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Ballkani ishte shkëndija që ndezi flakët e tmerrshme të 

Luftës së Parë Botërore 

 

“… Selimi posedon aftësi për t’i thithur çështjet komplekse, për t’i 

shpërndarë pikat kritike të një çështjeje dhe për t’i artikuluar 

pikëpamjet e tij në mënyrë shprehëse, ashtu siç dëshmohet në 

librin e tij të fundit "Paqja e Ftohtë". 

Selimi propozon një libër tjetër rreth tendencave gjeopolitike që 

po ndodhin sot në Ballkan.Ai i shqyrton në detaje interesat 

konkurruese të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë brenda rajonit. 

A i i hulumton çështjet e ndërlikuara gjeopolitike të Ballkanit 

përkundër sfondit të trazirave që po ndodhin brenda Europës dhe 

Bashkimit Europian, si dhe Presidencës së re të Donald Trump 

me axhendën e tij potencialisht të izolimit "Amerika e Para". 

Selimi ka njohuri të plota rreth Ballkanit. A i e zotëron me 

mjeshtëri historinë, kulturën, ekonominë dhe politikën e rajonit. 

Në fillim të shekullit të kaluar, Ballkani ishte shkëndija që ndezi 

flakët e tmerrshme të Luftës së Parë Botërore. 

Selimi i shqyrton gjurmët e zgjatura të konflikteve të kaluara dhe 

armiqësitë e mbetura që qëndrojnë pezull mbi rajon si një errësirë e 

thellë. Ai e vlerëson inkurajisht potencialin për ripërtëritjen e 

kaosit dhe çrregullimit që ka lidhje të vazhdueshme me të 

kaluarën”. 

 

David Rat liff, profesor i Marrëdhënieve Ndërkombëtare në 

Webster University , Scot t  Air Force Base, Illinois, ShBA.  

Profesori Rat liff, ka qenë zyrtarë i lartë dhe planifikues i 

inteligjencës, div iz ioni i planeve dhe i programeve, Drejtoria 

e Inteligjencës U.S.TRANSCOM, Departamenti Amerikan i 

Mbrojt jes. 
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Dioptri moderne për probleme të vjetra  

Me librin e tij të radhës“TERRITORI I LUFTËS SË 

HESHTUR”-(Trende dhe dinamika të reja gjeopolitike në 

Europën Juglindore), studiuesi Selim Ibraimi thellon observimin 

e tij, duke risjellë në vëmendjen e lexuesit të gjitha faktet që e 

bëjnë rajonin e Ballkanit dhe Europën Juglindore përgjithësisht, 

një zonë mjaft aktive që vazhdon të prodhojë gjeopolitikë dhe 

beteja të heshtura financiare.  

Vështrimi më i ri i Ibraimit në dimensionin e vet komparativ e 

gjithpërfshirës nxjerr në pah nyjet më delikate që e kanë bërë 

rajonin të jetë fushë interesishem e influencimesh nga më të 

ndryshmet.  

Si një njohës i mirë i historisë së formimit të shteteve dhe 

popujve, autori me guximin e një studiuesi modern përdor 

metoda mjaft të avancuara në përkufizimin e faktorëve që 

ndikojnë në prishjen e balancave gjeostrategjike, siç mund të 

jenë resurset natyrore, si dhe hapësirat etnike që jo gjithmonë 

korrespondojnë me hapësirat shtetërore. 

 Lufta për kufijë e hapësira është modifikuar në një konflikt të 

heshtur diplomatik e financiar dhe këto beteja të pambaruara 

reflektohen edhe në politikat dhe qëndrimet e fuqive botërore 

kundrejt Ballkanit, si një hapësirë me çështje ende të hapura 

etnike e territoriale.  

Si një autor që vjen nga shkollat më të avancuara të mendimit 

politik anglosankson, Selim Ibraimi po imponon modelin e tij 
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origjinal në vështrim dhe analizë. Uroj që përpjekja e tij 

këmbëngulëse për të sjellë dioptri të re në studimet gjeopolitike 

të vazhdojë edhe në veprat tjera.  

Emin  Azemi ,UEJT 
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Nevoja për një angazhim serioz  të diplomacisë së SHBA-ve 

 

Vepra “TERRITORI I LUFTËS SË HESHTUR”- (Trende dhe 

dinamika të reja gjeopolitike në Europën Juglindore) e njohësit të 

mirë të Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Mr. Selim Ibraimi, është 

rezultat i hulumtimeve disavjeçare të tij mbi problemet e 

Ballkanit.  

Materiali që na ofron autori përbën një kontribut të rëndësishëm 

për njohjen më të mirë të çështjeve ende të pazgjidhura në 

Ballkan. 

Shumë nga problemet me të cilat sot ballafaqohen disa nga popujt 

e Ballkanit, janë të trashëguara që nga periudha osmane.  

Lindja dhe zhvillimi i ndjenjave nacionaliste te popujt e 

ndryshëm ballkanikë dhe përhapja gjithnjë e më e madhe e idesë së 

krijimit të shteteve-kombe, bëri që midis popujve të ndryshëm të 

zhvillohej rivalitet dhe armiqësi për të pushtuar territore të huaja, 

ose përpjekje për asimilim apo shpërngulje të pjesëtarëve të 

“popullit të huaj”. 

Ideja për të krijuar shtet etnikisht të pastër bëri që në periudha të 

ndryshme, duke filluar që nga shek. XIX e deri në fillim të shek. 

XXI, populli që kishte pushtetin në një shtet të caktuar, t’i 

luftonte me të gjitha mjetet pjesëtarët e popujve të tjerë.  

Këto veprime shkaktuan konflikte dhe luftëra të vazhdueshme 

midis popujve ballkanikë.  

Synimet e shteteve ballkanike (Serbisë, Greqisë, Malit të Z i, 

Bullgarisë), që nga koha e Luftërave Ballkanike (1912-1913) e në 

vazhdim, ishin shpërngulja, asimilimi, konvertimi ose shfarosja e 

plotë e grupeve të caktuara etnike. 

Njëra ndër arsyet e moszgjidhjes së drejt të çështjeve kombëtare 

në Ballkan, ka qenë edhe qëndrimi i Fuqive të Mëdha.  

Sipas autorit faktori i jashtëm ishte përcaktues në krijimin e 



Selim Ibraimi Territori i luftës së heshtur 

 

14 

 

shtet-kombeve në Ballkan.  

Asnjëri nga popujt e Ballkanit, nuk mund të fitonte pavarësi, pa 

siguruar paraprakisht mbështetjen e ndonjërës nga Fuqitë e 

Mëdha.  

Prandaj, këto shtete në asnjërën nga konferencat ndërkombëtare, 

ku u shqyrtuan çështjet ballkanike, nuk i zgjidhën problemet 

kombëtare të popujve të kësaj pjese të Europës Juglindore. 

Sipas autorit Republika e Maqedonisë u krijua, nga Tito, për të 

balancuar interesat greke dhe bullgare. Por, ky shtet i ri në 

kuadër të ish-RSFJ-së, iu dorëzua ekskluzivisht popullit 

maqedonas, duke përjashtuar nga pushteti shqiptarët.  

E njëjta politikë vazhdoi edhe pas pavarësimit të Maqedonisë, e 

cila u shpall shtet i popullit maqedonas. Me këto veprime u 

përjashtua ideja e popujve të ndryshëm, të cilët jetonin në 

territorin që gjeografikisht quhej Maqedoni për të krijuar një 

shtet sipas modelit të Zvicrës.   

