin e duhur
dhe të mos humbet në udhëkry qet e politikave të errëta.
Gërshetimi i simboleve antike, mesjetare, ngarkesat e së
kalua-rës, problemet etnike dhe pengesat me fqinjët, cenojnë
paqen dhe sigurinë rajonale. T hënia e James Joyce se”
historia është një ankth prej të cilit përpiqem të zgjohem”
do të jetë aktuale këtu, përderisa ankthi, do të vazhdojë të
mbështetet nga ëndrrat mesjetare të liderëve. Rajoni meriton
një qeverisje më ndry she me liderë dhe qeveri që punojnë
për të mirën e të gjithëve. (2013)

III.13. FILLESAT E NJË PËRPLASJEJE TË RE BALLKANIKE
Drejtoria e Inteligjencës Kombëtare të A merikës njoftoi se
gjatë vitit 2014, Ballkani do të përfshihet nga tensionet
etnike. Pjesa jugore e Evropës sikur është duke lëvizur së
prapthi. Fusha e Lukovës në Maqedoni dhe Kanali Kinez
Danub – Selanik janë një ndër fillesat e kësaj përplasje të re.
Kanali ka rëndësi stra-tegjike për Serbinë dhe Maqedoninë.
T ë dyja vendet nuk kanë dalje në A driatik dhe Egje. Malet
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Dinarike, Sharri dhe Rodopet paraqesin izolim për këto dy
shtete. Për shkak të kufizimeve gjeografike, qeveritë në
Shkup dhe Beograd, janë duke shkuar drejt ‘mega’
projekteve historike për t’i balancuar shtetet që kanë pozitë
më të mirë gjeostrategjike. E vetmja mundësi për këto dy
qeveri, të bëhen faktor vendosës dhe liderë në rajon, është
hapja e kanaleve lundruese. BE dhe NA T O është zgjidhja e
dytë për këto dy vende.Janë të interesuara vetëm për fonde
dhe ndihma. Përpiqen të tregohen neutrale përballë BE -së
dhe varësisë ruse. Megjithatë Kanali Danub – V ardar –
Selanik do ta kthejë Gadishullin në njëfushëbetejëtë Fuqive
rajonale dhe botërore. Serbia do të përpiqet t’i shkurtojë
shpenzimet e transportimit të mallrave që aktualisht i
zhvillon nëpërmes Danubit, Detit të Zi dhe Mesdheut.
Serbia përpiqet t’i shmanget ngushticës së Bos-forit dhe
Dardaneleve. Kështu në këtë strukturë të re ujore, shtetet e
interesuara do ta shkurtojnë rrugën detare për 1400 km.
Lëvizja e anijeve përgjatë boshtit veri – jug do të bëhet me
më pak vështirësi dhe do t’i fuqizonte ekonomitë lokale dhe
ko-mbëtare të shteteve. T hjesht, këtu kemi të bëjmë me një
rivalitet historik të zonës së influencës latine dhe lindore.
Nuk dihet se si do të pozicionohet Prishtina dhe T irana.
Është e pamundur të mbahet balanca rajonale. Lëvizjet
fizike të liqeneve apo lumenjve do të karakterizohen edhe
me tensionime lokale dhe ndër-shtetërore. Pasojat mund të
jenë afatgjata. Siç duket Ballkani është bërë një
shumëkëndësh i interesave të fuqive të jashtme. Gjeopolitika
e burimeve, kodeve etnike dhe e gazit do ta për-fshijë të
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gjithë Ballkanin. Gjatë stinës së dimrit dhe tempe-raturave të
ulëta, lumi Danub bëhet i pakalueshëm për mjetet
lundruese. Qeveritë dety rohen të kërkojnë alternativa më
pak të kushtueshme për buxhetet e vogla. Eksport - importi
do t’i bënte këto shtete më të fuqishme dhe rivalitetet do të
krijonin një krizë të përhershme. V endosja e kapaciteteve
kineze, ruse dhe evropiane në Ballkan do të jetë paradigma e
dy dekadave të ardhshme në Evropën Juglindore. Ballkani
po ndahet në blloqe dhe është e paqartë se si do të duket
rajoni deri në vitin 2030. Forcat nacionaliste janë duke
vepruar jashtë limiteve demokratike. Rajoni mbart mjaft
ideologji nga e kaluara. Gërshetimi i interesave, gazi natyror
dhe burimet ujore do ta nxjerrin Evropën Jugore në një fazë
të ashpër të kundër-shtimeve. SHBA investuan për një
Ballkan të ri me më pak nacionalizëm dhe të integruar një
ditë në Evropë. Megjithatë transformimi demokratik nuk ka
ecur sipas ligjeve të ekonomisë së tregut. Fragmentimi mund
të nisë nga politika, kanalet dhe liqenet. Nuk dihet se çfarë
pamje mund të marrë në të ardhmen harta dhe ekonomia
politike e Ballkanit. Projektet du-het të bëhen në pajtim me
ligjet ndërkombëtare, dhe përkrahjen e Fuqive të Mëdha.
Shkelja e ligjeve mund të çojë në fërkime etnike dhe
formimin e boshteve për ta dominuar zonën. Fusha e
Lukovës, Kanali Danub – Selanik dhe shumë trende globale,
janënjë ndër speci-fikat e gjeografisë dhe gjeopolitikës së
lëvizjes. Nacionalizmi dhe dëshira për të pasur lumenj
navigues është një karakteristikë e përbashkët e qeverive
aktuale. Pra nuk është një gjë e re propozimi për ‘ Kanalin
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Kinez ‘ veri- jug në Ballkan dhe plani për devijimin e
burimeve ujore në Maqedoni. Rajoni është duke kaluar
nëpër një varg kërcënimesh, dhe situata paraqitet si
komplekse për SHBA -në dhe BE-në. Buxhetet shtetërore të
shteteve fragjile të vëna në shërbim të zgjerimit dhe sigurisë
në Ballkan, me siguri janë nxitur nga vakuumi dhe jo
stabiliteti gjeopolitik. Megjithatë rajoni po ndryshon. (2014)

III. 14. DIPLOMACIA, PARTITË POLITIKE DHE LIDERËT
Liderët politikë në Maqedoni zakonisht kërkojnë zgjidhje
nga BE dhe SHBA . Kësaj radhe kërkuan ndihmë nga
Sekretari i porsazgjedhur i NA T O-s- Jens Stoltenberg.
Qeveria ka thënë se është duke i plotësuar kushtet që i ka
kërkuar BE për sa i përket fillimit të bisedimeve. Komisioni
Evropian raporton ndry she nga ajo që thotë Shkupi.
Ndërsa Sergey Lavrov, ministri i Jashtëm i Federatës Ruse
nxori në sipërfaqe në një intervistë fushatën e vjetër të
perandorisë drejt Ballkanit, duke i testuar mjaft mirë
qeveritë dhe shijet e liderëve lokal. Pas Evropës Lindore dhe
Qendrore tani rrezik për Perandorinë e Putinit paraqet
avancimi i NA T O-s në Ballkan, pra anëtarësimi ish
republikave jugosllave në A leancë.
Po çfarë po ndodh tani më partitë që morën legjitimitetin
zgjedhor në Maqedoni, duke thënë se do të udhëheqin
vendin drejt strukturave dhe trendeve ndërkombëtare?
Partitë pjesë-marrëse në qeverinë e kryeministrit Nikolla
Gruevski, e kanë përshëndetur sekretarin e ri të NA T O-s
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Stoltenberg me një urim të jashtëzakonshëm.“Maqedonia
nuk ka të ardhme tjetër përveç se në NA T O dhe në
Bashkimin Evropian… ”
A jo çka tha Lavrov sikur i zuri të papërgatitur partitë
politike, këta të fundit duke mos i qartësuar mirë pozicionet
e tyre se cilat tendenca të jashtme sy nojnë ta lënë jashtë
NA T O-s Maqedo-ninë.
Zyrtarë të lartë në Shkup nuk thanë se pse Kremlini është i
interesuar që Maqedonia dhe ish - republikat jugore (G+ 3)
të qëndrojë jashtë sferës perëndimore, por shtuan se Rusia
do të bëjë përpjekje të depërtojë në rajon.Ministria e Punëve
të Ja-shtme në Shkup nuk është deklaruar rreth synimeve të
ministrit të Jashtëm rus Lavrov. Në prill të vitit 2011
ministri Sergey Lavrov e vizitoi Maqedoninë gjatë një
turneu rajonal, edhe atë menjëherë pasi në Ballkan qëndroi
diplomati amerikan James Steinbauer.
III. 14.1. Zona speciale, Lavrov dhe amerikanët
Presidenti Gjeorgji Ivanov tha se me Rusinë, Maqedonia dëshiron të ndërtojë marrëdhënie speciale dhe të vazhdojë rrugën për në NA T O dhe BE. Maqedonia deri më tani ka
një kërkesë të konsideruar si gjy smë aktive në krahasim me
Ma-lin e Zi dhe Kosovën.
Serbia nuk pretendon për një anëtarësim të menjëhershëm
në NA T O dhe sipas Beogradit, anëtarësimi në A leancë nuk
paraqet ndonjë përparësi strategjike.
Duke lëvizur në të njëjtën trajektore të dizajnuar nga Fuqitë
e Mëdha dhe të rangut të mesëm, Maqedonia dhe partitë
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politike që bëjnë pjesë në koalicion, mund të ndërtojnë një
qëndrim po të njëjtë të paraqitur nga zyrtari i lartë rus, por
me pasoja për të ardhmen e vendit dhe kursin e njoftuar
properëndimor. Partitë politike shqiptare në koalicionet
qeveritare kanë thënë se janë për proceset e nisura të
integrimeve evropiane dhe sundimin e ligjit. Mirëpo, gjendja
faktike tregon se të gjithë këto premtime kanë qenë vetëm
një bazë për të mbajtur pushtetin dhe vazhduar lojën me
faktorin ndërkombëtar.
Dështimi i partive pjesëmarrëse në qeveri duke mos
përjashtuar edhe rolin e opozitës për të krijuar një balancë
socio - etnike, është vrojtuar si një pikë mjaft e nxehtë në
gjitha raportet vjetore të BE-së dhe Departamentit të
Shtetit për Maqedoninë.
Sipas shtypit qeveria nuk arriti t’i përmbushë kërkesat e
bashkë-sisë ndërkombëtare dhe aktualisht pas Rezolutës së
OKB-së, qeveria është përqendruar në luftën kundër
ekstremizmit dhe terrorizmit global.
III.14.2. Pushteti i partive politike
Raporti i “Freedom House “për vitin 2014 e nxjerrë vendin
në një pozitë të zy mtë demokratike me tendenca që të ulet
shkalla e perceptimit demokratik.
Drejtuesit politik që sot kërkojnë mbështetje nga faktori i jashtëm, sipas vlerësimeve duhet të lëvizin nga pozita aktuale
dhe t’i kundërvihen tendencave të jashtme me një qasje
tjetër.
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Kur diplomatja amerikane V ictoria Nuland e vizitoi
Shkupin në korrik të gjithë liderët thanë se do të punojnë
drejt për-mirësimit të imazhit të vendit dhe proceseve të
nisura.
A ndodhi kjo dhe a e kanë mbajtur fjalën ata? Si duket jo,
sepse në forumin e CEPA -s, në Uashington zyrtarja e lartë e
DA SH-it tha se liderët e harruan ëndrrën për të cilën
luftuan.
A jo e ka cilësuar korrupsionin dhe ngecjet demokratike si
kancer për qeveritë e rajonit.V arësinë e shteteve evropiane
nga gazi rus e karakterizoi si një ndër marrëveshjet e këqija
të këtyre qe-verive.Pasi kemi hy rë në dekadën e
gjeopolitikës së unioneve, presionet e jashtme që vijnë drejt
Maqedonisë dhe Ballkanit do të rriten me gjasa për të
kërkuar dhe ndry shime.
Nëse alternativa e vetme është BE dhe NA T O, atëherë
filtrimi dhe rreshtimi i Bashkimit Demokratik për Integrim
(BDI) do të bëhet domosdoshmëri.
Përndryshe, kjo do t’i ndihmonte amerikanët dhe
faktorët tjerë për të parë se çfarë ndodhë me të vërtetë në
Maqedoni me forcat politike të profileve që influencohen
nga jashtë. Megji-thatë vizita e paralajmëruar e presidentit
rus V lladimir Putin në Serbi mund të shtojë oreksin për më
shumë vonesa në Maqe-doni dhe në Gadishull. (2014)
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III.15. ZGJERIMI I NATO-S DHE DILEMA E MAQEDONISË
NA T O nuk do të zgjerohet me anëtarë të rinj. Samiti i
A leancës në shtator të vitit 2014 në Britani të Madhe nuk do
të sjellë asgjë të re për anëtarët që aspirojnë të aderojnë në
këtë aleancë ushtarake. Samiti po aq i debatuar në Shkup,
nuk pritet të ndry shojë Maqedoninë deri në ndonjë shkallë
të theksuar gjeopolitike që do të dety ronte vendin të shkojë
drejt zgjidhjeve të shpejta. Ndërkohë, ministrat e jashtëm
të vendeve anëtare të BE-së mblidhen në një takim në
Bruksel për të diskutuar situatën në Ukrainë dhe pushtimin
e mundshëm rus.
Por në krahun tjetër të Brukselit, A leanca është zhytur në
kër-kim të planeve për të përballuar kërcënimin e ri të
Krem-linit dhe njëkohësisht duke kërkuar alternativa të
zgjerimit të A leancës me anëtarë të rinj nga Ballkani, plus
Kaukazi që nuk trashëgojnë tensione të reja rajonale dhe
vështirësi për vetë NA T O-n. Maqedonia përshkak të
fërkimeve më fqinjët nuk ka arritur të bëhet anëtare e
NA T O-s, saqë ftesa e vjetruar ka nisur të mos ngjallë më
interesim nga autoritetet lokale.
Përcaktimi global dhe rajonal i qeverisë është po aty ku ka
qenë më parë, se Maqedonia është nisur drejt integrimeve
euro-atlantike. Problemi disavjeçar me Greqinë ka qenë
preteksti, që sipas Shkupit vendi të mos pranojë ftesën e
vërtetë për anëtarësim.
Pas vizitave diplomatike të vitit të kaluar dhe të ndara nga
MPJ, partneri shqiptar në qeveri, ka vendosur ta vazhdojë
presionin apo betejën drejt partisë më të madhe maqedonase
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V MRO-DPMNE, duke besuar se agjenda brenda qeverisë
mund të rezultojë në ndry shim të qëndrimit për rreth
shumë çështje.
Shtypi në Shkup ka shkruar se pas dështimit të partisë së A li
A hmetit në frontin ndërkombëtar për t’i bindur faktorët e
jashtëm rreth emrit, BDI është nisur drejt një ‘konfrontimi’
të rangut të lehtë me V MRO-DPMNE-në.
Nuk është e njohur se çka mund të sjellë ofensiva e BDI-së
dhe sa e vërtetë është kjo.
Së pari kjo lëvizje mund të shfry tëzohet si rast për të minimizuar dështimet e partisë në planin e jashtëm për të
ribindur faktorët relevant që të ushtrojnë presion ndaj
qeverisë dhe kry e-ministrit. Së dy ti veprimi lidhet edhe me
deklaratat e fuqishme të liderit të BDI-së A li A hmeti në
muajin prill të këtij viti se “nëse nuk arrijmë gjë deri në
shtator, atëherë do të rishqy rtohet pozicioni partiak në
qeveri”, e që do të rezultonte me “ndarje nga partneri dhe
ikje nga qeveria”.
Për më shumë, sot disa muaj pas përfundimit të zgjedhjeve
parlamentare dhe presidenciale, një largim i tillë duket i
pamun-dshëm.
Situata e post samitit, sipas shty pit, nuk do jetë shkas për
ndo-një tronditje të madhe qeveritare. Opozita në të dyja
anët nuk ka arritur të konsolidohet dhe është pothuajse e
pamundur të rifreskohet skena politike. Megjithatë në
Maqedoni vizitat diplomatike dhe ndihmat financiare nuk
kanë munguar.
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III.15.1. NATO në mision të thellë strategjik
Ndërmjetësi i OKB-së Metthew Nimetz dhe sekretari i
NA T O-s Rasmussen përkundër vizitave të shpeshta nuk
arritën të ndry -shojnë sjelljen e qeverisë së Shkupit e as të
A thinës.
T ë paktën sekretari i NA T O-s ishe më i drejtpërdrejtë, duke
kërkuar më shumë fleksibilitet nga ana e Maqedonisë.BE
duke pasur para vetes një krizë të theksuar në Eurozonë,
dhe duke u munduar se si ta përballojë agresivitetin e ri rus
në Evropë, problemet e Ballkanit Perëndimor mund t’i
kalojë në plan të dy të.
Për politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE -së, duke shtuar
këtu edhe sanksionet e fundit të perëndimit kundër Rusisë,
dhe krejt në një gjendje të tillë kaotike nuk përbën më
ndonjë pengesë për KE-në, që përparësi për BE-në të jetë
vetë unioni e jo më Ballkani.
Sa për këtu, çështja së pari duhet parë te faktorët e
brendshëm në Maqedoni dhe Greqi. V ështirë e kanë
anëtarët e Partneritetit për Paqe, pra shtetet si Maqedonia
dhe Bosnja të anëtarësohen shpejtë në A leancat apo unionet.
T ë dyja vendet paraqiten si një ndër shtetet më
problematike për të hyrë në një të ardhme të afërt në BE
dhe NA T O.
Serbia, Mali i Zi dhe Kosova kanë gjasa më të mira aderimi
krahasuar me Maqedoninë dhe Bosnjën. Nëse NA T O deri
më sot ka shërby er si strukturë mbrojtëse për perëndimin
dhe shtetet postkomuniste, për Maqedoninë, aneksimi dhe
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mun-dësia e pushtimit rus të Ukrainës Lindore, mund të
paraqesë një rrezik të nivelit të mesëm.
NA T O është duke vazhduar me konceptin e saj të sigurisë
për shekullin X X I, ndërsa Maqedonia vazhdon të jetë nën
presion për të zgjidhur emrin dhe çështjet e hapura.
Për shtetet e Baltikut, Evropës Lindore dhe Kaukazit,
rreziku nga kërcënimi rus është i përhershëm dhe ndihma që
janë duke kërkuar këto qeveri nga SHBA dhe NA T O , janë
të karakterit të sigurisë. Krahasuar me këto vende,
Maqedonia është duke qën-druar në një status të
papërkufizuar të sigurisë.
Rumania dhe Bullgaria janë pengesa kryesore për një
depërtim të thellë rus në rajon.Mirëpo, kjo nuk nënkupton
se kufizimet gjeografike dhe A leancat mund të pengojnë
shtetet të mos bë-hen apo luajnë rol balancues apo
kundërshtues ndaj fuqive tjera në Ballkan apo atyre të
mëdha.
Në planin e brendshëm, partitë politike mund të ndihmojnë
në kapërcimin e një gjendje, nëse arrijnë të formojnë
koalicione ashtu njëjtë si në Kosovë së fundi. Deri më sot në
Maqedoni këtë zhvillim nuk e kemi parë.
Ngecja do të vazhdojë dhe raportet e brishta etnike do ta
vështirësojnë edhe më shumë anëtarësimin e vendit. A s
Samiti i Pragës, Stambollit, Bukureshtit dhe Çikagos apo
edhe ky i fundit në Britani, nuk do të sjellë ftesën e vërtetë
për të hyrë në A leancë.
Largimi i Maqedonisë nga statusi i një vendi që mund të
luajë rolin e një amortizatori ka qenë një ndër qëllimet e
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A merikës. Uellsi ndoshta do të jetë një moment për të
bindur vendet e rajonit që qëndrojnë jashtë NA T O -s të
motivohen t’i plotësojnë kërkesat.
Ndërkaq BDI, sipas të gjitha gjasave, do të vazhdojë të
bashkë-qeverisë deri në një gjendje, ku faktori i jashtëm do
të detyrohet të kërkojë ndry shime substanciale në
Maqedoni, për t’i ikur rrezikut të erës që frynë nga Kremlini
dhe mos implementimit të marrëveshjeve të nënshkruara
vendore.
Nga samiti në samit, shtetet që nuk do të përshtaten në
terrenin e ri evropian të sigurisë, do të bëhen pre e
politikave dhe tregjeve që do të përplasen me BE-në dhe vetë
A leancën.
A duhet kërkuar zgjidhje për Maqedoninë? (2014)