Varfëria, korrupsioni, klientelizmi, nepotizmi, nacionalizmi 

institucional, gjyqësori i politizuar, devalvimi i sistemit arsimor, 

jostabiliteti politik / ndëretnik vazhdojnë të mbajnë peng jo vetëm 

të ardhmen e Maqedonisë po të gjithë Ballkanit Perëndimor.  

Sipas Mr. Selim Ibraimit, të gjitha këto kanë bërë që në fillim të 

mijëvjeçarit të tretë, shtetet e Ballkanit të vazhdojnë të merren 

ende me problemet që bota e civilizuar i ka kaluar që gjatë shek. 

XIX. 

Sipas tij sigurimi i një të ardhme stabile mund të arrihet me 

vendosjen e shtetit ligjor në të gjitha vendet e Ballkanit 

Perëndimor, kurse në Maqedoni, krahas kësaj është e 

domosdoshme që të ndërtohet një shtet dualist, ku maqedonasit 

dhe shqiptarët do të ishin bartës të sovranitetit shtetëror.  

Që kjo të arrihet është i domosdoshëm angazhimi serioz i 

diplomacisë së SHBA-ve, e cila me vite ka investuar për 
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ndërtimin e një Maqedonie demokratike. 

Autori ka arritur me mjeshtri të pasqyroj gjithë problemet me të 

cilat përballet Ballkani Perëndimor në përgjithësi dhe Maqedonia 

në veçanti.  

A i ka shtjelluar deri në detaje të gjitha çështjet të cilat pengojnë 

popujt ballkanikë të integrohen në strukturat euro-atlantike dhe 

propozon ide se si mund të arrihet deri te zgjidhjet e 

qëndrueshme.  

Me një stil shumë të kuptueshëm dhe të rrjedhshëm pasqyron 

gjithë zhvillimin e politikës së Gadishullit Ballkanik në të 

kaluarën dhe ditët e sotme.  

Mënyra e strukturimit dhe e hartimit të veprës në fjalë, stili i 

përshtatshëm dhe gjuha e pastër që përdor autori, rrisin edhe më 

tepër vlerat e saj. 

“TERRITORI I LUFTËS SË HESHTUR”- (Trende dhe 

dinamika të reja gjeopolitike në Europën Juglindore), do t’u 

shërbejë studentëve të Marrëdhënieve Ndërkombëtare si dhe 

studiuesve që merren me këtë çështje.  

Gjithashtu, vepra në fjalë do t’i shërbejë dhe opinionit të gjerë, i 

cili ka interes të njihet me këtë problematikë. 

 

Prof.Dr. Fehari Ramadani –Universitet i i Tetovës. 

13 janar 2018                                                 
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Sovranitet i i shteteve  

Përmes sovranitetit shfaqet pozita më e lartë në kuadër të fushë 

veprimit të ndonjë subjekti.  

Sipas kushtetutave të shteteve përkatëse vërehet se ata përcaktojnë 

se sovraniteti buron nga populli, qytetarët apo shtetasit dhe i 

njëjti i’u takon atyre dhe këtë e realizojnë nëpërmjet përfaqësuesve 

të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet referendumit dhe 

formave të tjera të deklarimit të drejtpërdrejtë.  

Pra, sovraniteti buron nga qytetarët të cilët jetojnë brenda kufijve 

të territorit të shtetit përkatës. Ai paraqet një nga tiparet pa të 

cilin nuk mund të ketë shtet, ai e jetëson shtetin dhe është i lidhur 

me pushtetin shtetëror.  

Disa studiues e dallojnë sovranitetin e shtetit nga ai i 

institucioneve ose e proklamojnë sovranitetin e shtetit në 

sovranitet në shtet.  

Në aspektin e të drejtës ndërkombëtare, sovraniteti nënkupton të 

drejtën e popujve në vetëvendosje, paraqet atributin e pushtetit 

shtetëror si pushtet më të lartë në raport me subjektin e jashtëm.   

Së këndjmi, sovraniteti në shtet ndërlidhet me faktin se ku 

qëndron burimi i legjitimitetit të pushtetit shtetëror.  

A tributet kryesore të tij mund të veçohen: pavarësia e pushtetit 

shtetëror në marrjen e vendimeve, epërsia e pushtetit shtetëror 

brenda territorit të vet, pakufizueshmëria juridike e pushtetit 

shtetëror. 

Parë në këtë drejtim, mund të theksohet se sovraniteti në botën 

bashkëkohore dallon nga përkufizimet klasike, nga vet fakti i 

egzistimit të së drejtës ndërkombëtare dhe transformimi i vet 

sistemeve juridike nga monarkitë absolute, parlamentare dhe 

demokracitë bashkëkohore.  
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Në raport me shtetet e tjera egziston pavarësia e sistemit juridik 

dhe në raportin e brendshëm egziston pavarësia e pushtetit 

shtetëror në raport me gjitha subjektet e brendshme.  

Edhe pse e drejta ndërkombëtare pranon sovranitetin e shteteve, 

por në një mënyrë ajo ndikon në rregullimin e brendshëm të 

shteteve.  

Sovraniteti mund të realizohet përmes demokracisë së 

drejtpërdrejtë dhe asaj përfaqësuese.  

Si formë e demokracisë së drejtpërdrejtë janë: referendumi, 

plebishiti dhe iniciativa e qytetarëve.  

Sovraniteti përmes demokracisë përfaqësuese nënkupton 

ushtrimin e pushtetit shtetëror përmes përfaqësuesëve të 

zgjedhur.  

Kjo formë bazohet në teorinë e ndarjes së pushtetit shtetëror dhe 

unitetit të pushtetit shtetëror.  

Sipas parimit të ndarjes së pushtetit shtetëror dallojmë: sistemin 

presidencial, sistemin parlamentar dhe ate të përzier.  

Sipas teorisë mbi unitetin e pushtetit shtetëror dallojmë: sistemin 

e konventit, kuvendit dhe sistemin autokratik. 

Veçori e sfidës së sovranitetit duhet theksuar epërsia e normave të 

së drejtës ndërkombëtare dhe institucioneve përkatëse të cilat 

shfaqin një rol epërsie në raport me aktet juridike dhe 

institucionet që përcaktojnë ata.  

V len të theksohet shembulli me Projekt Kushtetutën Europiane të 

vitit 2004, e cila duhej miratuar me referendum nga shtetet 

anëtare të Bashkimit Europian, idhtar i suksesit të referendumit 

ishte edhe Presidenti i Francës, mirëpo pikërisht Franca, Holanda 

i thanë Jo të njëjtit, ndoshta nga frika e zbehjes së sovranitetit të 

tyre në raport me shtetet e tjera apo nënshtrimit të një akti më të 

lartë nga kushtetuta e tyre.  
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Gjithashtu duhet theksuar edhe procesin e harmonizimit të 

legjislacionit të brendshëm me atë të Bashkimit Europian, proces 

të cilin e ndjek edhe Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.  

Vetë harmonizimi nënkupton se aktet juridike të miratuara nga 

institucioni më i lartë juridik në vend duhet të jenë në harmoni 

me ata të Bashkimit Europian me ç’rast shihet edhe roli i 

Parlamentit Europian, i cili ka karakter supranacional nga fakti 

se shtetet anëtare nga momenti i ratifikimit të traktateve 

themeltare bartin një pjesë të sovranitetit shtetëror të tyre në 

institucionet e Bashkimit Europian.  

Autori Selim Ibraimi, në librin e tij “TERRITORI I LUFTËS SË 

HESHTUR”- (Trende dhe dinamika të reja gjeopolitike në 

Europën Juglindore), ka sjellë një përvojë të re lidhur me sistemin 

politik të Republikës së Maqedonisë, nga këndvështrimi i 

politikave të Bashkimit Europian dhe Shteteve të Bashkuara të 

Amerikës, me theks të posaçëm sfidat e shoqërive multietnike, 

duke përfshirë edhe perspektivat e Ballkanit Perëndimor.  

Në këtë drejtim studimi i tij bazohet në shumë fakte, argumente, 

burime konkrete, të cilat e begatojnë veprën në fjalë. 

 

Doc. Dr. Jusuf  Zejneli, profesor dhe prodekan për Arsim,  

Fakultet i Juridik - Universitet i i Tetovës. 

2 janar 2018 
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Një studim i qartë dhe i dobishëm  

 

"Një studim i qartë dhe i dobishëm që tregon rëndësinë e vazhdimit 

të pranisë së Shteteve të Bashkuara në Ballkanin jugor, sidomos të 

Adriatikut". 

"A clear useful study showing the importance of continuing the 

United States presence in the southern Balkans, the Adriatic 

particularly"-professor James Pettifer, on the book, "The territory 

of the silent war". 

 

Dr. James Pet t ifer, ekspert  për Ballkanin dhe profesor në 

Universitet in e Oxfordit , Fakultet i i Historisë. Mbretëria e 

Bashkuar. 

25 nëntor 2017 
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HYRJE 

 

U bë një shekull nga Revolucioni Bolshevik i vitit 1917 dhe 

kujtimet për rivizatimin e kufijve në territorin Euroaziatik po 

ngjallin ankth të ri në fund dekadës së dytë. ShBA, Rusia, 

Gjermania, Britania e Madhe dhe Turqia po hynë në konkurencë 

rajonale në Ballkanin Perëndimor.Në këtë fushë të forcave të reja 

por perandorake historikisht, Kina vazhdon të depërtojë në 

ekomomitë e shteteve të Ballkanit Perëndimor.Njëqind vite që kur 

triumfoi Bolshevizmi, ndërrimet territoriale u ndoqën me humbje 

dhe tragjedi të mëdha njerëzore në Europë.  

 Luftërat ballkanike dhe ato botërore në teatrin europian jo vetëm 

që prodhuan kombe të reja por lanë pas vetes shumë çështje të 

paszgjidhura të popujve tashmë të emërtuara si pakica 

kombëtare.Në të gjitha luftërat ballkanike, popullata lokale pati 

guxim dhe gatishmëri për të shkuar në front me heroizëm e që u 

frymëzuan nga poetë dhe autorë që mbështetsnin formimin e 

kombeve të reja në Ballkan. 

Në të dyja luftërat qëllimi ishte shfarosja dhe lëvizja e popullatës 

për qëllime politike dhe territoriale.Këtu kemi të bëjmë me një 

histori të tmerrshme lufte me pasoja morale të mëdha.Mobilizimi 

i trupave ushtarake kombëtare gjatë luftërave ballkanike 

shoqërohej me frymëzim patriotik kundër popujve tjerë. Serbia, 

Mali i Zi, Bullgaria dhe Greqia që fituan pavarësi shumë më herët 

se shqiptarët, detyruan shumë etni të shpërnguleshin, pasi 

regjimentet e tyre ushtruan dhunë në popullatën lokale.100 vite 

nga luftërat ballkanike dhe Lufta e Parë Botërore, Ballkani 

vazhdon të mbetet zonë e nxehtë në mes Fuqive të Mëdha dhe siç 
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dihet ndryshimet në sistemin ndërkombëtar historikisht janë 

shoqëruar me lëvizje të reja gjeopolitike në Ballkan. Tendencat për 

rivizatim të ri të kufijve po bëhen aktuale në debatet kombëtare 

dhe ndërkombëtare ku rajoni përsëri po kthehet në fokusin e 

diplomacisë amerikane, ruse, gjermane dhe angleze. 

Popujtë e rajonit kanë shumë dëshira duke filluar nga anëtarësimi 

në NATO dhe në BE, por në këtë rrugëtim asgjë nuk është e 

sigurtë pasi kauzat kombëtare të etnive të mbetura nën shtetet 

aktuale ende nuk kanë marrë fund.Trendet aktuale si populizmi, 

nacionalizmi, ekstremizmi, referendumet për ndarje dhe sulmet 

hibride do ta mprehin politikën e shteteteve të Ballkanit 

Perëndimor në fillim të dekadës së tretë.  

Nga Traktati i Shën Stefanit, Shën Naumit e deri tek 

Marrëveshja e Ohrit, kanë qenë faktorët e jashtëm dhe elemente të 

politikës së brendshme të shteteve që kanë përcaktuar fatin e 

kombeve.  

Hapësira dhe territori ishin një ndër dy tiparet e luftërave 

europiane dhe vrasjeve masive të popullatës, jo vetëm në Europë 

por, edhe në Ballkan gjatë shekujve 18, 19 dhe 20. Kombi, shteti 

dhe fuqia përsëri po bëhen tipare përcaktuese të fatit të popujve të 

Ballkanit.                                                                                

 

     

Selim Ibraimi 
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KREU I 

BOTA POST LIBERALE DHE BALLKANI 

I.1.”Bota e ftohtë” në optikën e Presidentit Donald Trump 

 

Donald Trampi tashmë president i ShBA-ve i ka tejkaluar të 

gjitha parashikimet e mundshme si president i ardhshëm 

amerikan. 

Fjalimi tij pas fitores ishte i rezervuar dhe ai bëri thirrje për 

unitet kombëtar në rindërtimin e Amerikës. 

Për sa i përket politikës amerikane në Europë dhe Ballkan, 

kjo do të varet nga dinamika e ngjarjeve, me të cilat do të 

ballafaqohet Trampi gjatë mandatit të tij. 

Administrata e tij, sigurisht, që nuk do të përbëhet nga 

amatorë të cilët do ta linin Ballkanin nën zgjedhën ruse, por 

politika e jashtme e Trampit do të ndikohet plotësisht nga 

Kongresi dhe kërcënimet e jashtme kundër interesit 

amerikan. 

Një fakt duhet përmendur se Trampi, mund t’i qaset 

çështjeve të jashtme dhe problemeve më ndryshe se sa 

administrata e ish presidentit Barak Obama. 

Duhet parë se si presidenti do të lëvizë në mandatin e tij 

dhe këtu shqiptarët në Ballkan duhet të përgatiten për një 

botë të ftohtë që erdhi nga antagonizmi rus dhe stili 

autoritar i politikanëve lokalë. 

Në vija të trasha, qasja amerikane për shqiptarët do të jetë e 

njëjtë por, ngel tek qendrat politike të shqiptarëve në 

Ballkan se si do të adaptohen në botën e presidentit Tramp. 
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Politikën e tij të jashtme duhet vlerësuar pas një periudhe 

dyvjeçare përballë aleatëve dhe miqëve amerikanë. 

Argumenti tjetër është se analistë të ndryshëm flasin për 

periudhën e izolimit dhe kufizimit amerikan. 