III.16. PLATFORMA AMERIKANE NË RREZIK
Zv/presidenti amerikan Joe Biden vizitoi Ukrainën. Sipas
shër-bimeve inteligjente amerikane, një korporatë gjermane
i ka ush-truar forcat ruse për intervenime të shpejta.SHBA
dhe Rusia va-zhdojnë të përplasen në frontin lindor,
ndërkaq Maqedonia do të votojë nën presionin e
gjeopolitikës së zgjerimit të ri rus.
“Rusia e Re” po manifestohet në Ballkan me zgjatime të
ndry -shme dhe platforma 20 vjeçare amerikane e pas Luftës
së Ftohtë është vënë në rrezik në Maqedoni.Fitorja e pritur
e forcave nacionaliste të pas zgjedhjeve të 27 prillit do të çojë
drejt ndë-rrimeve të jashtëzakonshme politike në vend.
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Ndërkohë Kremlini bëri të njohur se do t’ia ndërpresë
Ukrainës furnizimin me gaz, që nënkupton ndërprerjen
edhe të gazit dhe produkteve për BE-në, Evropën Qendrore
dhe Ballkanin. Kërcënimi rus është një shkatërrim për
vendet dhe qeveritë që kanë krijuar lidhje varësie
ekonomike me Rusinë. Kjo vlen edhe për Maqedoninë.
Qeveria nuk ka arritur të gjejë zgjidhje për këtë varësi
ekonomike nga Serbia dhe Rusia.
Duke u nisur nga faktorët supozues, qeveria e re, në
vazhdim, me siguri do të formulojë një strategji të re
kombëtare.
Rrezik më të madh për Maqedoninë, paraqet politika e moslëvizëse dhe ndarjet etnike. Në këtë lëvizje, Bullgaria dhe
Serbia nën presionin e BE-së janë vënë para dilemave që të
ndërpresin projektin e “Rry mës Jugore”.
III.16.1. O ligarkët rajonal dhe Rusia
Këtu, variabëli është i panjohur se si do të veprojë qeveria e
re e Maqedonisë në rrethanat e pas aneksimit të Krimesë dhe
shpej-tësisë ruse. Influenca energjetike është bërë si mjet për
të destabilizuar dhe bërë pushtimin energjetik të rajonit.
Oligarkët rajonal kanë formuar bazë për këtë shtrirje kaq të
lehtë. Rreziqet dhe korridori i ri është një freskim për
liderët autokrat, për të filluar një mandat të ri me bazë më
ndryshe.
Industria maqedonase nuk ka alternativa tjera përveç gazit
dhe naftës ruse që duhet të lëvizë nëpërmes “Gazprom-it”
dhe ‘Ros-fnet-it”. V arësia e vendit është në rritje dhe kjo
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është reflektuar në politikat qeveritare në Maqedoni. Si
faktorë tjetër janë partitë politike. Për më shumë se gjysmë
shekulli, kanë qenë qeveritë majtiste që kanë përkrahur
internacionalen komuniste në Ev-ropë dhe gjetiu.
A ktualisht qeveritë djathtiste në rajon dhe Evropën Lindore
janë bërë përkrahësit më të mëdhenj të politikave të
Kremlinit. Qeveria e cila do të formohet në maj, duhet të
jetë e karakterit të gjerë që do të ketë si objektiv adresimin e
çështjeve etnike, sociale dhe ndërkombëtare të Maqedonisë.
Depërtimi i Rusisë në politikat e brendshme dhe partiake të
shteteve ballkanike është i theksuar dhe i pamohueshëm.
Influ-enca në profilet e larta qeveritare dhe partiake ka bërë
që vendi dhe balanca të luhatet.Kërkesat e BE -së janë
zëvendësuar më shikime të dy fishta strategjike. Platforma
amerikane është vënë në rrezik dhe po sulmohet nga faktorë
të padukshëm në Maqedoni.

III.16.2. Faktorët kërcënues dhe putinizmi
Faktorë kërcënues për Maqedoninë paraqet, qëndrimi në
peri-feri dhe tendenca për të marrë një status të zonës së
veçantë, ku faktorët e jashtëm mund të krijojnë boshte.
Nëse më të vërtetë është kështu, atëherë neutraliteti do të
ishte më i favorshëm për Maqedoninë. Në erën e
putinizmit, Maqedonia ka nxjerrë para vetes dilema
anëtarësimi dhe pranimi ideologjik.
Partitë politike kanë theksuar se janë për BE-në dhe NA T On, por kjo nuk ka qenë e mjaftueshme për amerikanët.
Perfor-mancat e partive në pushtet nuk kanë treguar për një
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përparim të thelluar demokratik. Komuniteti ndërkombëtar
SHBA -BE, duhet ta shpëtojnë vendin nga krizat dhe
tensionet mundshme të pas zgjedhjeve parlamentare.
Nuk dihet se cila nga partitë politike do të marrë pjesë në
qeverinë e re. Partitë pjesëmarrëse me këshillat e
ndërkombëtare, duhet ta kalojnë dilemën e sigurisë tani dhe
gjatë mandatit të ardhshëm.
Shenjat janë të krijohet një zonë mbështetëse e jashtme në
Maqedoni. Por, SHBA -të posedojnë alternativa dhe burime
të mos lejojnë këtë front të gjejë mbështetje në Maqedoni
dhe rajon. Përndry she angazhimi disavjeçar amerikan për
stabilitet dhe përparim do të shkonte të favor të forcave
antagoniste. Si pasojë e forcave në veri dhe krijimit të një
rendi të ri ndërkom-bëtar, vendi gjendet në fazën e zgjimit
gjeopolitik. A ngazhimi amerikan në Maqedoni nuk
dëmtohet vetëm kur nuk respek-tohen principet e një
shoqërie të lirë, por edhe kur qeveritë llogarisin në
platforma të reja rajonale. Për më shumë, Maqedonia e pas
muajit maj dhe viteve në vazhdim, mund t’i ngjasojë si
territor të një “fushëbeteje” në mes Fuqive të Mëdha, se
kush dhe cili profil ideologjik do të marrë drejtimin e
vendit.
Lëvizjet në frontin lindor i kanë rizgjuar shtetet ballkanike.
Prania amerikane përpiqet të zëvendësohet me një
nacionalizëm gjeografik. A merika dhe platforma e sigurisë
që ofron ky shtet, është siguria me e mirë për shtetet
postkomuniste, të dala nga ish federatat dhe unionet. (2014)
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III.17. FOKUSI AMERIKAN DHE INFLUENCA RUSE
Diplomatja amerikane e rangut të lartë V ictoria Nuland tha
në Shkup se bashkëpunimi, investimet, paqja dhe siguria
janë baza e këtij vendi. Ndihmës sekretarja Nuland tha se
SHBA mbështet aspiratat euroatlantike të Maqedonisë dhe
se ato janë prioritet edhe i SHBA -ve.
“Ne biseduam edhe për atë se si mund të thellojmë dhe
përmi-rësojmë bashkëpunimin, përfshirë edhe rajonet në
Maqedoni ku jetojnë shqiptarë. Këtë duam ta bëjmë me
investitorët tanë, kompanitë dhe me këtë të forcojmë edhe
integrimin ekonomik në këto rajone dhe zhvillim të të dy
komuniteteve”, tha Nuland gjatë takimit me zyrtarët e
Shkupit. A mund qeveria ti plotësojë detyrimet që dalin nga
marrëveshjet dhe konventat ndër-kombëtare? Pse
zv/sekretarja Nuland e theksoi si pikënisje Marrëveshjen e
Ohrit?
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Victoria Nuland
Zotimet e bëra deri më sot nga liderët, kanë treguar se çdo
akt i nënshkruar është devijuar dhe nuk ka gjetur zbatim në
terrenin e republikës së re. Porositë e të dërguarve të
jashtëm të SHBA -ve dhe BE-së për shtetet dhe qeveritë ka
qenë dialogu dhe inve-stime qeveritare në rajonet ku krizat
etnike i kanë burimet e mosbesimit dhe konflikteve.
Megjithatë sikur drejtuesit e këty re shteteve i harruan
recetat e të dërguarve special se çka në të vërtetë duhet të
bëjnë. Filluan të zbatojnë politika të ndara, shkelje të
principeve bazë të drejtave të njeriut dhe shpeshherë këto
sjellje u bënë edhe burime të reja për zënka etnike.
BE, SHBA , OSBE dhe organizatat vëzhguese kanë theksuar
se përveç çështjeve të jashtme vendi ballafaqohet edhe me
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një rrezik permanent të dëmtimit të proceseve të nisura,
duke përmendur projektet në mungesë dhe investimet jo
adekuate në rajonet shumë etnike. Përveç këtij fakti, këtu
një kërcënim serioz për vendin jo aq të akomoduar në
skenën rajonale, paraqet pasurimi i shpejtë i politikanëve,
dukë vënë në harresë se për çka janë zgjedhur. A merikanët
që nga Marrëveshja e Dejtonit, Kumanovës dhe e Ohrit u
përpoqën që t’i ndry shojnë rrjedhat politike dhe ekonomike
në zonat e përfshira nga konfliktet etnike. Ndërsa tani
përsëri në Bosnjë dhe Maqedoni, të gjitha këto marrëveshje
janë vënë në rrezik nga qeveritë dhe poli-tikanët, që janë
lënë jashtë çdo kontrolli demokratik. Ndonjë-herë edhe vetë
qeveritë dhe institucionet shtetërore vendore janë bërë
gjeneratorë të zënkave dhe fërkimeve të brendshme etnike.
Ballkani për më shumë se një shekull ka qenë fuçia e barotit,
ku liderë dhe rry ma të caktuara kanë vendosur për
ardhmërinë e kombeve. Këtu nuk duhet përjashtuar nga faji
edhe liderët lokal,të cilët jo më pak se qeveria qendrore
mbajnë përgjegjësi për situatën aktuale këtu dhe në rajon.
Liderët lokal që kanë përfaqësuar palën shqiptare në qeveri
nuk kanë treguar se a i kanë çuar përpara premtimet e dhëna
ndaj diplomatëve ndër-kombëtar. Ish ndërmjetësi amerikan
në Maqedoni dhe kreatori i Marrëveshjes së Ohrit (MO)
James W. Pardew , tha në mars gjatë një vizite në Shkup se
fajin për shumë rrjedha në Maqe-doni e mbajnë edhe liderët
shqiptarë, duke mos bërë presion për zbatimin e MO -së.
Garancitë që i kërkojnë liderët tanë duhet të shkojnë paralel
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me përmbushjen e dety rimeve që dalin nga po këto garanci
që ua kanë vënë si kusht Fuqitë e Mëdha.
Gjetja e liderëve adekuat për zbatimin dhe normalizimin e
gjen-djeve post konfliktuoze në rajon është mjaft e
rëndësishme për administratën dhe personelin amerikan në
Ballkan dhe Maqe-doni. T rembëdhjetë vite pas nënshkrimit
të MO-së, vendi për-sëri u vërshua nga delegacionet
diplomatike të BE-së dhe SHBA -ve. V izioni për harmoni
dhe përparim demokratik në një Ballkan me liderë që kanë
vepruar njëjtë si në shtetet e Botës së tretë, do të
vështirësohet edhe më shumë nëse nuk fillojnë masat e
shtrëngimit. A do të fillojnë reformat në të gjitha sektorët
ashtu siç i premtuan diplomates Nuland liderët gjatë takimit
të djeshëm? Kjo është për t’u parë dhe vëzhguar se si do të
veprojë qeveria pas Samitit të NA T O -s. Drejtimi strategjik
sipas qeverisë ngel po i njëjti dhe nuk do të ndryshojë kursi
drejt BE-dhe NA T O-s. Prezenca dhe depërtimi amerikan
duhet parë në drejtim të zbutjes së dallimeve dhe respektimit
të marrëveshjeve të nënshkruara nga palët. Largimi nga
parimet demokratike që promovon Uashingtoni në
Gadishull që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, njëherësh
është edhe shkelje e angazhimit disa dekadash amerikan për
një Ballkan të përparuar dhe të integruar në strukturat
perëndimore.
Çdo fragmentim dhe iluzion tjetër do të kishte pasoja për
demo-kracitë e brishta, ashtu njëjtë siç ndodhi në Evropën
Lindore. Investimet amerikane nuk kanë munguar për vite
me radhë për Maqedoninë dhe botën. A dministrata
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amerikane duke e parë fluksin e kapitalit kinez në rajon me
siguri se do t’i risë investimet në rajonet e
krizës. Ndonjëherë kjo ndodh edhe për-shkak të mos
vullnetit të qeverisë qendrore të bëjë shpërndarje të
barabartë të kapitalit në të gjithë shtetin. Partneriteti
strategjik me interesa të përbashkëta, përbën apo tregon
edhe për suksesin e një diplomacie publike.
Diplomatja Nuland do të niset drejt Londrës dhe Brukselit,
ndërsa liderët kanë shumë punë për të bërë. Premtimet që i
japin përpara diplomatëve duhet edhe t’i mbajnë. Shansi
amerikan përsëri duhet shfrytëzuar. Dekada që kemi hyrë
do të jetë e vështirë për shtetet me kapacitete të dobëta
projektuese. Prandaj ashtu siç thonë diplomatët, liderët
duhet t’i kthehen rendit dhe zbatimit të reformave.(2014)