Nëse Amerika do të shkojë drejt kësaj faze historike, që në 

shekullin e XVIII ka qenë aktuale, atëherë, sigurisht, që për 

popujt e vegjël që nuk mund të projektojnë forcë do të 

kishte pasoja, pra edhe për shqiptarët. 

Raporti i forcave në Ballkan ka ndyshuar dhe me këtë, 

forcat pro Trampit, se ai do të jetë më ndryshe se Hillari 

Klinton, ndoshta mund të zhgënjehen, pasi politika 

amerikane nuk ndikohet nga momentet dhe dëshirat e 

grupeve radikale, ashtu siç e pamë gjatë muajve të fundit 

në rrjetet sociale në Ballkan. 

Bota lindore është në pritje, nëse ardhja e Trampit do t’i 

favorizojë ata në Europë, Ballkan dhe Azi. 

Por, e gjithë kjo, duhet vlerësuar se çka në të vërtetë do të 

bëjë Amerika, pra Tramp gjatë mandatit të tij: balancë, 

izolim apo kundërvënie. 

Shqiptarët duhet ta luftojnë korrupsionin dhe ta vazhdojnë 

ndikimin e tyre në politikën amerikane, por gjithnjë duke 

filluar nga pastrimi i terrenit nga politikanët që iu sollën 

ngatëresa amerikanëve në Ballkan. 

Presidentët mund të jenë të paparashikueshëm, por gjithnjë 

me peshë në vendimet që i marrin e që mund të jenë në 

disfavor të shteteve të vogla. 

Trampi është duke kërkuar më shumë përgjegjësi nga 

aleatët dhe shpenzime ushtarake konform buxheteve 
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kombëtare. 

Sidoqoftë, është koha e aleancave dhe e rendit të ri në 

Ballkan dhe Europë dhe këtu, duhet parë se si do të 

veprojnë amerikanët, pra administrata e Trampit. 

Azia, Lindja e Mesme, rindërtimi amerikan, pra ëndërra 

amerikane gjithashtu janë prioritete shtesë të Donald 

Trampit. 

Në fund, në një kohë tjetër, periudhën e qeverisjen së tij do 

të mund ta vështronim duke thënë: A është kjo bota e 

ftohtë që erdhi prej Donald Trampit ?! 

 Shtëpia e Bardhë 
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I.2. Në kërkim të shteteve vasale 

 

Rusia dhe Turqia ndodhen para një prerjeje historike dhe të 

dyja forcat pretendojnë të sjellin një rend të ri në Ballkan, 

Kaukaz dhe Lindjen e Mesme. Nga aspekti historik që nga 

shekulli i XV rivaliteti ruso-turk është rritur në Detin e Zi, 

Krimenë e Tartarëve dhe është dinamizuar në Ballkan. 

Të dy karakteristikat gjeopolitike, qoftë të konfliktit apo 

pajtimit ruso-turk në territorin Euroaziatik, kanë 

influencuar Ballkanin historikisht dhe do të vazhdojnë të 

luajnë rol dominant në politikat e vendeve të Ballkanit 

Perëndimor. 

Sigurisht që qeveritë aktuale synojnë t’i forcojnë pozitat 

gjeopolitike në Evropë dhe me tendencë që t’i ndikojnë 

politikat e zgjerimit të Bashkimit Evropian drejt Ballkanit. 

Afrimi taktik i presidentit Rexhep Taip Erdogan me atë rus 

Vlladimir Putin gjatë takimit në Moskë në muajin gusht të 

vitit 2016 ka pasur tre qëllime: 

E para, të dy forcat i ripërtërinë marrëdhëniet e ftohta pas 

rrëzimit të avionit ushtarak rus në vitin 2015. 

E dyta, emocionet e gjeopolitikës së vrullit të ri ruso-turk 

kundër BE-së në tokën Euroaziatike kanë të njëjtën peshë. 

E treta, presidenti Erdogan nga puçi ushtarak e vendos 

Turqinë në epiqendër të politikës rajonale duke synuar që 

Turqisë t’i japë një rol kryesor në zhvillimet aktuale. 

Në fakt qeveria turke e ka në dorë krizën e migrantëve e 

cila i shërben si ‚monedhë‛ kundër BE-së dhe ka një 

ndikim të jashtëzakonshëm në Ballkanin Perëndimor 
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gjegjësisht në ish territoret e Perandorisë Osmane. 

Pas vizitës së tij në Moskë dhe Brexit-it, në Ballkanin 

Perëndimor në periudhën e ardhshme pesë vjeçare do të 

vërejmë dy skenarë për t’i influencuar proceset e 

brendshme politike, ekonomike dhe kulturore: 

1. Qeveritë demokratike properëndimore do të synojnë me 

përkrahjen e BE-së kryesisht të Amerikës të aderojnë në 

Unionin e brishtë dhe në NATO. 

2. Qeveritë e drejtuara nga politikanë autokratë dhe me 

nivel të korrupsionit të lartë do të largohen nga ndikimi i 

politikave perëndimore, me gjasë për t’u afruar në sferën 

ruso-turke. 

Aktualisht Rusia synon që vendet e Ballkanit Perëndimor 

që ende nuk janë pjesë e sferës së Brukselit të vazhdojnë të 

mbajnë këtë neutralitet. Maqedonia  ishte pjesë e politikave 

pro ruse ndërsa Serbia është shembull klasik i neutralitetit 

përballë ShBA-ve dhe BE-së. 

Duke i marrë në konsideratë rrethanat historike dhe 

emocionale të popullatës lokale, Turqia ka terren më të 

përshtatshëm manovrues. Depërtimi turk mund të bëhet 

më lehtë në krahasim me atë rus dhe në të ardhmen duhet 

parë se si presidenti Erdogan do të veprojë në ish tokat e 

pushtuara nga Osmanët. 

A do të dallojë ai apo jo nga ish paraardhësit e tij? Roli i tij 

do të varet se si do të perceptohet  Amerika nga ana e 

Ankarasë dhe  e Moskës pas vizitave të fundit të zyrtarëve 

amerikanë në Serbi, Kosovë dhe Turqi. 

Shtetet e Ballkanit Perëndimor përkundër investimeve dhe 
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përkrahjes që kanë pasur nga BE dhe Amerika nuk janë 

pjesë e ndonjë integrimi të fuqishëm ekonomik dhe kjo lë 

vend për penetrim ruso-turk të fuqishëm në pesëvjeçarin 

që kemi hyrë. 

Është fakt se, partneri kryesor tregtar i Ballkanit 

Perëndimor është BE-ja dhe Turqia. Ndërkaq për Turqinë, 

Gjermania, Kina, Rusia, ShBA dhe Italia janë shtetet 

kryesore ku mbështetet shkëmbimi tregtar i Ankarasë 

moderne.  

Largimi i Britanisë së Madhe nga Unioni është mirëpritur 

nga drejtuesit autokratë, figurat korruptive dhe Rusia. 

Kjo mund të jetë një nxitje për procese diametralisht të 

kundërta në Ballkan. Pasi procesi i integrimit në Union nuk 

është edhe aq i lehtë dhe largimi i Britanisë ka lënë një 

njollë të zezë tek europianët, skepticizmi në rritje dhe zërat 

kundër BE-së, kanë hapur debate publike se a duhet shtetet 

jo anëtare të bëhen pjesë e Unioninit Europian. 

Procesi i zgjerimit është ngadalësuar për shkak të pafuqisë 

së Brukselit për unitet brenda dhe jashtë territorit të saj. 