III.18. AS NË NATO, AS NË BE
T ë shkohet me Greqinë në OKB dhe atje të hapet përsëri
pro-blemi i emrit, bart në vete disa të panjohura për
Maqedoninë.Po ashtu diplomati Matthew Nimetz gjatë
takimeve të fundit nuk tha gjë të re. Zgjedhjet e shpallura
nxorën në sipërfa-qe problemet e partnerëve në qeveri.
Organizimi i zgjedhjeve nuk do të sjellë ndryshime të
mëdha në politikën e jashtme të Maqedonisë. Gjithashtu
Krimea i ka trimëruar autokratët në Ballkan. Politika e
jashtme e Maqedonisë sipas të gjitha indi-katorëve do të
ndikohet nga Serbia dhe zhvillimet në lindje. Dhe këtu
përsëri, emri i shtetit po i merr përmasat e një teatri diplo-
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matik në Nju-Jork. Përfitimet për politikën e jashtme të
Maqedonisë në OKB, do të ishin minimale.
Presidenti i shtetit Gjeorgji Ivanov, tani kandidat për president, e paraqiti këtë ide për në Këshillin e Sigurimit (KS), në
fjalimin vjetor të vitit 2013. Duke i njohur raportet
president – kryemi-nistër, propozimi me siguri ka fituar një
mbështetje paraprake nga kry eministri Gruevski. Ndërkohë
partitë shqiptare po ashtu vazhdojnë të mbajnë qëndrime të
kundërta për sa i përket çështjes së emrit. Nuk kanë ndonjë
mendim rreth “kalimit “ të çështjes në KS.
Bashkimi Evropian pas raportit të fundit theksoi se çështja
le të kalojë në duart e KS -së. Qeveria duke u bazuar në mendimin e parë të Gjy katës Ndërkombëtare dhe ‘fitores së
parë’ mbi palën greke, është nisur me supozimin se ndoshta
çështja e emrit në KS do ta forcojë pozicionin e Maqedonisë
përballë Greqisë dhe vetos greke në BE.
V eprimi i Maqedonisë ka të bëjë edhe me vetë sigurinë që ka
fituar pala maqedonase në skenën rajonale, se ka kapacitet të
ballafaqohet apo t’i zgjidhë çështjet me fqinjët në këtë
formë.
III.18.1. Emri në Nju Jork nuk garanton fitore
Duke u lidhur mirë me shtetet që kanë veto në KS, pala
maqe-donase është e interesuar ta dobësojë palën greke. U
mbushën dy dekada dhe Maqedonia po qëndron në të njëjtat
pozicione përballë palës greke.
Në planin e energjetik, Maqedonia me “Gazprom-in” është
kthyer në një “fushëbetejë” për llogaritje energjetike dhe
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gjeo-politike. Për çudi në këtë zgjerim të ri rus drejt rajonit,
nga disa faktorë të brendshëm, është duke u penguar
korridori energjetik amerikan A driatik via Kaspik.
Nëse qeveria llogarit se me fitoren që do të korrte kundër
palës greke në KS të OKB-së, do ta dobësonte Greqinë,
atëherë më të vërtetë kjo Rezolutë nuk do çojë
nënormalizimin e marrë-dhënieve dy palëshe.
Referendumi i përfolur shumë nga MPJ dhe kryeministri do
ta qartësojë këtë ide edhe më shumë. Pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare dhe formimit të qeverisë së re, kabineti
duhet të dalë me pika konkrete rreth problemeve aktuale
dhe drejtimit të vendit.
T ë paktën bashkësia ndërkombëtare pas zgjedhjeve pret një
trajtim tjetër të çështjes. Përndry she Samiti i Londrës në
shtator nuk do ta ketë në agjendë zgjerimin në lindje.Nëse
palët nuk bëjnë ndonjë përparim, kjo lidhet më shumë me
Maqedoninë se sa me Greqinë.
Nëse Maqedonia është e interesuar të hyjë në NA T O,
atëherë duhet ta shfrytëzojë rastin e Krimesë dhe zënkat e
fundit ameri-kano - ruse. V akumi i krijuar në rajon duhet
parë si mundësi e mirë për t’i bërë këto hapa pozitiv drejt
NA T O-s apo BE-së. Megjithatë i gjithë ky proces varet nga
Maqedonia. Serbia dhe Maqedonia nuk i kanë tensionuar
raportet me Rusinë dhe janë larg vënies apo pro sanksioneve
ndërkombëtare të ndërmarra kundër Moskës.
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III.18.2. SHBA, kriza në Krime dhe çështja e emrit
A merikanët janë të interesuar ta shpejtojnë procesin e hyrjes
së vendit në NA T O dhe zvogëlimin e depërtimit rus në
Ballkan. Diplomatët V ictoria Nuland dhe Y oot Lee
deklaruan se konteksti duhet të zgjidhet në mes të dyja
palëve. Kriza në Evropë mund të çojë në një zbehje të
interesit amerikan për emrin. Do të jetë në agjendë por jo si
më parë.
Mirëpo kriza sociale dhe zhvillimet e fundit sikur i kanë
çuar liderët të marrin vendime që mund t’i rrisin tensionet
pra jo vetëm që kanë të bëjnë me çështjet e brendshme por
edhe me fqinjët. Faktorët apo karakteristikat që e ecin
politikën e jashtme të vendit kry esisht janë të tipit
emocional dhe hi-torik. V iti 2014 është vit i rëndësishëm për
Maqedoninë pa zgjidhje apo me zgjidhje të problemeve të
jashtme dhe të brendshme.

III.18.3. Pas qershorit të vitit 2014?
Kalimi i kontekstit të emrit në KS, ndoshta lidhet edhe me
fu-qizimin e raporteve me Rusinë dhe Kinën.Kinezët dhe
rusët kanë më shumë leverdi investuese në Maqedoni dhe
Serbi se sa në Greqi dhe kjo ka të bëjë me rivalitetin në mes
vetë fuqi-ve të jashtme për rajonin.
Pra edhe pse Maqedonia nuk çon ndonjë peshë të madhe në
politikën ndërkombëtare, kur politikat e sigurisë dhe
energjisë gërshetohen në sistemin ndërkombëtar, atëherë
ndodh “zgjimi gjeopolitik” dhe ai vend apo ai territor
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specifik, fiton një rëndësi strategjike për lojtarët e jashtëm
dhe për vetë vendin.
Nuk dëshirojmë që këtë kalim ta emërtojmë si një lojë të re
në KS por, nëse qeveria ka menduar se atje mund ta zgjidhë
problemin bashkë me anëtarët e përhershëm të KS-së,
atëherë propozim plani është për t’u përshëndetur.
Por, nëse ky veprim ka vetëm për qëllim forcimin muskulor
të Maqedonisë kundrejt Greqisë, atëherë këtu kemi të bëjmë
me një nismë të vështirë diplomatike.
Kompromisi do të jetë shumë larg nëse bisedimet në mes dy
shteteve fillojnë më këtë energji dhe formë të vjetër të
trajtimit të problemit.
Inciativa për në KS përmban dhe nuancat revoltuese të qeverisë kundër vendimeve të KE-së ndaj Maqedonisë.
SHBA -të kanë përkrahur çdo iniciativë që ka çuar drejt
përmirësimit dhe dhënies fund të problemit.Por, nuk dihet
se nëse në KS, çështja mund të marrë një zgjidhje të shpejtë
duke i ditur pozicionet e Fuqive të Mëdha në sistemin
votues - vetos në KS të OKB-së.
SHBA kanë kontribuar për paqen dhe forcimin e vendit.
T ani çfarë kursi do të mbajë qeveria pas publikimeve të
Raportit vjetor të DA SH-it, është për t’u parë dhe vëzhguar.
Në parim nuk ka pësuar ndry shime, politika e jashtme e
vendit kundrejt raporteve ndërkombëtare.
Pas dy raporteve të njëpasnjëshme, të BE-së dhe DA SH-it,
vendi dhe qeveria mund të zhy ten në llogaritje që e
tensionojnë gjendjen, duke i nxitur emocionet nacionaliste
të së kaluarës. Nëse Maqedonia është e interesuar të hyjë në
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NA -T O, atëherë duhet ta shfry tëzojë rastin e Krimesë dhe
zënkat e fundit amerikano-ruse. V akumi i krijuar në rajon
duhet parë si mundësi e mirë për t’i bërë këto hapa drejt
NA T O-s apo BE-së.
Për në fund kalimi i çështjes në KS ose mund të rezultojë me
një kompromis nga të dy palët ose mund të jetë si lëndë për
shtyrje dhe forcim të pozicioneve në Nju Jork. Diplomati
Nimetz do ta vizitojë përsëri rajonin pas zgjedhjeve
parlamentare.
Megjithatë gjendja e brendshme, kapacitetet, niveli i treguar
i standardeve demokratike dhe ngjarjet e fundit në Krime,
sikur nuk lënë shumë vend për plane dhe aventura
gjeopolitike. (2014)

III.19. POPULIZMI ELEKTORAL NË MAQEDONI
A merika Latine dhe Kaukazi nuk kufizohen në mes veti,
por karakteristikat gjeopolitike dhe zgjedhore i gjejmë në
Maqedoni dhe rajon. Ngjashmëri në fushatat elektorale, me
shumë popu-lizëm dhe të përmbushura me retorikë etnike.
Stil bolivian dhe fushatë të stërngarkuar me fjalime të
nxehta nga të gjitha partitë politike në Maqedoni. Loja
parazgjedhore paraqet një rrezik të madh politik dhe e
ndryshon gjendjen e sigurisë kombëtare.
Kështu Maqedonia hyri në zgjedhje të dyfishta dhe kriza
aktuale shpërtheu me fjalime dhe tubime nacionaliste të vetë
liderëve. Simbolet dhe pamjet aktuale në Maqedoni i
afrohen nacio-nalizmit elektoral. Ish kryeministri Nikolla
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Gruevski dhe drej-tuesi aktual i V MRO-DPMNE-së, parti e
qendrës së djathtë, kërkoi mobilizimin e votuesve
maqedonas për të fituar shumicën parlamentare me mbi 62
deputetë, ndërsa BDI, e bëri të njëjtën gjë, me kërkesën për
të marrë 25 deputetë etnik dhe duke orga-nizuar tubime
kundër kandidatit presidencial të V MRO -DPMNE-së
Gjeorgji Ivanov.

III.19.1. Mobilizimi i panevojshëm etnik
“Fërkimet politike” në mes Gruevskit dhe A hmetit filluan
atë-herë kur kry etari i BDI-së A hmeti, e paraqiti në opinion
idenë e kandidatit konsensual. Gruevski bashkë me V MRODPMNE - në e hodhën poshtë konsensualitetin e ish
gueriles së vitit 2001.
V lerësohet se BDI nuk ka bazë të fortë politike dhe sociale
për t’u rikthy er me këtë nacionalizëm, pasi me idenë për
ndryshimin e statusit të shqiptarëve, që nga viti 2002 e
këndej u amortizua nën mbështjellësin e politikave
qeveritare
të
ish
kry eministrave
Gruevski dhe
Cërvenkovski. T ë njëjtën gjë e ka përjetuar edhe PDSH -ja
kur ishte në qeveri me përkrahjen dhënë ish presidentit të
ndjerë Boris T rajkovski gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit
1999.
A ndaj kopjimi i retorikës së shteteve të A merikës Latine dhe
të Kaukazit në Ballkan, shumë lehtë mund të kthehet në një
nxehje psikologjike etnike. V endi nuk është i qëndrueshëm
dhe e kalu-ara etnike mund të shfrytëzohet nga forcat
nacionaliste në vend.
195

Në rast se ish partnerët e koalicionit të viteve 2011-2014 dhe
opozita nuk do të angazhohen për një fushatë me më pak
zëra të së ka-luarës, atëherë zgjidhjet dhe modelet e
përfaqësimit nuk do të jenë të lehta. Dyfishimi i retorikës
nacionaliste në Maqedoni (shqiptare - maqedonase) gjatë
zgjedhjeve është më i qartë dhe më i theksuar tek liderët dhe
drejtuesit lokal partiak. T hirrja për më shumë deputetë në
parlament nga të dy ja palët që përfaqë-sojnë shumicën, sipas
anketave, mund të rezultojë me një lëvizje të bazës etnike
drejt incidenteve publike. V ëzhguesit thonë se partitë me më
ndikim e kanë nën kontroll gjendjen në Maqe-doni.
Faktikisht qeveritë dhe partitë politike, që në vete apo agjendë përmbajnë thirrjen etnike dhe populizmin, shumë lehtë
mund të nxisin tensione dhe fërkime ndëretnike. Megjithatë,
kur të merret në konsideratë gjendja ekonomike dhe
indikatorët gjeopolitik, situata gjatë fushatës elektorale
mund të dalë jashtë përmasave demokratike, vetëm atëherë
kur partitë fituese nëpërmes manovrive politike do të
përpiqen të hy në në qeveri.
“Nacionalizmi” i partisë shqiptare BDI, dallohet më shumë
me thirrjet apo realizimin e të drejtave brenda kushtetutës,
ndërsa i PDSH-së, kry esisht lidhet me pjesëmarrjen në
qeveri dhe gjasave për ndry shime kushtetuese. Partitë
shqiptare sikur e përdorin këtë temë vetëm si shkak për të
hyrë në qeveri. Marrëveshja e Ohrit (MO) ka ngelur jashtë
programeve partiake, ndërsa diplo-mati amerikan James W.
Perdew tha në Shkup në muajin shkurt se të dyja palët kanë
bërë shumë pak për ta zbatuar MO -në, duke i kritikuar
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liderët dhe drejtuesit shqiptarë të politikës. Realisht BDI që
nga viti 2002 e deri më sot nuk ka treguar ndonjë dozë të
fortë etnike, pasi ka pësuar një transformim të thellë ideor.

III.19.2. Populizmi elektoral si alternativë programore
Modernizimi dhe akomodimi brenda qeverisë, çoi në një
ndë-rrim të theksuar të veprimit të partive, pra kalimit nga
koncepti luftarak në atë paqësor. T ani zyrtarë të lartë të
partive garuese, pas një dekade dëshirojnë të aktualizohen
me kandidatin kon-sensual, bojkotin zgjedhor, populizmin
dhe nacionalizmin e Ka-ukazit.
PDSH është e dety ruar t’i nënshtrohet po ashtu rendit
nacional. Gjatë kohës kur ishte në opozitë kjo parti e
përdori naci-onalizmin dhe protestat si një formë për të
arritur në pushtet. Ish komunistët e Lidhjes Socialdemokrate
(LSDM) nuk kanë lëvizur shumë nga koncepti gligorovian.
Me kandidimin e Stevo Pendarovskit dëshirojnë t’i arrijnë
performancat e qeverive të kaluara socialdemokrate të viteve
të 90-ta.
Për më shumë Nikolla Gruevski dhe Zoran Zaev, lideri i
opo-zitës, janë në një garë rejtingu. Politika shqiptare është e
lidhur ngushtë me liderin dhe grupet e interesit dhe
ballafaqohet me vështirësitë e mobilizimit social. T endencat
për një populizëm me bazë nacionale në Maqedoni, do ta
dëmtojnë balancën etni-ke. V MRO –DPMNE-ja ka një
retorikë më të fortë dhe e ka të ndërlidhur këtë me partitë
politike, emrin dhe fqinjët.
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Mediat janë të ndara si te pala shqiptare dhe maqedonase.
Shtypi që morri reklama nga qeveria ka publikuar raporte
për skandalet e opozitës dhe të kundërtën e kanë bërë
mediat dhe liderët opo-zitarë.
Mbase ky farë nacionalizmi elektoral është i përkohshëm
dhe forcat që e shty jnë këtë do të dobësohen pas formimit të
qeverisë së re dhe vendosjes së objektivave qeveritare për 100
ditët e ardhshme. Më një populizëm të këtij lloji, balanca e
sigu-risë në Maqedoni mund të luhatet.Pra gjithnjë nëse
vazhdohet kështu edhe pas zgjedhjeve.
Formimi i qeverisë së re, ekonomia, emri dhe rajoni do të
jenë një ndër pikat ku partitë fituese do të përpiqen t’i
menaxhojnë dhe njëkohësisht për ta vazhduar qeverisjen
deri në zgjedhjet e ardhshme. Përdorimi i tepërt i
nacionalizmit elektoral, etnik dhe territorial, zakonisht ka
çuar drejt shqetësimeve të brendshme.
Fryma nacionaliste në Evropën Lindore mund të rezultojë
me trende negative në shtetet që gjenden në prag të
zgjedhjeve. Sa më pak tregime kombëtare dhe më shumë
vende pune për ba-norët e Maqedonisë, aq më mirë për çdo
qeveri dhe shoqëri ci-vile. T ë paktën kështu fillohet
gjithkund në vendet demo-kratike. (2014)

III.20 MAQEDONIA NË POKERIN E UNIONIT PAN-RUS
Maqedonia joshet nga pokeri i unioneve. Se nga cili union
apo grup ekonomik do të përfitojë më shumë ky vend kaq i
vogël pa burime dhe i izoluar, mbetet të shihet në dekadat
që vijnë. Euroskepticizmi i shprehur nga qeveria është si
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rezultat i mos-përmbushjes së kërkesave evropiane dhe
guximit të forcimit të së djathtës në Evropë, dallimeve të
brendshme në BE dhe politikave të zgjerimit. Sot pas shumë
dekadave, kur Maqedonia gjendet para një udhëkryqi të ri,
presidenti Barak Obama do ta vizitojë Evropën, duke e
gjetur kontinentin më ndry she nga vizita e tij e fundit bërë
Evropës. Fjalimi në Berlin në 2009 ishte shpresëdhënës për
aleatët evropian. A i bëri thirrje për unitet, paqe dhe
ndërprerje të konflikteve globale.
Kjo nuk ndodhi, luftërat vazhduan, rendi i ri multilateral
dhe hegjemonist e karakterizuan politikën e Fuqive
botërore. Fjalimi në V arshavë që përkon me 25 vjetorin e
shkatërrimit të komuni-zmit është me rëndësi për takimin
dy palësh me presidentin e porsazgjedhur ukrainas Petro
Poroshenko dhe raportet e reja të krijuara në mes BE-së,
SHBA -së dhe Rusisë.
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Ambasdori amerikan në Maqedoni, Jess L.
Baily.Promotor i stabilitetit dhe demokracisë
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KAPITULLI IV
PRELUDI I NJË KOHE QË VJEN