Amerika ngel e vetmja forcë që mund t’i shpejtojë proceset 

e hyrjes së shteteve të Ballkanit në NATO si 

kundërpërgjigje të politikave të presidentit Vlladimir Putin. 

Problem për Uashingtonin paraqet politika e Serbisë, 

Maqedonisë dhe në disa aspekte ajo e serbëve të Bosnjës. 

Uashingtoni mban një prezencë diplomatike dhe 

komerciale të lehtë në Ballkan.  

Zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 janë duke e definuar 

politikën afatgjate të Uashingtonit drejt Europës dhe këtu 
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duhet parë se si Rusia dhe Turqia do të reflektojnë në rajon. 

Një gjë është e qartë, se aleanca ruso-turke do të zgjerohet 

me shtete vasale që do t’i përkrahin politikat aktuale të 

Rusisë dhe Turqisë. Historikisht lidhja në mes këtyre dy 

shteteve nuk ka zgjatur aq shumë dhe momente të caktuara 

i kanë ‚thyer’ përsëri të dyja palët qoftë në Kaukaz, Detin e 

Zi apo në Ballkan. Tani Ballkani ndodhet para sfidave të 

reja të migrimit, ekstremizmit, varfërisë dhe trendeve 

globale. 

Duke e vëzhguar situatën aktuale në Maqedoni, Serbi, 

Kosovë, Bosnjë dhe së fundi me daljen e Britanisë nga 

Unioni, në një të ardhme të afërt nuk do të shohim  procese 

të shpejta të hyrjes së shteteve të Ballkanit në BE si kundër 

përgjigje e fuqisë në rritje të presidentit Rexhep Taip 

Erdogan dhe atij rus Vlladimir Putin. 

Nëse do të kemi largim të shpejtë të liderëve që i kanë 

devijuar proceset integruese, atëherë gjasat për një Ballkan 

të ri shtohen, por me rrezik që Gadishulli të kthehet në një 

‚zonë neutrale‛ apo e quajtur ‚zonë speciale‛.  

ShBA duhet të riformulojë një qasje tjetër se si ta zvoglojë 

influencën e fuqive në rritje në rajon. 

Rusia ballafaqohet me sanksione ndërkombëtare, rënie 

ekonomike, rënie demografike por, gjithnjë me buxhet për 

të modernizuar ushtrinë dhe duke u bërë asertive dhe 

agresive. Turqia dhe presidenti Erdogan kanë tri opcione: 

E para, të qëndrojnë bashkë me Rusinë, e dyta të zgjerohet 

dhe të influencojë jashtë territorit me vetë fuqinë 

ekonomike që posedon dhe opsioni i tretë, të vazhdojë 
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aleancën me Amerikën.  

Në fund, si Turqia dhe Rusia janë duke notuar në ujërat e 

ngrohta të Mesdheut dhe në periferinë e sferës së ndikimit 

të dikurshëm perandorak. 

Zgjedhjet në Maqedoni janë tepër provokative si për 

Uashingtonin, Ankaranë dhe Kremlinin. BE përmes 

diplomacisë së butë arriti të sigurojë një marrëveshje të 

brishtë politike në Maqedoni e cila po sfidohet nga faktorë 

të brendshëm dhe propaganda ruse. 

Megjithatë zgjedhjet kanë mundësi t’i dhurojnë një ‚top të 

kristaltë‛ Uashingtonit, Ankarasë, Kremlinit dhe Brukselit 

për ofensivat e ardhshme në rajon. Ndërsa për qeverinë e re 

të Maqedonisë një rifreskim për shikim drejt boshtit në 

ngritje. 

 

I.3.“Fuçia e barutit” dhe opsionet e administratës 

amerikane 

 

Aneksimi i Krimesë nga Rusia në vitin 2014 solli kujtimet e 

luftës së zhvilluar në këtë rajon nga fuqitë e Europës, 

Rusisë dhe Turqisë. 

Periudha e viteve 1815-1914 në Europë është përshkruar si 

nga një etapat relativisht paqësore, por gjatë kësaj periudhe 

ka pasur një numër, por zakonisht jetëshkurtër, të luftërave 

midis fuqive të ndryshme europiane. 

Lufta e Krimesë e 1854-1856 ishte përjashtim, dhe 

përfshinte Anglinë, Francën, Rusinë, Turqinë dhe – 



Selim Ibraimi Territori i luftës së heshtur 

 

30 

 

Mbretërinë e Sardenjës.  

Kjo luftë kishte potencial për zgjerim në një luftë të 

përgjithshme evropiane. 

Ndërsa lufta Ruso-Turke e 1877-1878 – kishte potencial të 

rritet jo vetëm në një luftë të përgjithshme evropiane, por 

në diçka më  katastrofike, për shkak të implikimeve të saj 

strategjike. 

Kur Rusia dhe Turqia luftuan, dinamikat strategjike, 

politike dhe teknologjike, kishin ndryshuar në krahasim me 

konfliktin e Krimesë. 

Pas tensioneve të shkurtëra mes Rusisë dhe Turqisë, nën 

qeverisjen e Vladimir Putinit dhe Rexhep Taip Erdoganit, 

një situatë e re është duke u zhvilluar me pasoja strategjike 

për Ballkanin. 

ShBA nën administratën e re të presidentit Donald Trump, 

duhet të përcaktojë politikën e jashtme për 

Ballkanin.Vazhdimi apo jo i përkrahjes amerikane për 

shtetet multietnike, do të jetë sfida e re për administratën. 

Veçanërisht ShBA ka dy opsione: të vazhdojë të njëjtën 

politikë si administratat e mëparshme dhe e dyta: një 

politikë të re me veprime konkrete të politikës së jashtme 

duke ndërruar regjimet korruptive dhe autokratike në 

Ballkan. 
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I.4. Ballkani, reklamë e nxehtë ruse 

 

Derisa Rusia ka zhvendosur forcat ushtarake nga Siria, 

arena e garimeve në rajonin ballkanik ndërmjet fuqive 

botërore ngel e njëjta. 

Pjesa e Europës dhe Ballkanit dalëngadalë po bëhet 

reklamë e nxehtë ruse. ShBA-të, përshkak të reflektimeve 

në buxhetin ushtarak ka zhvendosur një numër të madh të 

forcave të saja ushtarake dhe të inteligjencës nga Ballkani 

dhe Europa Lindore. 

Kryeministri rus-Dmitri Medvedev do ta vizitojë së shpejti 

Serbinë në prag të krizës evropiane dhe të korrupsonit të 

lartë në Ballkanin Perëndimor.  

Pas Luftës së Krimesë, politika e jashtme e presidentit 

Barak Obama u përqëndrua në një gjendje tjetër 

gjeopolitike. 

Për ta vazhduar praninë amerikane në Europën Juglindore, 

Departamenti i Shtetit i ShBA-së, duket se do të jetë i 

detyruar, në një të ardhme të afërt, ta ndryshoje formën se, 

si instalimet diplomatike i analizojnë dhe riformulojnë 

informatat e vendit rezident. 

Mbledhja e informacioneve inteligjente në kohën e luftës 

kibernetike dhe spiunazhit, do të bëhet më e vështirë për 

amerikanët. 