Obama dhe Putini në 70 vjetorin e zbarkimit të forcave
aleate në Normandi do të takohen në Francë dhe
ballafaqohen me një re-alitet të ri të pas Luftës së Ftohtë dhe
invadimit rus të Krimesë.
Fuqizimi amerikano - rus në të dy anët e Evropës ka
përshpej-tuar politikat e jashtme dhe të sigurisë së shteteve të
Ballkanit Perëndimor.
Ndërrimet në BE dhe ngadhënjimi rus në Krime i ka nxitur
shtetet e dobëta ekonomike të Ballkanit, të mendojnë rreth
unio-neve të mëdha gjeoekonomike. BE-ja, për nga ana
gjeografike është unioni në anën e majtë të Moskës, ndërsa
Unioni panaziatik (UPA ) qëndron në anën e djathtë të BEsë. Ky rivalitet ruso – evropian është në gjendje të devijojë
dhe të shpërthejë me krijimin e një vakuumi në Ballkanin
Perëndimor.
Zona e heshtur nga Karpatet e deri në Mesdhe, shekuj më
rra-dhe ka qenë pjesë e manovrimeve të fuqive të
jashtme.Serbia, Bosnja dhe Maqedonia janë një ndërshtetet
që nuk i përkrahën sanksionet ndërkombëtare kundër
Rusisë.
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Jonathan Moore nga Departamenti i Shtetit tha për median
ame-rikane se për sa u përket sanksioneve ruse, Serbia
ngadalë duhet të dalë në anën e perëndimit. A nimi pro
politikave të Putinit, nga një pjesë e shteteve evropiane dhe
aziatike, u ka dhënë mjaft motive apo e kanë dyfishuar
angazhimin e qeverive ballkanike për t’u bërë pjesë e
unioneve gjeoekonomike. BE e kapluar nga kriza e
identitetit do ta ketë të vështirë ta mbajë unionin në rrugë
afatgjate të bashkuar. Britania e Madhe, Franca dhe
Gjermania vazhdojnë të mbajnë lidhje speciale me Rusinë
dhe kjo e ka vështirësuar edhe më shumë kundërshtim
evropian ndaj poli-tikave antagoniste të Kremlinit.
Sa më e përçarë të jetë BE aq më shumë tendenca për sub
unione ekonomike do të shfaqen në Ballkan. Sponsorët më
të mëdhenj të këtyre ideve aktualisht janë Rusia dhe Kina.
Senti-menti sovjetik është i pranishëm në të gjitha ish shtetet
e bllokut komunist.
Krimea nxori në plan dobësinë e BE-së për t’iu kundërvënë
erës së re ruse të kthimit në sferën e vjetër të interesit
perandorak.
Ky dështim evropian i ka zbehur interesat dhe politikat e
shte-teve ballkanike për t’u anëtarësuar në BE dhe për t’u
bërë pjesë e Eurozonës.
Ndërsa shtetet jugore dhe lindore të kontinentit janë duke
shkuar drejt unioneve me atraktive ekonomike dhe tregtare.
Ma-qedonia dhe vendet përreth, përkatësisht qeveritë
mendojnë se është shekulli aziatik e jo amerikan që do t’u
sillte përfitime dhe ngritje ekonomike.
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IV.1.1. Në mes BE-së dhe Unionit panaziatik
Serbia është zënë në mes Brukselit dhe boshtit Moskë Peking. Në juglindje është duke u forcuar më ish partnerët e
vjetër të Jugosllavisë së diktatorit T ito, pra me shtetet arabe.
Përderisa i afrohemi fundit të dekadës së dytë të shekullit të
X X I-të, qeveria në Beograd ka para vetes një sërë alternativash strategjike. Krahasuar dhjetë vite më parë kur
Beogradi ishte në një izolim të thellë, sot pas vizitave të
shpeshta ruso – kineze dhe arabe, Serbia përpiqet dhe është
bërë stërgjatja gjeopolitike e panunioneve të ardhshme në
Ballkan dhe Euroazi.
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Ballkani euro - aziatik

Kjo është e frikshme për shtetet tjera të rajonit që kanë për
që-llim inkuadrimin në BE dhe NA T O. Maqedonia duke e
bërë më të vështirë zgjidhjen e çështjeve me fqinjët
aktualisht i ka dhënë vetes më shumë gjasa, që të jetë në
krah të epokës së re aziatike në jug të Ballkanit. Megjithëse
që nga viti 1991 plani strategjik i Maqedonisë konsistonte në
aderimin në BE dhe strukturat ushtarake të perëndimit,
stagnimi i deritashëm ka bërë që të zhvillohen preferenca
për shkëputje dhe bashkim në unione më të përshtatshme
ekonomike dhe ushtarake.
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Kapërcimi nga faza aktuale deri në aktualizimin e konceptit
të ri të qeverisë, do të marrë kohë. T regtia më e madhe e
këtyre shteteve të Ballkanit aktualisht zhvillohet me shtetet
e BE-së dhe T urqinë. Investimet kapitale dhe strategjike
bëhen nga partnerët aziatik.
V akumi pas vitit 2020 do ta nxisë Uashingtonin në një
fushatë për të shpëtuar pjesën jugore të kontinentit nga
vërshimi i tre-gut të Unionit të ri panaziatik. Këtë përpjekje
A merika është duke bërë në Evropën Lindore për t’i
mbrojtur shtetet demo-kratike të Evropës Qendrore nga
thundra ruse dhe monedha kineze.
Rusia ka nënshkruar pakte më shtetet anëtare të Unionit
A ziatik dhe viti 2015 është me mjaft rëndësi për këtë union
kur pritet të marrë formën e vërtetë.

IV.1.2. Ballkani, NATO dhe Unioni Euro-aziatik
Maqedonia dhe Serbia në këtë aleancë do të kishin zë më të
fortë krahasuar me atë që do ta kishin apo e kanë strukturat
e BE-së dhe NA T O-s.
Për më shumë, Rusia përpiqet që të shkaktojë trazira në çdo
pjesë të Euroazisë ku ka pakica ruse dhe emocione për perandorinë e Putinit në ngritje. Baltiku, Moldavia, Hungaria,
Ruma-nia, Bullgaria dhe ish republikat jugosllave janë një
ndër vendet ku forcat e jashtme përpiqen të influencojnë.
Ndërkaq ngjarjet e fundit politike në rajon sidomos në
Maqe-doni dhe zgjedhjet evropiane që përfunduan me
humbjen e kon-fidencës së qy tetarëve në projektin evropian,
tregojnë për mu-ndësinë e fragmentimeve.Kjo aleancë në
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Ballkan do të ishte si bllok i dy të parandalues për strategjinë
e madhe amerikane, ku-ndrejt bllokut të parë antiamerikan
në Evropën Lindore, Kaukaz dhe A zinë Qendrore të
përbërë nga shtetet satelite të Kremlinit.
Por në të vërtetë, përshkak të dështimit të udhëheqjes së BEsë të mbajë unionin dhe Euron stabile, në dekadën e
ardhshme mund të shohim dy tendenca të kundërta që
mund të refle-ktohen negativisht në zhvillimet rajonale në
Ballkanin Perë-ndimor.
IV.1.3. Riforcimi i SHBA-ve në Evropën Lindore
E para, BE do të përpiqet të lëvizë drejt integrimit më të
gjerë, por procesi mund të sfidohet dhe e dyta, shtetet jashtë
BE-së do të dilnin nga orbita evropiane e sigurisë dhe do të
lëviznin drejt bashkësive tjera në evoluim. Rezultati i
zgjedhjeve të vitit 2014 mund të lë pasoja për gjithë
kontinentin. Shtetet e Evropës Lindore dhe Qendrore do të
ballafaqoheshin me ndërrime të shpeshta të qeverive,
veçanërisht Evropa Juglindore, ka ten-denca ta ndryshojë
dinamikën gjeopolitike duke u përballur me emocionet e
erës së re të Kremlinit. Zv/presidenti amerikan Joe Biden
vizitoi Poloninë dhe Rumaninë për t’i siguruar qeveritë nga
invadimi dhe përzierja ruse në çështjet etnike. Shtetet e
Baltikut të kërcënuara nga Moska dhe afërsia gjeografike me
Rusinë janë të siguruara nga prania NA T O-s. Forcat detare
ame-rikane kanë dërguar anije ushtarake ameri-kane dhe
njësi të shpejta amerikane në Poloni. Ndërkaq, në jug të
kontinentit, në Maqedoni, sekretari i NA T O -s pas ngjarjeve
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në Krime dhe zgjedhjeve të dy fishta në Maqedoni, e vizitoi
Shkupin në misi-onin për të shpëtuar vendin nga influenca
ruse.Sekretari i NA -T O-s tha se vendi duhet të bëjë
kompromis me Greqinë dhe të bëhet anëtare e A leancës.
Ish-ministri i jashtëm i Maqedonisë, A ntonio Milloshovski
në një intervistë për “Evropën e Lirë “tha se pengesa
kryesore është Greqia e jo Maqedonia”.
Përkundër kësaj, Maqedonia duke e shfrytëzuar krizën evropiane, atë në Ukrainë dhe problemin me Greqinë, mund ta
ndë-rrojë modelin dhe strategjinë e lëvizjes.
Ekspertë të huaj thanë se për Maqedoninë është më i pranueshëm modeli aziatik, gjegjësisht integrimi në një union
ekono-mik ku ajo do të mund akomodohej më mirë.
A shtu siç e kemi theksuar në monografet e mëparshme, investimet strategjike ruse në rajon kry esisht janë të karakterit
të varësisë dhe të influencës nga mega korporatat ruse.

IV. 1.4. Korridoret e influencës
Maqedonia dhe Ballkani Perëndimor janë të varur tërësisht
nga gazi dhe marrëdhëniet tregtare me Rusinë. T urqia dhe
Serbia janë një ndër partnerët strategjik rajonal për
shkëmbim tregtar, ushtarak dhe ekonomik. Prandaj,
Maqedonia deri në fund të dekadës nuk do të jetë aq e
influencuar nga politikat jashtme të BE-së. Sipas trendeve do
të nënshkruajë pakte për t’u integruar në platformat
ekonomike dhe ushtarake që e ofrojnë me unio-net, grupet
në themelim dhe forcat në rritje të Euroazisë. Po-litika e
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jashtme duale e Maqedonisë nga viti 1991 do të zbër-thehet
në këtë dekadë.
Si kundërbalancë të gjeoekonomisë së re aziatike në Ballkan
dhe Evropë, rritja e pranisë amerikane në rajon me poste
ushtarake, inteligjente, investime dhe diplomaci publike
ashtu siç e kanë bërë shekuj më parë perandoritë, do të ishte
blloku apo korridori më i mirë për t’i eliminuar kërcënimet
e dekadës apo shekullit.
Marrëveshja e fundit e nënshkruar në mes Moskës dhe
Pekinit për ndërtimin e një rrjeti ndërshtetëror të gazit që
kap shumën 400 bilion dollarë e ka acaruar edhe më shumë
garën globale të energjisë.Po ashtu zgjidhja eventuale e Jean
Claude Juncker në kry e të KE-së ka acaruar
Londrën.Maqedonia dhe rajoni pas zgjedhjeve në BE dhe
krizës lindore janë gjetur në mesin e riva-liteteve të Fuqive
të Mëdha.
Qeveria në formim pritet të shpalosë një plan më të qartë
rreth BE-së dhe NA T O-s. Barak Obama dhe V ladimir Putin
do të ta-kohen në Normandi, por më shpresë se Evropa do
të jetë po e njëjta që vetë forcat aleate e krijuan në vitin
1945. Maqedonia dhe rajoni vazhdojnë të qëndrojnë në
zonën e kundërshtimeve Euro – A ziatike. (2014)
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IV.2. MAQEDONIA NË GJEOPOLITIKËN E RE TË BALLKANIT
BE e ndarë rreth politikave ndaj Rusisë, Eurozona vazhdon
të kërcënojë unionin, presidenti rus V lladimir Putin vizitoi
Ser-binë, ndërkaq T irana dhe Beogradi, për shkak të
fluturakes me flamur në stadium, u kthyen në erën e vjetër
të Luftës së Ftohtë. Zënkat në sport sikur shkojnë paralel
me vetë krizën që ka përfshirë BE-në dhe rajonin e
Ballkanit. Ngjarjet rreth krizës në BE nuk lënë pa e ndikuar
situatën në Evropën Juglindore, kry esisht në shtetet e
përfshira të pas Luftës së Ftohtë nga konfliktet si: Bosnja,
Kosova, Serbia, dhe Maqedonia.
Brenda BE-së jemi duke parë zhvillime që janë duke shtuar
drojën e fragmentimit të Unionit. Në vendet e rajonit të
Ball-kanit Perëndimor, për më shumë se dy dekada kemi
parë nisma qeveritare për t’u anëtarësuar në BE dhe NA T O.
Disa qeveri shikojnë më tej, duke lëvizur drejt aleancave dhe
unioneve, ku mund të kenë përfitime dhe pozicione më të
mira.
Në këtë trend të anëtarësimeve dhe përjashtimeve, është e
pa-qartë se nga do të shkojnë qeveritë e vendeve të brishta të
Ball-kanit, pra në cilën zonë këto shtete do të gravitojnë.
Zona amerikano – evropiane dhe ruse janë një ndër
platformat ku shtetet e rajonit aspirojnë. Zona ruse së fundi
u bë më e pëlqy er për disa qeveri ballkanike, dhe atë
menjëherë pas pushtimit rus të Krimesë. Reformat e
pazbatuara, korrupsioni dhe autoritari-zmi, bënë që këto
vende të pëlqejnë apo shikojnë alternativa plo-tësuese.
Shpresat e shteteve aktuale për t’u integruar në sistemin
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evropian, mund të zbehen në rast se kriza në shtetet e Eurozonës do të thellohet edhe më shumë. Zëvendëspresidenti
am-erikan Biden dhe diplomatja Nuland e vizituan zonën në
verë për t’i parë nga afër proceset e nisura amerikane.
Deri më tani BE ka dërguar ndihma dhe ka aprovuar grante
financiare për të përmirësuar ekonomitë lokale dhe
kombëtare të Ballkanit Perëndimor.
Në këtë ekuacion të ri gjeopolitik, përderisa kriza në Evropë
do të vazhdojë të thellohet, duke përfshirë edhe kërkesat në
rritje të shteteve të BE-së për të shkurtuar buxhetet e
jashtme ndaj Ball-kanit Perëndimor, është e mundur që
qeveritë të zhgënjehen për sa i përket anëtarësimit në BE.
Kështu, qeveritë mund të kërkojnë alternativa të tjera
ekono-miko-financiare, apo mundësisht do të linte të hapur
krijimin e aleancave apo unioneve brenda dhe përtej
Ballkanit.
Në këtë drejtim duhet përmendur faktin se vullneti i
qytetarëve në disa shtete ballkanike për t’u bërë anëtare e
organizatave të krijuara nga Brukseli ka rënë.
Kështu, dëshira e serbëve për t’u integruar në BE, sipas anketimeve, ka pësuar një rënie, po kështu qëndron raporti edhe
me NA T O-n. Lidhja strategjike serbo-ruse dhe aktivitetet e
fundit diplomatike do të siguronin një depërtim rus në
A driatik dhe Jug të Ballkanit nëpërmes Serbisë, Malit të Zi
dhe Maqedonisë.
Rusët, duke shfrytëzuar “dobësimin” amerikan në rajon dhe
kri-zën në Evropë, janë në garë të ndërtojnë një partnership
tjetër më të fortë dhe atë me Maqedoninë dhe Serbinë duke
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e ndih-muar lidhjen e këtij vendi me rrjetin e gazit natyror
“Rryma Jugore” dhe nga ana tjetër duke vazhduar me
investimet në Maqedoni përmes “Lukoil”.
Dilemat se çfarë zgjidhje t’i jepet veriut të Kosovës dhe çfarë
të bëhet me Bosnjën, vazhdojnë paralelisht me krizën në
Eurozo-në, BE dhe Ukrainë.
Shumëzimi i liderëve autoritarë nëpër qeveritë – koalicionet,
ku bëjnë pjesë partitë politike, ka shtuar drojën se ndoshta
këta mund të jenë një ndër frenuesit e proceseve
demokratike. Disa janë duke luajtur një kartë të dyfishtë,
pra duke iu premtuar diplomatëve se janë duke e luftuar
ekstremizmin vendor edhe nga ana tjetër me veprimet e ty re
politike kanë krijuar bazë sociale për veprime ekstreme dhe
lidhje indirekte për Rusinë në Maqedoni.
Duket e paqartë se çfarë perspektive do të ketë rajoni, po
duke e marrë në konsideratë krizën financiare në BE dhe
avancimin rus, ky vakum që është duke u krijuar, ngadalë
po plotësohet nga fuqitë rajonale, dhe atyre të rangut të
mesëm me tendencë të rritjes në fuqi globale.
Kriza e tanishme dhe presionet që vijnë nga ekonomitë në
zhvillim të A zisë mund të shkaktojnë lëvizje në gadishull
nëpër-mes vërshimeve tregtare dhe diplomatike, pra një
“Silk Road” tjetër në Ballkan dhe Mesdhe.
Në këtë linjë amerikanët përsëri zbritën këtyre ditëve në
rajon, nëpërmes diplomatëve, senatorëve dhe njoftimeve për
investi-me.
Sipas shtypit perëndimor, gadishulli është kthy er në një
fushë-betejë të fuqive të jashtme dhe gjeopolitika e vjetër
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përsëri po aktualizohet në linjat e dikurshme të politikave të
vjetra.
A është e mundur që amerikanët përveç drejtuesve
autoritarë të përballen edhe me një masë pro ruse popullore
në zonat me influencë lindore?
Nëse qeveritë dhe liderët do të rrëshqasin drejt trendeve
aktuale, atëherë demokracitë e brishta të përkrahura deri më
tani nga perëndimi mund të paraqesin rrezik për forcat e
ardhshme pro perëndimore që sy nojnë një proces tjetër me
të hapur. Fluturakja në Serbi dhe telefonatat e V uçiqit me
Merkelin dhe Bidenin mund ta nxehin terrenin e shteteve
fqinjë për një rivalitet edhe më të ashpër. (2014)

IV.3. SHQETËSIMI AMERIKAN PËR MAQEDONINË
Senatori amerikan Chris Murphy tha se qeveria amerikane
du-het të riangazhohet përsëri në Ballkan. Korporatat
ushtarake dhe të telekomunikimit sipas tij duhet të fillojnë
të investojnë në rajon për të baraspeshuar influencën ruse.
A i kërkoi që në Maqe-doni të punohet për përmirësimin e
gjendjes së komunitetit shqi-ptar. Ky shqetësim amerikan u
shfaqë menjëherë pas agresionit rus në Ukrainë, shkeljes së
ligjit ndërkombëtar dhe mundësisë së zbehjes së proceseve
demokratike në të gjithë Evropën.
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IV.3.1. Investimet amerikane
Investimi në sektorin joqeveritar duket se nuk ka qenë i
mjaftue-shëm për administratën amerikane dhe kjo kryesisht
lidhet me disbalancën e investimeve që kanë aktualisht të dy
fuqitë pra SHBA -ja dhe Rusia në Ballkan. Diplomacia
publike amerikane në ish republikat e federatës është
lëkundur përshkak të invol-vimit të Kremlinit në rajon.
Qeveria dhe korporatat shtetërore ruse e përdorin gazin
natyror dhe rrugët kaluese si mjet për të ndikuar në
politikat vendore dhe të jashtme.
A ndaj senatori Murphy kërkoi një riforcim të rolit
amerikan këtu, ngase të gjitha proceset sidomos në
Maqedoni, Bosnjë dhe Serbi mund të dalin jashtë kontrollit
nëse nuk kanalizohen nga vetë amerikanët.

IV.3.2. Gazifikimi, dualitet e Maqedonisë
Komisioni Evropian ka lëshuar një sërë vërejtjesh në adresë
të qeverisë së Serbisë dhe Maqedonisë përshkak të
mospërkrahjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër
Rusisë.
KE tenton që nëpërmes presioneve të ndryshojë planet e
Serbisë dhe Maqedonisë që lidhen më gazsjellësin rus në
Evropën Jug-lindore. BE i kërkoi zyrtarisht Maqedonisë që
t’i suspendojë të gjitha aktivitetet dhe marrëveshjet me palën
ruse. Zëvendës – kry eministri i Maqedonisë Zoran
Stavrevski tha se vendimi për “Rrjedhën Rrugore” në
Maqedoni varret nga Fuqitë e Mëdha. Raportet e mediave
thonë se edhe përkundër këtyre presioneve qeveritë si
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shumë vështirë do t’i përmbushin kërkesat e BE-së. Nëse
qeveritë do t’i refuzonin politikat energjetike evropiane,
atëherë kjo mund të vlerësohet si ndarja e parë publike e
shteteve të Ballkanit me BE-në dhe fillimin e fazës së re të
Kremlinit.
Prandaj, kur mendohej se amerikanët ngadalë po tërhiqeshin
nga territori evropian, tendenca ruse për të destabilizuar
Evropën, i dha shty tje Uashingtonit dhe ky angazhim duket
se do të bëhet në disa faza. Ndërkohë, në brendi të shteteve
të Ballkanit Perëndimor, për arsy e të tërheqjes së
drejtpërdrejtë të Uashin-gtonit nga Evropa, që nga vitit 2001
u formuan blloqe, dolën në skenë faktorë tjerë pro rus duke
prodhuar oligarkë. Kështu li-derët autoritarë u forcuan dhe
sipas diplomates amerikane V i-ctoria Nuland, liderët,
korrupsioni u bënë kancer për demo-kracitë e rajonit.
Siguria, infrastruktura energjetike dhe financat janë një ndër
fushat ku Kremlini sy non të shtrihet.
Në Maqedoni euroskepticizmi po zë vend të
konsiderueshëm dhe e gjithë kjo po menaxhohet mirë nga
qeveria dhe aktorët tjerë. Por deri më sot, të gjitha proceset
nuk kanë shkuar në drejtim të integrimeve ashtu siç thonë
politikanët vendor të Maqedonisë.
Në këtë raport, si qeveritë rajonale e kanë përshpejtuar
ardhjen e Rusisë në rajon? Në Maqedoni problemi me
Greqinë është duke u shfry tëzuar nga diplomacia
maqedonase vetëm për të iden-tifikuar sa më shumë vendin
në arenën ndërkombëtare dhe sipas shtypit të dy palët nuk
janë të interesuara të gjejnë zgjidhje.
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Për më shumë ciklet historike kanë prirje të përsëriten dhe
të dalin forca në skenë që luajnë rol mbështetës të Fuqive të
Mëdha.Më parë ishin shfaqur shenja të rivalitetit ruso – amerikannë kontinent dhe përderisa afrohej fundi i Gjermanisë,
da-llimet ideologjike u bënë më të theksuara.
Megjithatë, sot pas shumë dekadave, Maqedonia gjendet para
një udhëkry qi të ri. Përkundër gjithë kësaj, varfëria,
papunësia dhe tensionet ndëretnike, ngelin një ndër
kërcënimet e bren-dshme. Ndërsa, si kërcënim i jashtëm për
vendin përsëri mund të konsiderohen: fragmentimi
etnik,dëmtimi i shoqërisë civile, politika e jashtme dhe
tendenca për aleanca rajonale. Ministri i Mbrojtjes, Zoran
Jolevski kërkoi një angazhim më të madh të kuadrove serb
në Maqedoni. Memorandume dhe marrë-veshje janë
nënshkruar me Beogradin në fushën e sigurisë dhe
diplomacisë.

IV.3.3. Diplomatët amerikanë në ofensivë
Sekretari amerikan John Kerry arriti në Berlin në vigjilje të
kremtimit të rrëzimit të Murit të Berlinit dhe tregoi se
A merika është përkushtuar me të gjitha forcat për të
parandaluar erën putiniste në Evropë. A ishte ky një
paralajmërim për një “Luftë të Ftohtë” në mes perëndimit
dhe lindjes? Emocionet gjeo-politike për perandorinë e kuqe
janë të dukshme në të gjitha ish- shtetet e bllokut komunist,
duke përfshirë edhe Ballkanin.
Largimi i Serbisë dhe Maqedonisë prej bllokut të BE-së,
nxori në plan dobësinë e Evropës për t’iu kundërvënë erës së
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re ruse, pra të kthimit në sferën e vjetër të interesit
perandorak. Qeveritë mendojnë se është kthyer shekulli
aziatik dhe ka përfunduar ai amerikan. Maqedonia, Serbia
dhe shtetet jashtë Ballkanit në këtë A leancë do të kishin zë
më të fortë krahasuar me statusin e tyre në BE dhe
NA T O.Senatori amerikan Murphy tha se Putini sytë i ka
gjithkund. Po si janë duke e shikuar dekadën shtetet e
Ballkanit Perëndimor duke përfshirë edhe Maqedoninë?
Senatori amerikan Chris Murphy kthehet në Uashington
për të kalibruar politikën amerikane në rajon dhe
Maqedoni. (2014)
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IV.4. INVESTIMET E HUAJA NË MAQEDONI
DHE GJEOPOLITIKA E TYRE

Maqedonia ndodhet në udhëkry q: Me rrjetin e gazit rus
“Rryma Rrugore”, me raportet vjetore të BE-së, me
korridoret ndër-kombëtare, me SHBA -në dhe së fundi edhe
me ajrin e ndotur. A fati për të vendosur filtrat në ndotësit
më të mëdhenj të vendit nuk është respektuar.
Ky nuk është i vetmi problem me të cilin ndeshen banorët e
varfër të ish republikës jugosllave. Papunësia, varfëria,
sundimi i ligjit, projektet historike, zënkat ndëretnike, janë
një ndër tiparet e shoqërisë postsocialiste të Maqedonisë.
A jri i ndotur është “akumuluar” me vite dhe në fazën e
rënies ekonomike globale, qeveria e udhëhequr nga
kryeministri Nikolla Gruevski po përballet me një varg
vështirësish. Sipas ekspertëve, kanceri ka përfshirë të gjitha
degët e ekonomisë, duke dëmtuar mekanizmat kryesorë të
funksionimit dhe sundimit të së drejtës.

IV.4.1. Industria e rëndë përballë politikës
Nuk dihet se çfarë ndodhë këtu. Nikolla Popovski, ministër
i Jashtëm i Maqedonisë ka thënë se nuk pritet një zgjidhje e
shpejtë për sa i përket çështjes së emrit. BE dhe SHBA kanë
njoftuar për programe dhe projekte për të detyruar qeverinë
në Shkup të ndry shojë kursin aktual.
Fondet europiane (IPA ) për të demokratizuar vendin në
raport me vendet fqinje dhe mbi 400 milionë dollarë nga
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Banka Botërore për të lëvizur ekonominë dhe
infrastrukturën e Maqe-donisë nuk do të mjaftojnë.
SHBA -të kërkuan vëmendje më të madhe për gjendjen në
Ballkan dhe Maqedoni.Presidenti Gjeorgji Ivanov gjatë
vizitës në Beograd njoftoi për një bashkëpunim më të thellë
në mes dy vendeve. Diplomatët amerikanë thanë se nga
fluturimi i dronit në Beograd u “zbuluan shumë gjëra të
tjera në Ballkan”.
Qeveria përveç lojës me rrjetin e gazit rus në Maqedoni, pra
të nënshkruajë apo jo marrëveshjen ruse, ka para vetes edhe
çështjen e investimeve në industrinë e rëndë dhe të naftës.
Mosmbyllja e kombinatit të “Jugokromit” në rajonin e
Pollogut, vazhdimi i ndotjes së ajrit, veprimi i forcave
centrifugale dhe centripetale në Maqedoni nuk kontribuojnë
në drejtim të zbutjes së krizës ekonomike dhe baraspeshës
ndëretnike. Qeveria ka thënë së do të bëjë reduktimin e
punës së disa sektorëve të kombinatit “Jugokrom”.
Por, vazhdimi i serisë së investimeve të jashtme në rajonet
ku densiteti i popullatës është i lartë, pa mbrojtje ekologjike,
ligjore dhe teknologjike, është komentuar nga qytetarët dhe
mediat lokale si një eksploatim klasik, shkatërrim
shëndetësor dhe qy tetar.
Ndërprerja e veprimtarisë së “Makstilit” dhe vazhdimi i
”Jugo-kromit” sipas komentatorëve, mund të hap një linjë
dhe debat të thellë ndarës.
Maqedonia e dërmuar nga varfëria, zënkat e jashtme dhe të
bre-ndshme, nuk do të mund të qëndrojë në skenë nëse
fillon të “presë ajrin me thikë”.V etëm një qasje demokratike
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dhe e bara-bartë ndaj të gjitha çështjeve mund të çojë vendin
drejt stru-kturave euro-amerikane. A dresimi i kërkesave
bazë të qytetarëve përbën thelbin e një qeverie demokratike
të zgjedhur nga qy te-tarët. A lternativat janë pjesë e
zgjidhjeve. (2015)

IV.5. INFLUENCA E RUSISË NË MAQEDONI
Kryeministri i Maqedonisë Nikolla Gruevski bëri të njohur
në muajin shkurt në një fjalim kombëtar se lideri i opozitës
Zoran Zaev ka përgatitur grushtshtet, ka bërë shkelje të
Kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Maqedonisë.
Një ditë pas, A mbasada e Federatës Ruse në Maqedoni në
një kumtesë shprehu brengosje për situatën dhe kërkoi të
res-pektohen institucionet dhe ligjet e shtetit. Sipas kumtesës
gje-ndja do të mund të reflektojë në balancën ndëretnike të
vendit.
SHBA dhe BE po ashtu kanë reaguar duke shprehur
shqetësim dhe respektim të të drejtave gjatë procesit
gjyqësor. Mirëpo, një seri refleksionesh ruse janë bërë gjatë
viteve të fundit me in-vestimet në sistemet bankare
ballkanike dhe energjetike.
Prej këtu ashpërsohet gara në mes SHBA -së dhe Rusisë për
Ball-kanin. Linjat tranzitore të gazit, profilet e qeverive,
korridoret që prekin Maqedoninë dhe shtetet fqinje, janë
zonat e nxehta të garës së re. Ukraina dhe së fundi sipas të
gjitha indikatorëve edhe Maqedonia po bëhet pikë e nxitjes
së rivalitetit. Balanca e siguruar nga SHBA -të për më shumë
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se dy dekada po testohet nga faktorët vendorë në Maqedoni
dhe Serbi.
Platforma jugore e SHBA -së në Ballkan do të kërkojë një
anga-zhim direkt të forcave amerikane për të parandaluar
një desta-bilizm të ri.
Për më shumë, senatorë, ekspertë dhe diplomatë kanë bërë
thirrje për riangazhim më të fuqishëm amerikan në Ballkan
dhe Maqedoni. Rusia dhe fuqitë tjera në rritje kanë zënë
vend dhe po investojnë në infrastrukturën e Ballkanit. Sipas
shtypit, SHBA -ja është duke ngecur në këtë fushë.
Senatorët amerikanë gjatë vizitave në rajon thanë se
korporatat ushtarake, të biznesit dhe të telekomunikimit
duhet të fillojnë të investojnë për të baraspeshuar influencën
ruse.
BE dhe SHBA në disa raste kanë shfaqur shqetësime për
drej-timin e demokracisë në Maqedoni.Në fakt, BE nuk ka
aq mekanizma për të dety ruar vendet t’i përmbushin
kriteret apo të hyjnë në procese normale demokratike.
Këto shqetësime ndërkombëtare u shfaqën menjëherë pas
agresionit rus në Ukrainë, pushtimit të Krimesë, dhe
mundë-sisë së zbehjes së proceseve demokratike në të gjithë
Evropën. Dhe, me të vërtetë ashtu ndodhi. Greqia,
Moldavia dhe Maqedonia qëndrojë në teh të “thikës ruse’’.
V ërshimi në brendi të shteteve, ka për qëllim “likuidimin” e
të gjitha standardeve evropiane. Moldavia, Serbia Bosnja,
Kosova dhe Maqedonia sipas shty pit janë bërë poli-gone të
Fuqive të Mëdha.
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IV.5.1. Perandoria bankare e Kremlinit
SHBA -ja, Kina dhe Rusia në Ballkan nuk kanë investime të
një-jta. Kumtesa e Federatës Ruse është vlerësuar në Shkup
si për-krahje të veprimeve të deritanishme të Maqedonisë në
sferën e diplomacisë së standardeve të dy fishta.
Pra, ashtu si më parë, qëndrimi jashtë zonës së NA T O -s dhe
BE-së e ka shty rë vendin në një situatë të paqartë. T ronditjet
e fundit në Maqedoni janë të mirëseardhura për erën
putiniste që ka përfshirë Evropën Lindore dhe Jugore.
Politika e jashtme e Rusisë e drejtuar nga Putini, bazohet në
ndërhyrjet ruse në shtetet më përbërje të përzier etnike dhe
eko-nomi jo stabile. Forma më e lehtë për t’iu kundërvënë
Gjer-manisë dhe SHBA -ve, pas pushtimit të Ukrainës, ka
qenë përzierja në punët e brendshme të shteteve në Baltik
dhe Ballkan.
Mediat amerikane raportonin se që nga viti 2009 influenca
ruse në Maqedoni ka qenë në rritje, me tendencën për të
ndryshuar vendimet e qeverisë, liderëve dhe partive politike.
Sipas shtypit evropian, perandoria bankare e Kremlinit në
Mal të ZI, Serbi dhe Maqedoni, nëpërmes metodave
predatore ka arritur të mbajë gjallë monedhat vendore dhe
të depërtojë në bizneset që kry esisht kanë qenë të drejtuara
nga zyrtarë të mbështetur nga Putini dhe rrethi i tij. Nuk
është e qartë se sa thellë ka hy rë politika ruse në Maqedoni
dhe tek partitë politike.
Sipas statistikave, Rusia, i ka këto zotime bankare në rajon
dhe gjithnjë duke u bazuar në burimet inteligjente të
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korporatave gjeopolitike amerikane si të “Stratfor-it ” të
vitit 2010, perandoria bankare e Federatës Ruse në Evropë
dhe Ballkan e ka këtë influencë në sektorin bankar:
Maqedoni 25 përqind, Shqipëri 11 përqind, Greqi 100
përqind, Bullgari 27 përqind, Serbi 23 përqind, Ro-mani 36
përqind, Kroaci 35 përqind, Hungari15 përqind, Sllo-vaki 43
përqind dhe Çeki me 32 përqind.
Për nga varësia e gazit, shtetet e Ballkanit Perëndimor
qëndrojë pothuajse të varura plotësisht nga “Gazprom”,
Rosfnet dhe korporatat tjera të biznesit.
Ilustrimi i mëposhtëm qartëson përqindjen e varësisë nga
gazi i Federatës Ruse

Ky ilustrim tregon se sa janë të prekura shtetet e
Ballkanit dhe Evropës Lindore nga politika ruse
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BE ka lëshuar një sërë vërejtjesh në adresë të qeverive
përshkak të mospërkrahjes së sanksioneve ndërkombëtare
kundër Rusisë. SHBA ka bërë presione që këto shtete të
largohen nga sfera e ndikimit.
Nëse qeveritë aktuale do t’i refuzonin politikat energjetike
ev-ropiane dhe reformat e propozuara nga Komisioni
Evropian (KE), atëherë kjo mund të vlerësohet si ndarja e
parë zyrtare e shteteve të Ballkanit me BE-në dhe fillimin e
fazës së re të Mo-skës në Ballkan.
Mirëpo, është fakt se shtetet e BE-së nuk janë duke
shpenzuar aq sa duhet për buxhetet ushtarake. NA T O gjatë
vitit 2014 i ka shtuar patrullimet në Baltik dhe nëveri të
Evropës.
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IV. 5.2. Një front tjetër
Ndërkohë, në brendi të shteteve të Ballkanit Perëndimor,
për arsye të tërheqjes së drejtpërdrejtë të Uashingtonit nga
Evropa, u formuan blloqe, dolën në skenë faktorë tjerë pro
rus duke prodhuar figura politike që i koordinuan politikat
e jashtme me të Kremlinit.
Infrastruktura energjetike dhe financat janë një ndër fushat
ku Moska sy non të shtrihet. T urqia dhe Kina janë bërë
mjaft tërhe-qëse për shtetet e rajonit. Kina do të fillojë të
ndërtojë infrastrukturën e Maqedonisë dhe Shqipërisë.
Investimet strate-gjike ruse kry esisht janë të karakterit të
varësisë: influencës ener-gjetike dhe të karakterit politik.
Sipas “Economist Intellligence Unit” (EIU), Maqedonia në
pla-nin global të infrastrukturës energjetike është e varur nga
gazi dhe tregtia me Serbinë, Rusinë dhe T urqinë.
Maqedonia megjithatë nuk ka të nënshkruar marrëveshje
për tregti të lirë me Moskën.Por, ka të nënshkruar më BE në. Këtu janë përparësitë që të gjitha forcat progresive duhet
të koncen-trohen.
Me SHBA -në, sipas Zy rës së Statistikave të Qeverisë A merikane, shkëmbimi tregtar për vitin 2014 ka qenë rreth 121.2
milion dollar. Me BE-në, Maqedonia rreth 60 përqind të
shkë-mbimit tregtarë e realizon me shtetet anëtare të po
këtij unioni.
Partneriteti kry esorë i këtij shkëmbimi zhvillohet me
Gjerma-ninë, Serbinë, Greqinë Bullgarinë, Kroacinë,
Bosnjën, Shqipë-rinë, Holandën, Britaninë e Madhe dhe
T urqinë.
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Kështu, për nga aspekti ekonomik, Maqedonia është e varur
nga BE, sepse investimet janë po nga shtetet e BE-së. Për nga
natyra e investimeve në fushën e gazit natyror, dhe
minierave, sipas të gjitha parashikimeve Rusia do të marrë
pjesën më të madhe, duke i përfshirë këtu edhe shtetet e
rajonit.
Në nivel lokal-rajonal, T urqia dhe Serbia janë një ndër
partnerët strategjik për shkëmbim tregtar dhe ushtarak. Kjo
lidhet me afërsinë gjeografike dhe koston e transportit.
Me SHBA -të kanë vazhduar marrëdhëniet bilaterale në
fushën ushtarake. Sipas dinamikës, Maqedonia deri në fund
të dekadës mund të mos jetë aq e influencuar nga BE.
Nëse do të vazhdojë me politikat ashtu siç e filloi në vitin
2015, do të modelohet nga forcat tjera rajonale.