Adaptimi i metodologjisë dhe strategjisë adekuate  në 

Ballkan, do t’iu ndihmojë diplomatëve amerikanë dhe stafit 

lokal administrativ, të përballen me rreziqet dhe 

kërcënimet e përditshme si ato me bazë politike, të sigurisë 
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dhe të informatave ekonomike.  

Qeveria e Rusisë kohëve të fundit ka ndryshuar formën e 

mbledhjes së informatave nga shërbimi i inteligjencës së saj. 

Në planin rajonal, niveli i lartë i korrupsionit në Tiranë, 

Prishtinë dhe Tetovë paraqet kërcënim direkt për 

shqiptarët. 

E vetmja rrugë për të luftuar korrupsionin në Ballkan, ngel 

forcimi i ligjit, politikanë të rinjë dhe ngritja e gjykatave të 

pavarura ndërkombëtare. Investimet strategjike në Europë, 

reagimi rus dhe amerikan do ta definojnë të ardhmen 

politike dhe ekonomike të Ballkanit. 

 

Lufta hibride e Rusisë në Ballkan.Burimet dhe grafika ISSD, 2017 
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I.5. Dobësimi i Bashkimit Europian, opsioni amerikan 

dhe propaganda ruse në Maqedoni 

 

Ministria e Jashtme e Rusisë, si pjesë e aktiviteteve në rritje 

në Ballkan, ka lëshuar disa deklarata për zhvillimet e fundit 

politike në Maqedoni. 

Vitin e kaluar në Mal të Zi kishte një tentativë për grusht 

shteti nga inteligjenca ruse për të rrëzuar qeverinë dhe për 

të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve. 

Në krahasim me BE-në, Federata Ruse në një farë mase ka 

dominuar sferën e informacionit, përhapjes të propagandës 

rreth rajonit dhe Maqedonisë. 

Por a kanë qëlluar rusët në pikën e duhur? Epilogu do të 

shihet nëse lideri  Zoran Zaev do të jetë në gjendje të 

formojë qeverinë e re të Maqedonisë. 

Palët në krizën politike po qëndrojnë në linja të ndryshme 

në drejtim të adresimit të krizës në Maqedoni.  

Zyrtarë të BE-së pas vizitës së Përfaqësuesës së Lartë të BE-

së Frederica Mogherini kanë shprehur shqetësime në lidhje 

me zhvillimet në Maqedoni duke theksuar rolin në rritje të 

Rusisë në Ballkan. 

Në mënyrë të veçantë në krizën aktuale politike ne shohim 

dy çështje të mëdha gjeopolitike në të cilat Perëndimi dhe 

Rusia po bëhen lojtarë rivalë. 

Së pari, Rusia krijon një klimë për autoritetet lokale dhe 

rajonale se, Perëndimi po imponohet në punët e brendshme 

të shteteve dhe e dyta, kjo atmosferë i hap rrugën forcave 

nacionaliste në Maqedoni, për të vazhduar matjen e fuqisë 
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politike se kush do ta formojë qeverinë në Shkup, madje 

edhe me mjete të tjera. 

Në këtë garë, përfshirja e Kremlinit çuditërisht tregoi se 

veprimet ruse mund t'i japin opinionit publik një qëndrim 

të kundërt në krahasim me angazhimet e ndërkombëtarëve 

në Maqedoni. 

 

I.5.1. Aktiviteti ekonomik rus në Maqedoni 

 

Aktiviteti ekonomik rus në Maqedoni ka kapacitete të 

kufizuara.Vendndodhja gjeografike e Maqedonisë në 

krahasim me vendet e tjera të Europës Lindore e bën 

vendin më pak të prekshëm dhe në presion jo të 

drejtpërdrejtë ushtarak rus, por projektet e propozuara të 

biznesit, kompanitë e tanishme të cilat tashmë operojnë në 

Maqedoni, sistemi i propozuar i ofrimit të gazit natyror, 

mund t’i ndryshojnë politikat e zyrtarëve të qeverisë së 

Maqedonisë në drejtim të procesit të vendimmarrjes dhe 

paralelisht e vënë vendin në rrezik nga influenca e Rusisë. 

Bazuar në raportin e Analizës Strategjike të aktivitetit të 

biznesit rus në Maqedoni të publikuar nga "Grupi 

Këshillues RëR", me bazë në ShBA, në mars të vitit 2015, 

"Story Trans Gas" njoftoi planet për të ndërtuar një pjesë 61 

km e një 96.6 km të tubacionit të gazit në Maqedoni që lidh 

Klecovcën në Negotinë, në drejtimin të kufirit verior me 

Serbinë në Maqedoninë qendrore. 

"Story Trans Gas" si pikë synim kishte caktuar një qershorin 
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e vitit të kaluar si datë e përfundimit të projektit. 

Një seksion i dytë është ndërtimi i shtrirjes së tubacionit me 

kufirin jugor të Maqedonisë". 

Plani i Rusisë është që ky tubacion shtesë në fund të lidhet 

me projektin 

"Turkish Stream", i cili do të përdoret për të ofruar gazin 

natyror rus në Europë dhe ndoshta të shërbejë si mjet 

ndikimi kundër shteteve të Ballkanit Perëndimor. 

Koorporatat tjera prestigjioze të industrisë së naftës si 

"Lukoil", e cila është e përhapur në të gjithë Maqedoninë ka 

rol të konsiderueshëm në ekonominë fragjile të vendit. 

Mediat kombëtare në vitin 2011, raportuan se koorporata 

ruse "Prodis", pjesë e koorporatës farmaceutike "Protek 

Group", ka filluar investimin e saj në tregun e Maqedonisë. 

Gjithashtu investitorët rusë janë të interesuar për produktet 

bujqësore. Që nga 2012 investitorët rusë nga rajoni 

‚Rostov‛ janë të interesuar në ndërtimin e qendrave blerëse 

për produktet bujqësore në Maqedoni, për fruta dhe perime 

të Maqedonisë. 

Të dy vendet, me qëllim të avancimit të marrëdhënieve 

tregtare nënshkruan në vitin 1993 një marrëveshje për tregti 

dhe bashkëpunim ekonomik, midis qeverive të Maqedonisë 

dhe Rusisë. 

 Më e rëndësishmja është se, eksporti i Maqedonisë në Rusi 

shënon një rritje rekord prej 140%, ndërsa eksporti i Rusisë 

në Maqedoni është gati 28.7%. 

Në tremujorin e tretë të vitit 2016, tregtia e Rusisë me 

Maqedoninë arriti në $ 25.930.819, deri 2.70% ($ 682.641) në 
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krahasim me tremujorin e tretë të vitit 2015. 

Ndërkaq përveç platformave të lajmeve ndërkombëtare që 

transmetojnë në rusisht, në Maqedoni, portalet me bazë të 

djathtë në gjuhën maqedonase vazhdojnë të raportojnë dhe 

të zhvillojnë propagandë të Moskës. 

 

I.6. Politika e Perëndimit dhe Maqedonia e re 

 

Programi qeveritar i liderit të LSDM-së Zoran Zaev është 

refuzuar nga ana e VMRO-DPMNE-së, dhe kjo ka shtyrë 

krizën politike dhe institucionale në nivele të tjera të 

sigurisë dhe ka lënë hapësirë për operacione më të gjera 

hibride në Maqedoni. 

Partitë politike shqiptare janë grumbulluar rreth një 

dokumenti për qeverisje me partitë maqedonase. 