IV. 5.3. “Zona Speciale” e imponuar nga jashtë
Stili dhe zona e re e“Luftës së Ftohtë” ka përfshirë dhe Ballkanin. ”Zona speciale” në konsolidim do të sjellë vërshime
të korporatave ruse – kineze.
Diplomatë dhe korporata të ndry shme kanë filluar
kontaktet me përfaqësues për të siguruar hyrjen sa më të
lehtë të kapitalit dhe të mirave. Ndërkaq, zgjerimi dhe
antagonizmi rus ka përqëllim krijimin e zonave speciale të
influencës dhe dobësimin e struk-turave demokratike në
Ballkan. Efekti rus po destabilizon rajonin dhe e ka rritur
shkallën e nacionalizmit në Ballkanin P erëndimor.
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Involvimi në parim bëhet në tre kategori: diplomatik, investitorë të llojit global dhe të rangut më të lehtë të
prezantuar si investues lokal
Në vitin 2001 korporata ruse” Solvay ” e cila zotëron kapital
dhe pronësi në dy minierat më të mëdha të Maqedonisë
(Sasha dhe Buchim) njoftoi se ka në plan të investojë deri në
150 milion euro në hapjen e dy minierave tjera në
Maqedoninë Lindore.
Gjithashtu korporata tjetër prestigjioze e industrisë së naftës
“Lukoil”e cila është shtrirë në tërë territorin e shtetit njoftoi
për rritje masovike të investimeve.
Gjatë një takimi me kry eministrin Gruevski në St.
Petersburg në vitin 2012, presidenti i kompanisë V agit
A lkeperov i bëri këto njoftime. Në të dy anët e Maqedonisë
“Lukoil”ka bërë një shtrirje strategjike.
IV.5.4. Euroskepticizmi
Qeveria ka bërë të ditur se anëtarësimi në BE dhe NA T O
është synim strategjik. BE nuk do të zgjerohet drejt
Ballkanit Perë-ndimor në pesë vitet e ardhshme. Qeveria
mund të ketë prefe-renca të ndry shme emocionale, politike
dhe ekonomike përsa u përket integrimeve në BE.
Në Maqedoni, euroskepticizmi ka qenë i theksuar që nga
viti 2009. Kumtesa e Federatës Ruse më shumë ishte dhe bën
pjesë në indikatorët gjeopolitik të emocioneve dhe tregon
për synimet e Moskës në të ardhmen. Samitet e Kinës dhe
intervenimet e Kremlinit janë bërë joshëse për qeveritë e
Ballkanit.
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Sipas shtypit qeveritar, Organizata e T raktatit të Sigurisë
Kolek-tive (CST O) me bazë në Moskë dhe unionet tjera
ekonomike financiare në ngritje janë platformat e së
ardhmes ku Maqedonia duhet të gjejë veten apo dhe të
anëtarësohet.
Sipas trajektores, përballë Evropës dhe A merikës po ngrihet
një A leancë dhe bosht që ka tendenca t’i rrezikojë qeveritë
pro euro – amerikane.
Sipas zhvillimeve rajonale,e njëjta gjë po përsëritet sot në
Evropën Lindore dhe me tendencë për zbritjen e konfrontimeve në frontin jugor në Ballkan. Ish lideri komunist
Mikahil Gorbachev tha
se bota po shkon drejt
një Lufte të Ftohtë.
IV.5.5. Gara gjeopolitike
për jugun
Megjithatë,
sot
pas
shumë
dekadave,
Maqedonia gjendet para
një udhëkryqi të ri. Po e
përsëris se përkundër
Organizata e Traktatir të
gjithë kësaj, varfëria,
Sigurisë Kolektive
papunësia dhe tensionet
ndëretnike, ngelin një ndër kërcënimet e brendshme. Ndërsa
si kërcënim i jashtëm për vendin përsëri mund të
konsiderohen: fragmentimi etnik, dëmtimi i shoqërisë civile,
politika e jashtme dhe tendenca për aleanca rajonale.
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A merika është përkushtuar me të gjitha forcat për të
parandaluar erën putiniste në Evropë. “Ru-sia e Re” dhe
“Rusia Ballkanike” janë një ndër dy territoret ku shtetet
post komuniste të Evropës po sfidohen.
Ndërkaq, ambasadori i ri amerikan në Maqedoni Jess
L.Baily që do ta marrë dety rën së shpejti, vjen në një kohë
kur shtetin e ka përfshirë një krizë e re. Megjithatë ai është
një diplomat me eks-pertizë dhe i karrierës.
Se a do të ndry shojë kursi amerikan në Maqedoni dhe si do
të ndërveprojnë forcat deri në fund të dekadës, mbetet të
për-caktohet më qartë nga roli gjerman në raport me Rusinë
dhe riangazhimin amerikan në gadishull. Sigurinë që ofron
admi-nistrata amerikane konsiston në anëtarësimin e
Ballkanit Perën-dimor në NA T O, me këtë edhe të
Maqedonisë.
Sipas ngjarjeve të fundit, Maqedonia dhe rajoni vazhdojnë të
qëndrojnë në zonën e rivaliteteve dhe shqetësimi
ndërkombëtar për këtë vend të vogël me shumë probleme
është në rritje. Uashingtoni sipas zhvillimeve në rajon do të
detyrohet të kalibrojë politikën e jashtme. Përndryshe me
zvogëlimin e trupave amerikane në Evropë dhe mungesën e
demokracisë në vendet e Ballkanit Perëndimor, forcat tjera
antagoniste mund të depërtojë thellë në shoqëritë e këtyre
shteteve, duke e ndarë rajonin në sektorë dhe blloqe të
Fuqive të Mëdha.
Kriza e sigurisë dhe ajo politike sipas shtypit do ta dëmtojë
edhe më shumë vendin në aspiratat drejt BE-së. Me
“Rrjedhën T urke” të gazifikimit, Moska pas humbjes së
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Idetë e Spykman -it
“Rrjedhës Jugore” përgatitet për hyrje nga Jugu drejt
Ballkanit dhe Maqedonisë.
Përdorimi i kartës ndëretnike në luftën për pushtet në mes
opozitës dhe partive në pushtet, çon drejt rreziqeve
potenciale për çarje dhe tensione më të thella.
A ndaj, influenca e Fuqive të jashtme rritet vetëm atëherë
nëse, shtetet e brishta, së bashku me të gjitha partitë i
krijojnë prero-gativat politike, kulturore dhe gjuhësore për
një ndikim të tillë.
Efekti dhe menaxhimi i krizës nga të gjitha aktorët e
brendshëm dhe të jashtëm do të jetë ky ç për stabilitetin dhe
orientimin e vendit. Ky është një test i madh për të gjithë në
Evropën e përfshirë nga kriza.
A kti balancues dhe rruga transatlantike e ekonomisë
politike është rrugëdalja e vetme për Republikën e
Maqedonisë. Megji-thatë polarizimi do të vazhdojë në një
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kohë kur Banka Botërore njoftoi për një rritje ekonomike
deri në 3 përqind.
Si përfundim, indikatorët rus të influencës në Maqedoni janë
të karakterit provokativ, ndikimit politik, investimeve në
sektorin e minierave, industrinë e naftës dhe mundësisht
kthimin e vendit në një poligon energjetik dhe për më
shumë manovrime ruse në territorin Euro-aziatik. SHBA
nëpërmes figurave dhe ndikimeve anësore me siguri në vitet
që vijnë do të shpalosë plan dhe platformë të dytë që do të
parandalonte shtetet dhe udhëheqësit politik të kthehen në
destabilizues të paqes rajonale.Për më shumë, në kohën e
ndryshimeve të mëdha në sistemin ndër-kombëtar dhe
sigurisë energjetike,është e mundur që të dhënat dhe
politikat të ndërrojnë.(2015)

IV.6. AMERIKANËT NË KËRKIM TË NJË BALLKANI STABIL
A merikanët riaktivizohen më fuqishëm në jug të
kontinentit duke organizuar një sërë takimesh me zyrtarë
lokal dhe poli-tikanë të shteteve ballkanike.Që nga
nënshkrimi i Marrëveshjes së Ohrit (MO) në vitin 2001,
administrata amerikane i ka aktivizuar përsëri faktorët
stabilizues në ish vendet e përfshira nga konfliktet e
brendshme.
”Kroacia mund të luajë një rol kry esor dhe të bëhet qendër
për sigurimin dhe stabilitetin energjetik të rajonit dhe
Evropës”, tha në Dubrovik zv/sekretarja e Shtetit V ictoria
Nuland. Po a do të mund Maqedonia ashtu njëjtë si Kroacia
të luajë një rol më të rëndësishëm dhe stabilizues në jug të
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Ballkanit dhe të luftojë korrupsionin në të gjitha nivelet
shtetërore? Për më shumë, zv/sekretarja amerikane e shtetit,
V ictoria Nuland të hënën e përfundon turneun e saj
diplomatik në Shkup, në kry eqy tetin e një republike ku për
më shumë se dy javë vendi është përfshirë nga vlimet
politike dhe cikli i protestave të nxitura nga vendimi i një
gjykate.
“Maqedonia nuk është bashkuar ende me BE-në dhe
NA T O-n përshkak të një mosmarrëveshje në lidhje me
emrin e saj. Në qoftë se ne besojmë në këtë ëndërr evropiane
dhe në vlerat e përbashkëta, atëherë ne duhet të investojmë
në to çdo ditë, dhe të mos lejojmë që ankesat e vjetra të
bëhen të përhershme”, tha zv/sekretarja Nuland në
Dubrovnik.
Qeveria e SHBA -ve vazhdimisht e ka përsëritur qëndrimin
së angazhohet për një rajon të qëndrueshëm dhe të integruar
në BE dhe NA T O. Respektimi i të drejtave të njeriut,
dialogu ndëretnik, paqja, shty pi i lirë, gjykata të pavarura
dhe luftimi i korrupsionit, kanë qenë synimi amerikan për
më shumë se dy dekada për qeveritë e këtyre shteteve.
Ripërtëritja dhe qëndrueshmëria afatgjate e shteteve të
Ballkanit i ka detyruar amerikanët që t’i shtyjnë proceset
demokratike në drejtim të konsolidimit të brendshëm etnik
dhe demokratik. T akimi i nëntë rajonal me ministrat e
Jashtëm të Ballkanit Perëndimor në Kroaci, ka shërbyer si
rast për të riafirmuar politikat dhe praninë afatgjate të
Uashingtonit në rajon. A neksimi rus i Krimesë, demokracitë
e brishta, korrupsioni, energjia dhe mosmarrëveshjet
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ndëretnike, kanë qenë një ndër pikat ku amerikanët së
bashku me partnerët rajonal i kanë shqy -rtuar, duke kërkuar
rrugë alternative për një Ballkan stabil, paqësor dhe të
pakorruptuar. Sipas kumtesës së DA SH-it, Nuland ka folur
për politikanët që qëllim të vetëm kanë pasurimin e shpejtë
në llogari të qytetarëve.
“Korrupsioni, demokracia e ngadaltë, konfliktet e
stërzgjatura, tensionet etnike dhe dhuna mund të kërcënojë
shumë shtete të Ballkanit Perëndimor“, ka theksuar
diplomatja e lartë amerikane V ictoria Nuland.
“Nuk mund të jetë asgjë e lirë kur zgjedhjet manipulohen,
kur mediat e lira heshtën dhe minoritetet kërcënohen. Nuk
mund të ketë paqe kur politikanët e korruptuar përdorin
kërcënime poli-tike, ekonomike dhe gjyqësore për t’ia zënë
frymën opozitës dhe për të vjedhur qytetarët e tyre”, ka
thënë Nuland.
“Korrupsioni nga Ballkani, Deti i Zi dhe Baltiku nuk është
vetëm vrasës i demokracisë, por është edhe një arsenal, për
auto-kratët dhe kleptokratët që kërkojnë të shtrijnë
ndikimin e ty re, dobësojnë demokracitë tona dhe të
pasurohen vetë në llogari të qy tetarëve tanë”, ka shtuar
diplomatja.
V izita e ndihmëssekretares Nuland në Maqedoni pasohet
nga ta-kimi i fundit i diplomatit të DA SH-it-it Hoyt Y ee në
janar dhe vizitës jo zy rtare të ish ndërmjetësit amerikan të
MO-së James W . Perdew në muajin mars tëvitit 2014.
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Gjatë vitit 2011 diplomati i lartë amerikan James Stainberg e
vizitoi Ballkanin, ndërsa zv/presidenti Joe Biden gjatë këtij
viti takoi liderët e Evropës Lindore.
Ndërkaq Obama një muaj më parë ishte në Poloni për të
risi-guruar këtë shtet nga invadimi i mundshëm rus.
Prania amerikane në A driatik, lidhet me politikat e
zgjerimit rus në Evropë dhe strategjinë kineze të ndërtimit
të porteve detare në Kroaci dhe A zi. Fuqizimi amerikan në
Ballkan i ka hedhur poshtë zërat e skeptikëve se
Uashingtoni është duke e reduktuar prezencën në Evropë
dhe Ballkan. (2014)

IV.7. EKSTREMIZMI NË BALLKAN DHE POLITIKA E JASHTME AMERIKANE
Pjesëmarrja e përbashkët e k ryeministrit të Shqipërisë Edi
Ra-ma, klerit shqiptar,dhe ministrit të Jashtëm të Kosovës
Hashim T haçi në Marshin e Paqes në Paris, vërtetoi
orentimin pro perëndimor të qeverive. Shkuarja në Paris
dëshmoi solida-ritetin global të demokracive në luftën
kundër terrorizmit. Shtetet dhe qeveritë kanë të drejta
ekskluzive për nga naty ra dhe kushtetuta të vendosin ligje
për ta mbrojtur sigurinë e shtetërore dhe publike. Ndërkohë
sistemi dhe marrëdhëniet ndërkombëtare kanë hyrë në fazën
e fundit të rendit të ri.
Evropa dhe A zia janë kontinentet ku perandoritë i filluan rivalitetet dhe do ta mbështjellin Fuqitë e Mëdha të cilët sot
aktrojnë në skenën e politikës ndërkombëtare. Megjithatë
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edhe Ballkani nuk mund t’iu ikë këty re zhvillimeve. A po
kthehet de-kada e errët në Ballkan?
Sipas shtypit rajonal, forcat regresive dhe antidemokratike
tentojnë të vijnë në pushtet duke e influencuar
përditshmërinë e banorëve dhe politikave të partive politike.
Që nga viti 1991, liderët e rajonit kryesisht kanë qenë të
tipit ideologjik dhe me këtë i kanë shkaktuar mjaft dëm
demokracisë dhe sistemit plural. SHBA -të, duke përfshirë
këtu dhe BE-në në procesin e zgjerimit drejt vendeve të
Ballkanit Perëndimor, kanë qenë një ndër promotorët
kryesorë të paqes dhe stabilitetit në Ballkan. SHBA -të me
“Planin Marshall” e transformuan Evro-pën dhe e
rindërtuan atë, derisa, krijesa e quajtur BE të bëhej forcë
kryesore për të drejtat dhe liritë qy tetare në kontinentin e
vjetër evropian.
SHBA -të për së dy ti herë, pas vitit 1991 u bënë lider
botërore në misionet për t’i shpëtuar popujt nga regjimet
dhe komunizmi, duke filluar nga Evropa Lindore e deri në
Ballkan. Pa SHBA -të, i gjithë rajoni do të kishte marrë
formën e Gadishullit A rab apo të shteteve të përfshira nga
konfliktet afatgjata. Sa keq shkuan punët në Ballkan kur
forca tjera e dominuan politikën dhe sistemin. Komunizmi
dhe ideologjitë antagoniste u rrënjosën në mendjet e
banorëve dhe liderëve.
T ani pasi kemi hy rë në dekadën e dy të të shekullit X X I,
ideologji dhe tendenca të tjera anësore ekstremiste tentojnë
të marrin formë dhe hy rje në territorin evropian. Shtetet e
Ballkanit Perëndimor kanë treguar se janë duke i luftuar
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lëvizjet dhe gru-pet që sy nojnë të përshtaten në klimën e re
të terrorizmit global.