Në proces afatgjatë, partitë politike shqiptare 

karakterizohen nga mungesa e opcioneve politike, luftës 

ndaj korrupsionit dhe lidershipit, i cili do t’i udhëheqë 

shqiptarët e Maqedonisë, në përballjen me sfidat me të cilat 

po kalon vendi. 

Është fakt se, roli ndërmjetësues që Rusia është duke 

kërkuar, në të gjitha konfliktet dhe në shoqëritë e përziera 

multietnike, duhet të merret seriozisht nga Perëndimi. 

Në samitin e BE-së të mbajtur në Bruksel, kryeministrja 

britanike, Theresa May ka akuzuar Rusinë se po përpiqet të 

ndikojë në Ballkan. 

Në fakt, mungesa e një koalicioni të fortë që kur filluan të 
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shfaqen përgjimet e para në vitin 2015, është parë si 

mangësi në strategjinë e Perëndimit, se si të negociohet me 

palët në Maqedoni, si të përfundojë ideja e procesit të 

ndërtimit të shtetit ligjor dhe fillimit të shtrimit të 

problemeve ndëretnike. 

Perëndimi në atë kohë kishte frikë se gjendja e demokracisë 

në Maqedoni mund të përshkallëzohet dhe ndërhyri me 

mjete të ‚diplomacisë së butë‛ duke dërguar në Shkup z. 

Johannes Hahn, për t’i ulur tensionet dhe që më pas u 

mbyll një fazë e konfliktit politik dhe ideologjik, me 

nënshkrimin e marrëveshjes së quajtur "Përzhinë 2". 

VMRO-DPMNE për të zgjidhur krizën këmbëngulte për 

zgjedhje të reja, së bashku me zgjedhjet lokale ose tërheqje 

të Zaevit siç thonë ata nga ‚Platforma‛ shqiptare e Tiranës. 

BDI bashkë me partinë e Ziadin Selës, hynë në bisedime me 

socialdemokratët për të thirrë një seancë parlamentare.  

Procesi shihej si mjaft i ndërlikuar në rrugën për t’i 

mundësuar ‚koalicionit‛, formimin e qeverisë së re dhe e 

cila kundërshtohej nga VMRO-DPMNE dhe protestuesit. 

Situata në Maqedoni është një vrimë e re për uvertyrë 

informative dhe diplomatike të përforcuara këtë vit nga të 

gjithë aktorët e interesuar. 

Me mjete të dedikuara nga BE dhe ShBA për shoqërinë 

civile në Maqedoni, që nga pavarësia e deri sot, nuk u 

ndërtua një shoqëri rezistente dhe e gatshme ta luftojë 

korrupsionin dhe liderët e papërgjegjshëm. 

Sipas analistëve "intervenimi" rus me propagandë 

informative në Maqedoni e ka vënë në zbrapsje bllokun 
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civil të mbështetur nga BE dhe faktorët  e tjerë. Atëherë cili 

opsion do të triumfojë në Maqedoni? 

Së këndejmi ShBA dhe BE duhet të gjejnë një qasje tjetër për 

sa i përket krizës në rritje në Maqedoni dhe në rajonet me 

konflikte të ngrira. 

Çarjet në dukje në mes amerikanëve dhe (vetë) 

europianëve, do të reflektohen në ekzekutimin e politikave 

dhe përmbushjen e objektivave diplomatike, jo vetëm në 

Maqedoni por, edhe në mes shteteve të BE-së. 

Për më tepër, Ballkani dhe Maqedonia mbeten pika të 

nxehta, që kërkojnë një administrim të përshtatshëm dhe në 

kohë. 

Kujtimet e shekullit të 19, na bëjnë të mendojmë se, Ballkani 

po ndryshon në përputhje me ripozicionimin e fuqive 

botërore. 

Mjegulla e dendur vazhdon të qëndrojë në Gadishullin 

Ballkanik. 

 

I.7. Çfarë sulmesh po përgatit Rusia në Ballkan? 

 

Infrastruktura e energjisë është e lidhur ngushtë me 

internetin dhe sulmet kibernetike nga kundërshtarët 

tejmase  kanë prekur sigurinë kombëtare. 

Sulmet kibernetike janë një konflikti i bazuar në internet, që 

përfshin sulme të motivuara politikisht, në sistemet e rrjetit 

informacionit dhe të infrastrukturës kritike. 

Sulmet kibernetike mund të çaktivizojnë faqet zyrtare, 
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rrjetet infrastrukturore, shërbimet themelore, të vjedhin të 

dhënat e klasifikuara, dhe të dëmtojnë sistemet financiare – 

dhe shumë mundësi të tjera me pasoja të paparashikuara 

për sigurinë kombëtare. 

Agjencitë qeveritare shpenzojnë miliarda dollarë për të 

mbrojtur sistemet. 

Në Ballkanin Perëndimor, shtetet në të ardhmen do të 

përballen me rreziqet kibernetike që mund të vijnë nga 

Rusia dhe aktorët jo shtetërorë. 

Mënyra e luftërave të ardhshme do të varet se si do të bëhet 

sulmi paraprak. 

Fundi i luftërave kibernetike, do të definojë fituesin dhe kjo 

temë mbi sigurinë është aspekti strategjik i të gjithë 

liderëve dhe ekspertëve të sigurisë kombëtare. 

Kërcënime të mundshme mund të vijnë nga Rusia drejt 

vendeve të Ballkanit Perëndimor, pas pezullimit të 

gjeopolitikës së tubacioneve në Gadishullin Ballkanik pra, 

si të ‚Rrjedhës Jugore‛. 

Siguria kibernetike ka arritur të jetë një shqetësim nëpër 

institucionet e sigurisë kombëtare të ShBA-së, BE-së, Kinës, 

Rusisë dhe kombeve tjera në zhvillim. 

Përveç kësaj, Komuniteti Inteligjent i Amerikës, në raportin 

e fundit të vitit 2016, ka rritur shqetësimet për kërcënimet e 

sigurisë ndaj aleatëve evropianë nga ana e Inteligjencës 

Ruse dhe institucioneve të saja kibernetike. 

Sulmet kibernetike mund të vijnë nga Rusia dhe Kina, dhe 

ky status i ri ka vendosur sigurinë kombëtare në rrezik dhe 

me prirje për të shkatërruar infrastrukturën e energjisë së 
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BE-së apo edhe të vendeve aleate të ShBA-ve në Ballkan 

dhe në Evropën Lindore. 

Në fushatat ushtarake që Rusia është duke i zhvilluar rreth 

Europës dhe në Lindjen e Mesme, ky lloj i kërcënimit duhet 

të merret seriozisht. 

ShBA dhe NATO i kanë forcuar pozitat me tre batalione 

shtesë në Europën Lindore, por kjo nuk ka të bëjë me 

parandalimin e ndonjë sulmi të mundshëm kibernetik që 

mund të vinte nga Rusia. 

 

I.7.1. Luftërat tradicionale 

 

Sun Tzu (544-496, p.e.s) i është referuar faktit, se ‚forma më 

e mirë e luftës për të mposhtur armikun është pa luftuar 

me të‛. 

Me kalimin e kohës, teoritë mbi luftën kanë evoluar, 

nocioni ka fituar shtytje, sidomos me gjenezën e luftës në 

hapësirë dhe asaj kibernetike në sistemet aktuale të 

infrastrukturës kritike. 

Kjo ishte hera e parë që Sun Tzu përmendi nocionin: 

‚Pushtoni armikun pa luftuar më të‛. 