IV.7.1. Terrorizmi global
Departamenti i Drejtësisë së SHBA -ve ka dërguar këshilltarë
pranë qeverive për të ndihmuar në këtë drejtim. Duke lënë
anësh fërkimet partiake është koha të forcohet pozicioni
rajonal, duke riafirmuar edhe një herë mbështetjen me
veprime kon-krete. T ë supozojmë se si do të bëhej kjo në
Maqedoni? Partitë politike duhet të fillonin një fushatë të
stabilizimit të rajoneve të dëmtuara nga konfliktet,
integrimit të popullatës në programet që do të krijoheshin
nga trupat partiake me ndihmën e ndër-kombëtarëve, hapjen
e vendeve të punës, kthimin e mirëbesimit në institucionet
lokale dhe kombëtare.
SHBA -ja viteve të fundit ka qenë e shqetësuar për zhvillimet
e demokracisë në Ballkan dhe në Maqedoni. Diplomatët
ameri-kanë kanë qenë të zëshëm vitin e kaluar për sa i
përket inve-stimeve në rajonet e Maqedonisë V eriPerëndimore. Partitë politike dhe qeveria sipas analizave,
duhet të ndërmarrin aksione të parandalimit të zbutjes së
krizës dhe varfërisë.
Nëse me të vërtetë janë përcaktuar për integrimet
perëndimore, atëherë duhet ta përfundojnë ose të paktën të
fillohet rreth ripër-tëritjes.
Përveç ngritjes ekonomike dhe mirëqenies sociale,
shpërndarja e vlerave dhe koncepteve demokratike përbën
një ndër kushtet që vendi të rikthehet drejt demokracisë së
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vërtetë, sigurisë lokale dhe kombëtare. Qeveritë duhet të
ishin një ndër implementuesit më të shpejtë të pikëpamjeve
të cilat admini-strata amerikane dhe BE i ka shtruar në
botën postkomuniste.
Në çfarë gjendje ishte Gadishulli, kur zonën dikur e
sundonin perandoritë, të cilat lanë pas vetes mjaft konflikte
dhe ideologji. E pësuan popujt dhe etnitë që nuk ishin në
gjendje të projektonin forcë.Konfliktet etnike sollën një
Ballkan të tipit ideologjik dhe një tranzicion të vështirë.
Liderët qeveritarë dhe partitë politike janë duke bërë shumë
pak për t’iu afruar demokracisë dhe të mirave që sjell ajo në
shoqëri. Krimi transnacional, grupet ekstremiste, idetë dhe
filozofitë e mbrapshta nuk kanë vend në rajon. Me këtë nuk
kanë vend as te shqiptarët dhe shtetet përreth. Pa dallim të
përkatësisë partiake çdo antivlerë është destinuar të dëmtojë
një komb, grup etnik dhe klasë sociale.
Proceset dhe transformimet, sipas analistëve do të
përfundonin në një kaos të rry mave dhe me mjaft tensione.
Respekti për individin dhe të drejtat themelore pa dallime,
janë një ndër vlerat që çdo shtet dhe lider duhet të
mbështetet.
Në fund A merika është garantuesja më e fortë dhe me afatgjate e stabilitetit. Realizmi i ri për Maqedoninë dhe
Ballkanin rifillon me A merikën dhe konceptin amerikan.
Nismat varen dhe nga vetë liderët tanë. A ndaj opsioni
amerikan për një Ballkan pa-qësor dhe stabil është më i
përafërt me rrjedhat Euro–aziatike. Shekulli amerikan është
përpara. Ekstremizmi s’ka vend në rajon. Marshi në Paris
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dhe prania e lidershipit shqiptar vër-teton kompasin
demokratik rajonal. Solidariteti, toleranca dhe paqja si
politikë për të gjithë shtetet. (2015)

IV.8. KORRUPSIONI NË SHTETET FRAGJILE DHE MIGRIMET RAJONALE
Kosova, Maqedonia dhe Bosnja, janë shtete fragjile me ikje
masive të popullatës. Kriza i kaploi thellë banorët e
Ballkanit. “Shpërthim” demografik në Kosovë, ndërsa
Maqedonia është duke lozur me “bomba”. Pushteti akuzon
opozitën për grusht-shtet, ndërsa opozita për përgjime
kundërligjore.
Në Kosovë ikjet nuk ishin të rastit, dyndja e re e
grumbulluar me vite nga dëshpërimi i qytetarëve të Kosovës
nga pushte-tarët u bë aktuale në vitin 2015. Në Maqedoni,
përgjimet, akuzat, kriza etnike dhe ajo ekonomike mund t’i
japin fund ëndrrës së “Oazës” për stabilitet afatgjatë. Paraliza
i ka prekur të gjitha shtetet.
Sipas ngjarjeve, përleshjet në mes opozitës dhe pushtetit
mund të dëmtojnë ekonominë e vendit.Numri i
investitorëve është në rënie. V arfëria, tatime të larta, borxhe
të huaja shëndetësi të shkatërruar dhe infrastrukturë të dalë
jashtë kohe, janë një ndër shqetësimet e Maqedonisë. Banorë
nga të dyja anët e shtetit e kanë lëshuar vendin. Kriza e
fundit politike mund të sjellë një vërshim të ri të banorëve
drejt shteteve të BE-së dhe kjo, sipas analistëve, do të bëhej
nga komunat apo rajonet e pazhvilluara, ku me vite kanë
munguar investimet shtetërore dhe private. Investimet nuk
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kanë prekur xhepin e qy tetarëve si në Kosovë po ashtu edhe
në Maqedoni.
Disa mijëra qy tetarë të Kosovës janë nisur drejt shteteve të
BE-së. Largohen po nuk e dinë se ku shkojnë. V eriu
destinacioni ku ëndërrojnë një jetë më të mirë se në
Kosovë.Kjo është dy ndja më e madhe e shtetasve të Kosovës
e pas vitit 2008.
E para ishte e vitit 1990,ajo e dy ta e pas vitit 1999 dhe e treta
e vitit 2015. Këtu nuk i kemi përfshirë të gjitha ikjet
shekullore. Shpërnguljet e para të vitit 1990 u bënë
menjëherë pasi suprimimit të autonomisë së Kosovës, e dyta
e vitit 1999 ishte e dety ruar, përshkak të dhunës të forcave
serbe dhe qëllimit të qeverisë së Beogradit për të spastruar
Kosovën nga banorët shqiptarë. Shpërngulja e tretë bëhet
kur Kosova qeveriset nga partitë politike shqiptare. Qeveritë
e Kosovës nuk arritën të krijojnë mekanizma për të
parandaluar eksodin e stimuluar po nga keqqeverisja.
Kosova është duke e humbur karakteristikën më të rëndësishme shtetërore dhe gjeopolitike: demografinë dhe pasuritë
nëntokësore. Sot, Kosova qeveriset nga vetë shqiptarët e po
zbrazet nga vetë pronarët lokalë.
A mund një qeveri të qeverisë pa banorë, pa elementin
popull? Këtë si duket mund ta bëjnë vetëm qeveritë e
Ballkanit Perën-dimor.Qeveritarët, sipas shtypit të pavarur
nuk kanë punuar për mirëqenien sociale dhe stabilitetin
afatgjatë të vendit. Ikjet masive janë treguesit më të
rëndësishëm të kapaciteteve të eko-nomisë dhe shoqërisë
kosovare të pas luftës dhe pas shpalljes së pavarësisë.
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BE dhe shtetet ku emigrantët aktualisht janë strehuar, kanë
për-gatitur një strategji të parandalimit të ardhjes së valës më
të madhe të banorëve në pranverë. Qeveria e Kosovës ka
thënë se do t’ua shly ejë borxhet banorëve të ikur. Qeverisë,
si deri më sot, i ka munguar planifikimi dhe ngritja e
standardit jetësor të qytetarit. SHBA tha se e gjithë kjo është
si pasojë e korrupsionit në Kosovë.
Kështu po ndodh aktualisht me Kosovën, ku pas vitit 1999,
vala e re e “ikjeve vullnetare”, mund të konsiderohet si
pasojë e politikave të mbrapshta të qeverisë së Kosovës. Po,
a mund t’i ndodhë edhe Maqedonisë eksodi kosovar?
Në Maqedoni përshkak të krizës së re dhe luftës për
pushtet,një emigrim i lehtë dhe konstant mund t’i paraqitet
vendit. Një ikje masive edhe ashtu ka ndodhur gjatë dy
dekadave, kur si-pas Bankës Botërore, mbi 400 mijë banorë
të Maqedonisë e kanë lëshuar shtetin. Nëse ikjet e para kanë
qenë vetëm përshkak të faktorëve socio-ekonomik, dyndjet
e dyta mund të jenë të sferës së sigurisë, asaj sociale dhe
humbjes totale të besimit të qy tetarëve në institucionet.
Jostabiliteti politik nuk do të sjellë mirëqenie ekonomike në
Maqedoni. Ka gjasa të shpëtojë vetëm ajo klasë që e solli
vendin deri në këtë gjendje, ndërkohë që niveli i papunësisë
në shkallë kombëtare arrin deri në 30 përqind. Depresioni
ekonomik që kanë krijuar partitë politike, mund të
“shpërthejë”, njëjtë si në Kosovë.
A dministrata e stërmbushur me anëtarë të bazës partiake
nuk është zgjidhje për të reduktuar nivelin e papunësisë.
Disa njo-ftime bëjnë të ditur se qeveria do të punësojë një
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numër të ca-ktuar të qy tetarëve apo të anëtarëve partiakë.
Profesionistë janë larguar nga vendi. V ala tjetër, sipas
demografëve mund të jetë si pasojë e alternativave zero të
politikanëve për të ecur drejt tregut europian apo kërkimit
të një tregu më të favor-shëm për banorët e Maqedonisë.
Zgjidhjet politikanët i kanë kërkuar në biznese të vogla dhe
ndërtimtari lokale pirateske. Dhe kjo,sipas organizatave
hulu-mtuese, është bërë për të pasuruar një shtresë tjetër dhe
grupe që i shkon pas liderit apo partive politike. Më shumë
janë kuj-desur për investime private se sa ato të nivelit të
përgjithshëm. Dëshpërimi qy tetar në rritje është i pamundur
të ndalohet me konferenca shty pi dhe konkurse partiake.
Linja e kuqe është përpara dhe sipas reagimev e të jashtme
një valë e keqe mund ta përfshijë vendin. Problemet private
dhe financiare tashmë i kanë tejkaluar liderët, po gjendja
nuk ka ndry shuar për qy tetarët e thjeshtë.
Projektet e partive politike për zhvillim ekonomik kanë
dësht-uar. Kosova për nga struktura i ngjason Maqedonisë
dhe ana-sjelltas. Replikimi i situatave është në natyrën e
shteteve të Ballkanit. V etëm qasjet ekonomike afatgjata të
investimeve mund t’i shpëtojnë shtetet nga eksodet
demografike. Kriza politike në Maqedoni qëndron në
shkallë të nivelit të lartë dhe shkon krahas me eksodin e
heshtur në proces. Nuk dihet se cila anë gjeografike e shtetit
po zbrazet më së shpejti.
Politikanët vazhdojnë të qëndrojnë dhe të qeverisin pa elementin popull. Kufirin e kanë hapur. Luftimi i korrupsionit si
bazë për të parandaluar emigrimin e pakontrolluar është një
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ndër premtimet dhe zotimet që qeveritë i kanë dhënë dhe
marrë kur i kanë nënshkruar k onventat ndërkombëtare.
Mos vallë politi-kanët i kanë bërë magji popullit, e që kaq
shpejtë po largohet?! Jo,”grabitja”e ardhmërisë së tyre nga
liderët i ka dety ruar të ikin. Një eksod biblik i llojit
ballkanik. (2015)

IV.9. MAQEDONIA NË GJEOPOLITIKËN E RE RUSE DHE AMERIKANE
Ëndrra evropiane në krizë, Rusia në ofensivë, Ballkani i
painte-gruar dhe i përçarë. Dilema dhe gjeopolitika të reja
po krijohen. Maqedonia nuk ka forcë të dalë nga tangjenti
politik i viteve 1945. Diplomati i lartë i BE-së Johans Hans
arrin në Maqedoni. Bisedimet me Brukselin gjatë vitit 2015
në pikëpyetje.
Gjatë sundimit të Nikolasit të Dy të në Rusinë Cariste, shteti
ishte i lirë dhe i zhvillonte shumë shpejtë reformat e kohës,
të Evropës të dalë nga luftërat dhe fushatat luftarake të
Napole-onit.
Çfarë ndodhte në Francë A ngli, A ustro – Hungari dhe
Gjerma-ni, njëkohësisht në Rusi,ligje dhe rregullore vinin në
zbatim nga Nikolasi dhe administrata e tij. Mirëpo, pas
ardhjes në pushtet të forcave bolshevike në vitin 1917 në
krye me V lladimir Iliç Ulja-nov Lenin, Rusia filloi të marrë
teposhtën dhe të gjitha proceset e nisura nga Nikolasi i Dytë
u ndërprenë.
Lenini nga Zvicra kaloi në Gjermani, më pastaj u transferua
në proceset ruse dhe i parapriu Revolucionit të Kuq rus.
Ideolo-gjinë e tij e vazhdoi Stalini, duke e përfshirë më vonë
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Ballkanin dhe një pjesë mjaft të mirë të sistemit të
atëhershëm ndër-kombëtar.
Çfarë tjetër e përfshiu shekullin e X X -të dhe X X I-të? V rasjet
dhe atentatet ndaj figurave të njohura të shekullit të kaluar
lanë pas mjaft mistere lokale dhe të tipit botëror. Shumë
ngjarje historike morën drejtim jo të mirë, e që për
njerëzimin lanë pasoja fatale si vrasja e Franc Ferdinandit në
Sarajevë, Lufta e Parë dhe e Dy të Botërore, Perdja e Hekurt,
autoritarizmi, dhe së fundi terrorizmi.
Përveç shtetit dhe sigurisë kombëtare, grindjet ideologjike,
bënë që shtetet që sapo e lëshuan fuqinë e “Balancës
evropiane”, të hy në në luftë për territore dhe
enklava.Kaluan një shekull nga Lufta e Parë Botërore dhe
pas sukseseve disavjeçare të BE-së dhe bashkësisë
ndërkombëtare, përsëri katër shtetet e Ballkanit
Perëndimorë po ngecin dhe po bëhen pika të nxehta për
konflikte të ngrira.
“Koha e konflikteve ka kaluar’,- tha ministrja e Mbrojtjes së
Shqipërisë Mimi Kodheli, po rreziqet mbeten. A nkthi
historik sipas shty pit perëndimor e ka përfshirë përsëri
Evropën. Devi-jime dhe deformime shoqërore kanë zënë
vend edhe në Maqe-doni.
T ranzicioni politik ka prekur sferën sociale dhe atë
psikologjike. Kjo ka ndikuar në veprimtarinë e përditshme,
në sjelljet e lide-rëve dhe në proceset e vendimmarrëse.
IV.9.1. Pazare të vjetra, deformime të reja
Gjeopolitika e re në Ballkan ka reflektuar në ndarjen e re të
gadishullit. Kjo mund të duket jo aq reale.
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Por, A DN-ja e popujve të rajonit ka qenë e tillë sa që
reformimi dhe modernizimi i vërtetë nuk ka ndodhur
asnjëherë. Prej këtu shtetet e Ballkanit, kanë pritur që
ngritja teknologjike dhe ushta-rake të bëhet nga Fuqitë e
Mëdha. Ndërrimet politike në BE dhe në Ukrainë sollën
zvarritjen e proceseve europiane në Maqe-doni. Ky ishte
vetëm një shkas që partitë politike të të gjitha anëve në
Maqedoni -të gjejnë justifikime për të mos i ecur pro-ceset
përpara. Pra, qoftë edhe të partive opozitare në konsolidim
në Maqedoni.
Rreziqet janë të tipit ekstremist, me çka krijohet apo iu
pamun-dësohet shteteve të mos funksionojnë për nga aspekti
i sigurisë dhe vënies në kontroll demokratik të forcave
devijuese. Integrimi i pjesshëm i shoqërive në shtet, ndikon
në rritjen e frustrimeve etnike, ekonomike, qoftë dhe fetare.
Kryqëzimi i ty re është për t’u parë këtu dhe në vendet
europiane. Në shtesë, çdo gjë duhet parë më kujdes. Mirëpo,
në Maqedoni ashtu siç deklarojnë diplomatët e huaj po
rriten ndasitë. A shtu siç e kemi të njohur, shërbimet publike
janë të ndërlikuara në pjesët ku popullata ka bazë të fortë
etnike dhemodernizimi është vështi-rësuar.
IV.9.2. Mes etnisë dhe ideologjisë
Zakonisht kur në antikitet dhe mesjetë perandorët aplikonin
sistem të rëndë taksor, reagimet e qytet - shteteve dhe
principa-tave ishin të përmasave të revoltës. Në parim në
ekonomitë e shteteve të vogla dhe pa rritje të theksuar
ekonomike, tatimet që i vendosin autoritetet nuk e
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përmirësojnë gjendjen e banorëve dhe nuk e bëjnë më
efikase qeverinë. Në vendet e Botës së tretë dhe Ballkan
ndodhë që institucionet publike të ngecin prapa reformave,
duke bërë më shumë vend për ideologjinë partiake. A rsimi,
infrastruktura, shëndetësia janë në gjendje jo të mirë dhe ky
sindromë pothuajse i ka prekur të gjitha shtetet postkomuniste.
Në shtetet me demokraci të brishtë dhe ekonomi të bazuar
kryesisht nga importi, vështirë se do të mund të bëhet
dallimi midis kombit, etnisë dhe ideologjisë partiake. T ë
gjithë bashkë-veprojnë në kuadër të sistemit shtetëror dhe
ligjeve për të forcuar komb - shtetin.
Sikur kombet dhe nacionalizmi gjatë shekullit X V II sollën
revolucion të thellë në Francë, këtu në Maqedoni, edhe
përku-ndër nënshkrimit të MO-së nuk u arrit bashkëpunimi
ndëretnik përshkak të pengesave të politikës ditore.
Hyrja e ndërkombëtarëve pa një agjendë të qartë dhe
afatgjate në Ballkan, sipas analistëve është duke shkuar në
drejtim të kundërt dhe kjo ka të bëjë me vetë destabilizmin
evropian. A ktivizimi diplomatik në luftën kundër
ekstremizmit
dhe
terrorizmit
global
është
një
ndërprioritetet e bashkësisë ndërkombëtare dhe Ko-alicionit
kundër Shtetit Islamik (SHI)
IV.9.3. Q everitë përballë rreziqeve rajonale dhe globale
Rusia, sipas të gjitha gjasave do të jetë e angazhuar në
Evropën Lindore por duke mos i lënë anësh objektivat
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historike. A shtu siç është bërë e ditur, BE nuk do të
zgjerohet së shpejti.
A ndaj se çfarë mund të pritet këtu, do të varet nga politikat
shtetërore, paqja e brendshme, krimi i organizuar ndërkombëtar, ekstremizmi dhe terrorizmi global.
Se sa janë të përgatitura këto shtete dhe qeveri, kjo u pa, me
shkuarjen e disa qindrave individëve nga Ballkani në luftërat
në Libi, Siri dhe Irak.
Përfaqësi dhe zy ra të huaja diplomatike në Ballkan kanë
nisur fushata për të sensibilizuar masën për rreziqet e
trafikimit trans-nacional të qenieve njerëzore nga grupet
kriminele dhe inkua-drimit të tyre në luftërat e jashtme.
T regtia me njerëz është shfry tëzuar nga grupe për të tregtuar
mosha të theksuara në vendet e rajonit, Evropën Lindore
dhe Lindjen e Mesme. Lidhjet e trafikimit njerëzor me
terrorizmin janë një ndër linqet ku së fundi janë tregtuar
femra dhe të mitura në luftërat e Shtetit Islamik në Irak dhe
Siri.
Në Maqedoni, A mbasada A merikane me vite ka ndërmarrë
akti-vitete për të parandaluar tregtinë me njerëz nëpërmes
progra-meve dhe fushatave lokale. Stafi i A mbasadës nën
drejtimin e zy rtares politike Laura Burns dhe asistentit
politik A drian Ismaili ka përfshirë në një fushatë kombëtare
të gjitha dimensionet e krizës së tregtisë me qeniet njerëzore
me të cilën ballafaqohet Maqedonia por dhe rajoni.
Nuk ka të dhëna të sakta mbi lidhshmërinë e trafikimit të
qe-nieve njerëzore me ekstremizmin apo terrorizmin global.
Por, sipas ekspertëve të krimit të organizuar dhe
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terrorizmit, me sigu-ri se në këtë rreth të gjerë shfrytëzohet
çdo mundësi.
A shtu siç tha ambasadori i sapoardhur amerikan në
Shqipëri, Donald Lu, ata individë në kthim paraqesin rrezik
për shoqëritë dhe rajonin. Bashkësitë fetare në rajon dhe
Maqedoni kanë bërë thirrje kundër aktiviteteve ekstremiste
dhe janë në proces për të ndërmarrë aktivitete, programe
socializimi dhe pajtimi. Krimi dhe terrorizimi transnacional
janë një ndër epidemitë më të rre-zikshme të kohës dhe
dekadës.
T re shekujt e fundit sollën gjakderdhje, luftëra kombëtare
për territore, ftohje të marrëdhënieve dhe shumë tendosje
tjera të shekullit në tokën evropiane. Bashkësia
ndërkombëtare, sipas analistëve, duhet të gjejë një formulë
më të saktë për Maqedo-ninë apo dhe për Gadishullin.
Se çfarë tjetër mund të krijohet në ish hapësirën jugosllave,
kjo mund të shkojë apo jo në interes të vakuumit të
shumëpritur rus dhe të forcave shtesë që kërkojnë
destabilizim dhe kaos të ri.Për t’i përballuar këto sfida të
reja, bashkësia ndërkombëtare duhet të rifillojë të bëjë
presion për reforma dhe të bllokojë kërcënimet e së
ardhmes. (2015)
IV.9.4. Mali i Zi në NATO , kapitali rus vështirë të zhduket
NA T O është e vendosur që Mali i Zi të bëhet pjesë e A leancës.Sot dhe nesër diplomatë të lartë të vendeve anëtare të
A leancës do të diskutojnë kërkesën e Malit të Zi. Sipas
shtypit perëndimor, Mali i Zi një vend gjeostrategjik për
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A merikën, do të marrë ftesën për anëtarësim përkundër
kundërshtimit të Ru-sisë dhe partive politike të Podgoricës
me orientim pro rus.NA T O po zgjerohet në jug të Evropës
në kohën e kon-frontimit të T urqisë me Rusinë pas rrëzimit
të avionit rus nga forcat ajrore turke.A nëtarësimi i Malit të
Zi është përplot sfida përshkak të investimeve direkte ruse
në ekonominë e Malit të Zi. Megjithatë hyrja e ish
republikës jugosllave në A leancën V eri-A tlantike është një
grusht direkt kundër politikave të qeverisë së Medvedevit
dhe të presidentit rus V ladimir Putin. Sipas sta-tistikave
qendrore të qeverisë së Malit të Zi, investimet direkte ruse
nga viti 2003, prej 2 milion euro u rritën në 188 milion euro
në vitin 2007. Banka Qendrore e Rusisë ka njoftuar se
investimet e përgjithshme ruse në këtë shtet të vogël dhe
strategjik për BE-në dhe Rusinë kanë arritur deri 1.1
bilion.Rusia është një ndër investitorët më të mëdhenj në
ekonominë e Malit të Zi , duke u ndjekur më pas nga Serbia
me 15, 69 përqind, Ukraina me 6.56 përqind dhe Kina me 4
përqind. Në këtë kontekst korporatat ruse ishin
pjesëmarrësit direk gjatë periu-dhës së privatizimit të
kapitalit shtetëror të Malit të Zi. Ftesa e NA T O-s mund të
parandalojë influencën e Rusisë në Mal të Zi, dhe
njëkohësisht ta reduktojë praninë e kapitalit bankar rus në
shtetet fqinje. Me rrezik potencial të destabilizimit paraqiten
Bo-snja, Kosova dhe Maqedonia. Migrimi, ekstremizmi
radikal dhe korrupsioni i politikanëve të lartë, mbeten
faktorët kryesorë të përshkallëzimit të situatës në Ballkan.
Pas hyrjes së Shqipërisë dhe Kroacisë në A leancë në prill të
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vitit 2009, Mali i Zi do të jetë republika e tretë që do t’i
bashkohet NA T O-s. Maqedonia dhe Serbia jashtë zonës së
sigurisë me kërcënime për t’u bërë shtete “amortizatorë” të
interesave gjeopolitike dhe gjeo – ekonomike. (2015)

IV. 4.10. PALMYRA ANTIKE RIKTHEN MIGRIMIN APOKALIPTIK NË EVROPË
Qindra refugjatë nga Lindja e Mesme dhe Magrebi kërkojnë
shpëtim në Evropën e vjetër. Banorë të zhvendosur nga
rajonet e konflikteve sektare, nga deti dhe toka, kanë
vërshuar BE-në me gjasë se do të gjejnë një sistem më të mirë
jetësor dhe një rregullim më të shëndoshë të qeverisjes.
Disa nuk arritën, pasi fati tragjik dhe deti i rreptë i
Mesdheut i fundosi shumë fëmijë dhe të rritur. Migrimi
njerëzor rikthehet në kontinentin Euro - A ziatik nga
Babilonia historike e deri në veri të Evropës.
BE tani është bërë më e ashpër me refugjatët të cilët,
nëpërmes azilit apo qëndrimit të përkohshëm, nuk
dëshirojnë ta marrin rrugën e deportimit.
Planet e BE-së shkojnë deri aty sa të krijohen kampe në jug
të Evropës deri sa një ditë ata të kthehen në Sirinë
apokaliptike të forcave rivale të ndarë në sektorë dhe sekte
nga forcat lokale dhe Fuqitë e Mëdha.
Një raport konfidencial i BE-së tregonte për planet
ushtarake të Evropës për t’i parandaluar ushtarakisht anijet e
refugjatëve në Detin Mesdhe.
Megjithatë BE gjindet në krizë ende më të thellë duke u
nisur nga planet e Britanisë së Madhe për dalje nga BE.
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Nuk është vetëm BE e cila duket se nuk ka plane afatgjate se
si t’i dilet në kry e krizës. Problemi sirian është më i madh
dhe në kontekstin global dhe kjo është për t'u shqetësuar,
sepse këtu kemi të bëjmë me tragjedi ku shpeshherë
dimensioni humanitar harrohet përballë etheve të
nacionalizmit.
Gjatë vitit 2016, sipas indikacioneve, më shumë kemi të
bëjmë me gjeopolitikën e emigrantëve në truallin evropian.
Ndonjëherë ndodh që gjeopolitika t’i tejkalojë përmasat e
ligjit ndërkombëtar dhe vendin ta zë interesi nacional dhe
etnik përmbi aktet dhe normat humanitare.
Për sa u përket arsy eve se pse refugjatët nga Lindja e Mesme,
por edhe nga e Largët, ia mësy jnë Evropës, kjo lidhet më së
miri me sigurinë dhe lirinë që pretendojnë ta arrijnë në
shtetet e BE-së.
Shtetet autokratike të Lindjes së Mesme tashmë kanë marrë
një pamje të zezë në botën e re që po krijohet nga kriza
siriane dhe modeli i jetës së humbur kërkohet në
Perëndimin liberal.
Po rreziku që ka përfshirë shtetet e Evropës ka bërë që
interesi nacional të implikojë mby lljen e kufijve për
refugjatët ose vendosjen e masave të ashpra ligjore për azil.
Duke filluar nga shteti nordik Norvegjia e deri tek
Maqedonia, ligjet dhe kërkesat për vetëqëndrim dita ditës
ndryshojnë.
Sfidat jetësore për shtetasit pa shtet sa vijnë e bëhen më të
mëdha dhe me tendenca që ky vit të mos jetë viti i rikthimit,
por i dyndjes masovike të shekullit.
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Ndonjëherë luftërat dhe zhvendosja e popullatës kalkulohet
lehtë tek aktorët jo shtetërorë me pasoja të rënda për
popullatën tashmë të shpërndarë nëpër shtetet e Evropës.
Megjithatë vetë shtetet e BE-së nuk mund të bëjnë më
shumë për ta. Mbetet që tokën e premtuar evropiane për
refugjatët, një ditë liderët e Lindjes së Mesme ta kthejnë
përsëri në parajsë Damaskun, Palmyrën, Mosulin dhe
Kobanin.
Një shpresë që me armëpushimin e arritur në mes aktorëve
kryesorë, popullata nga Lindja e Mesme të mos dyndet më
drejt kontinentit evropian dhe përtej oqeanit. (2016)
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Përfundim
Unioni Evropian në krizë, Rusia agresive, Ballkani i
paintegruar në strukturat perëndimore.T hyerje dhe
gjeopolitika të reja po lindin me kry qëzime të rëndësishme
për dekadën.
V ariabëli i panjohur për vitin 2014 se si do të vepronin
qeveritë e Ballkanit në rrethanat e pas aneksimit të Krimesë
aktualizohet gjatë këtij viti me ndërtimin e zonave të ftohta
të sigurisë anti – perëndimore në ish-republikat jugosllave.
Përveç Krimesë, sytë e Kremlinit janë të drejtuara nga
Ballkani, Baltiku dhe Lindja e Mesme. Bullgaria dhe
Rumania janë një ndër pengesat e erës dhe politikave
ekspansioniste të presidentit V lladimir Putin.
Sipas parashikimeve, "Rrjedha T urke" e gazit duhet të bëhet
fu-nksionale dhe nyja kry e-sore për në Evropën
Perëndimore, sipas planeve, do të kalojë nëpër Maqedoni.
Gazsjellësi tjetër alternativ me emrin “T esla” mund t’i
ashpërsojë marrëdhëniet e shteteve të Ballkanit me BE - në
dhe SHBA -në.
Për të aprovuar dhe nënshkruar marrëveshjet me palën ruse
dhe aktorët tjerë, në Maqedoni dhe shtetet fqinje do të duhej
qeveri pro ruse dhe anti – perëndimore.
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Besohet se rivaliteti amerikano – rus po zbret në Maqedoni
dhe në Evropën Lindore. Presionet do të shtohen në
Gadishull në fund të dekadës.
Porti kinez në Greqi do ta ndry shojë balancën e Fuqive të
Më-dha në Ballkan dhe më këtë do të lëkundet edhe raporti i
forcave të shteteve fqinje me Maqedoninë dhe anasjelltas.
Me erën putiniste në Evropë dhe në jug nuk përfundon
gjithçka. Në faza të caktuara do të fuqizohet dhe dobësohet
në tokën evropiane.
Megjithatë, në fund A merika është garantuesja më e fortë
dhe me afatgjate e stabilitetit. Fuqitë e jashtme do të hasin në
mjaft probleme ashtu si më parë kur perandoritë në
përpjekjet historike për një rend të ri rajonal, pas vetes lanw
nëj Ballkan të ndezur. A ndaj sot opsioni amerikan për
një Ballkan paqësor dhe stabil është më i përafërt me
rrjedhat Euroaziatike. Megjithatë, rendi i ri evropian pas
aneksimit të Krimesë, ekstremizmi, migrimi, kriza e Eurozonës, ndryshimet klimatike, politikat ekonomike kineze në
Ball-kan për t’i joshur qeveritë e rajonit, partnershipi i ri
euro-amerikan, aktorët jo shtetërorë dhe kërcënimet e
dekadës do ta thellojnë rëndësinë e Gadishullit.
Fuqitë e Mëdha dhe aktorët jo shtetëror do t’i përcaktojnë
zhvi-llimet e dekadës duke i sprovuar shtetet aktuale me një
zonë të fortë të sigurisë. V etëm një mbulesë e fortë
amerikane do t’i bënte kërcënimet e së ardhmes më të
zbehta për shtetet dhe njëkohësisht do të fitonin një siguri
afatgjate. A do të kemi një rend të ri rajonal me ashpërsimin
e marrëdhënieve ruso – amerikane? Roli i shqiptarëve deri
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në vitin 2030 dhe partneriteti strategjik me Uashingtonin?
Rëndësia strategjike e gazit të lëngshëm naty ror (LNG) në
Evropë dhe ndikimi i politikave ruse në qeveritë e Ballkanit?
Këto janë dilema dhe vështirësi në vazhdim për shtetet në
botën e re të gjeopolitikës dhe rendit të ri në Ballkan.
Shekulli amerikan është përpara dhe kjo është me mjaft
rëndësi për popujt që nuk mund të projektojnë forcë.
Progresi dhe zhvi-llimi me siguri se do të paraqesë sfidë për
qeveritë e reja. Nacionalizmi dhe gjeopolitika e shekullit të
X X I, do t’i zhvendosë në disa momente shtetet e brishta të
Ballkanit.
Për këtë gjendje të përfituar, vetëm SHBA dhe BE mund t’iu
sigurojë një të ardhme më të sigurt në tokën evropiane.
A merika në vitet që vijnë patjetër do të detyrohet ta marrë
rolin drejtues në Ballkan.
Kërcënimet ideologjike, ushtarake, rritja e ekstremizmit dhe
dobësimi i mbrojtjes kibernetike të shteteve të Ballkanit
Perëndimor, do ta bëjë Uashingtonin më të ndjeshëm dhe së
bashku me qeveritë dhe liderët që kanë synim integrimin në
strukturat atlantike do të luajnë rolin e një mburoje në
dekadat përpara.
A ktualisht lidershipi në rajon kërkon një rifreskim me
figura të reja si fazë përgatitore kundër radikalizmit dhe
korrupsionit që ka shkatërruar shoqëritë e Ballkanit.
Me rritjen e bllokut të përbërë nga Brazili, Rusia, India,
Kina dhe A frika e Jugut (BRICS), Organizatës së T raktatit
të Sigurisë Kolektive (CST O) dhe shumë organizatave të
tjera jashtë shtetërore, do të bëjë që A merika ta ndryshojë
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strategjinë me çka V ictoria Nuland e bëri të njohur në
Dubrovnik.
Çfarë do të bëjnë shqiptarët në Ballkan dhe në cilin grup të
forcave do të rreshtohen? Partneri më i sigurt për shekullin
X X I vazhdon të jetë Uashingtoni dhe aleatët e saj gjithandej
globit.
Maqedonia dhe i tërë rajoni vazhdojnë të qëndrojnë përballë
një presioni të forcave që vijnë nga Kremlini. Si do t’i
përgjigjen forcat politike shqiptare këtyre trendëve aktuale
që tani më e kanë sfiduar rendin e vjetër duke shkuar drejt
një statusi të ri në marrëdhëniet ndërkombë-tare?
Uashingtoni është i interesuar për një ringjallje të re në Gadishullin Ballkanik.
Industria e naftës e koncentruar në gazin natyror argjilor
dhe një varg teknologjish shtesë do të jenë pikënisje për
zbulime dhe sfi-da për shtetet e pa zhvilluara dhe ato të
Ballkanit Perëndimor.
A rktiku do të jetë baza tjetër e përplasjeve. Shengeni tashmë
është vënë në rrezik dhe refugjatët nga Lindja dhe në tërësi
ndryshimet demografike do ta determinojnë të ardhmen e
Ball-kanit.
Halforf John Mackinder dhe Nicholas John Spykman me
teo-ritë e “Heartland” dhe “Rimland”, e vendosën bazën e
rivalitetit të forcave në sistemin ndërkombëtar.
Nëse ata sot do të ishin gjallë, me siguri se më së miri do të
mund ta para-shikonin të ardhmen e Euroazisë dhe
Ballkanit.
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Një paqe e ftohtë në Ballkan është krijuar dhunshëm me
garën e re ushtarake për armatim.Ballkani rivizitohet përsëri
me një fokus të theksuar të Fuqive të Mëdha e me përplot
sfida dhe ale-anca. “A i që e shikon botën në mëny rë te
drejtë, bota si rikthim i reflekton atij një aspekt racional.
Marrëdhënia është e ndërsjelltë“- W.F. Hegel

Bota sipas Mackinder
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Udhëtimi i tij gjeopolitik përfshin Ballkanin dhe shtetet e
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