Por e gjithë kjo teori mbi luftën kibernetike sot, nuk mund 

të përkufizohet as në hapësirë, përshkak se, sulmet 

kibernetike nuk kanë kufij dhe nuk ka përkufizim apo ligj 

mbi të. 

Siguria kibernetike është bërë një zonë me interes të madh 

në shekullin e 21. 
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Sa i madh është ky kërcënim për ShBA dhe për 

komunitetin ndërkombëtar? 

Praktikuesit e sigurisë kibernetike dhe ekspertët kanë disa 

ide, por ka një shkallë e hiperbolë që rrethon këtë çështje.  

Sigurimi i energjisë për ShBA, është kapaciteti për 

konsumatorët amerikanë, individët, organizatat, korporatat 

apo agjencitë qeveritare-për të pasur qasje në furnizimin 

me energji të përhershme. 

Fatkeqësitë natyrore, biokimike dhe veprimet ushtarake, 

janë të gjitha kërcënime të mundshme ndaj sigurisë së 

energjisë për ShBA-të dhe për shtetet e bllokut të NATO-s 

duke përfshirë këtu edhe Maqedoninë. 

Prodhimi i energjisë në ShBA po ndryshon, megjithatë kjo 

po ndikon se si ShBA i plotëson nevojat e veta energjetike. 

Për më tepër ShBA të- a kanë nevojë për burime të energjisë 

nga vendet e tjera? 

Në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, shtetet ose 

qeveritë shkojnë në luftë për burime. Luftërat ndodhin për 

shkak të mungesës së burimeve natyrore. 

Qeveria e ShBA-së ka buxhetuar 14 miliardë dollarë për 

sigurinë kibernetike për vitin fiskal 2016, dhe në këtë 

mënyrë, ky kërcënim rus është duke u marrë seriozisht në 

nivelet më të larta të qeverisë amerikane dhe partnerëve të 

Uashingtonit në Europë dhe Ballkan. 
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I.7.2. Ballkani: Energjia dhe siguria kibernetike 

 

Konfliktet rreth shpërbërjes së ish-Jugosllavisë kanë 

dëmtuar pjesën më të madhe të infrastrukturës së energjisë 

dhe kanë komplikuar e sfiduar furnizimin e sigurtë me 

energji. 

Ballkani Perëndimor i përbërë nga Shqipëria, Bosnja dhe 

Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia dhe 

Kosova – është një rajon kompleks dhe përballet me 

probleme të konsiderueshme të energjisë. 

Sistemet e energjisë elektrike në shumë pjesë të rajonit 

mbeten të brishta dhe kanë nevojë për investime.  

Ballkani Perëndimor ka sektorin më të paqëndrueshëm të 

energjisë. Edhe pse qeveritë pretendojnë se, kjo çështje 

është në rrugë të mirë që të zgjidhet, raportet e 

konkurrencës së pandershme në tregun e brendshëm, 

tregojnë se, në të ardhmen, këto shtete mund të përballen 

me një krizë, si pasojë e konkurrencës në rritje në shkallë 

rajonale të tubacioneve të gazit dhe prodhimit të naftës prej 

fuqive të mëdha.  

Shpërndarja e pushtetit është bazuar në sistemin e vjetër 

dhe kjo e bën të ndjeshme infrastrukturën kritike ndaj 

sulmeve të ardhshme. 

Në dekadën e ardhshme deri në 2030, fuqitë perëndimore 

nuk duhet të nënvlerësojnë rolin e Rusisë në Ballkan edhe 

pse ekonomia e Moskës është në rënie. 

Siç kemi përmendur në analizat tona të mëparshme, Moska 

ka aftësinë për të sulmuar të gjitha portet kryesore dhe të 
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energjisë së infrastrukturës të shteteve me lidhje të 

shkëlqyer me ShBA.  

Në vitet e ardhshme ShBA-të duhet të shikojnë veçanërisht 

këtë lloj të kërcënimeve në Europë. Rusia përveç luftës 

tradicionale, mund të përdorë opsionet e tjera, për të 

mbajtur vendet e Ballkanit Perëndimor jashtë sferës së 

interesave të BE-së dhe NATO-s.  

Blloku i Shteteve të Pavarura të Ballkanit (BSHPB) është një 

ndër platformat ruse. 

Kjo na sjell përpara paradoksin e ‚Paqës se Ftohtë‛, së 

bashku me trendet globale të kërcënimeve kibernetike dhe 

terroriste. Kërcënimet kibernetike duhet të konsiderohen si 

të jashtëzakonshme. Qëllimet nuk duhet lënë pa u vënë re. 

Ballkani Perëndimor në shkallë rajonale mund të përballet 

me sulme nga fuqitë e tjera rajonale. Shtetet e Gadishullit 

Ballkanik duhet të punojnë në përmirësimin e sistemeve me 

teknologji të re. Armiku potencialisht ka interes t’i sulmojë 

sistemet e vjetra të informacionit. Në fazën fillestare të 

ndonjë sulmi eventual kibernetik të gjitha burimet 

shtetërore gjatë fazës së parë të sulmit nuk kanë mundësi 

për të mbijetuar. 

Lufta virtuale është e pamëshirëshme. Askush nuk e kishte 

menduar se mëngjesi  në mes dy ambasadave, asaj 

amerikane dhe ruse në Maqedoni do të fillonte me ajrin e 

ndotur dhe do të përfundonte me çështjen e furnizimit apo 

jo të Maqedonisë me gaz rus. 

Ambasada e Rusisë në Shkup e filloi një ‚luftë‛ virtuale në 

rrjetin social ‚Twitter‛ kundër postimit të Ambasadës 
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Amerikane në Maqedoni që kërkonte një propozim për 

ndotjen e ajrit. 

‚Jo ‚luftë në Twitter‛. Ne ju kërkuam qytetarëve të 

Maqedonisë të përgjigjen rreth një pyetje për hapat 

afatshkurtër për pastrimin e ajrit. Një tubacion tjetër rus 

nuk do ta bëjë këtë. SHBA mbështet dëshirën e Maqedonisë 

për të sjellë gaz në qytetet e Maqedonisë dhe një 

shumëllojshmëri të furnizimeve me gaz për Maqedoninë 

dhe Europën‛- kështu ju përgjigj Ambasadori Amerikan në 

Maqedoni Jess L. Baily, një postimi tjetër po në ‚Twitter‛ të 

një qytetari maqedonas. 

Megjithatë, një plan afatgjatë dhe i menduar mirë, ishte 

vënë në zbatim nga diplomacia publike e Ambasadës Ruse 

në Maqedoni. 

Për më shumë, fronti diplomatik për Maqedoninë, u bë 

mjet i ri i ‚luftës‛ virtuale në mes rusëve dhe amerikanëve 

për natyrën dhe rëndësinë e tubacioneve të gazit natyror në 

Ballkan. 

‚Rrjedha Jugore‛ e cila u ndërpre nga qeveria ruse në vitin 

2015 aktualisht po ringjallet më ‚Rrjedhën Turke‛ të gazit 

natyror e cila synon t’i furnizojë disa shtete të Europës 

Jugore dhe Qendrore më gaz të përzier nga tubacioni ruso-

turk. 

Në kohën e qeverisjes së ish- kryeministrit Nikolla 

Gruevski, rusët pothuajse e kishin nën kontroll të plotë 

nëntokën politike të Maqedonisë dhe ishin në proces ta 

shfrytëzonin koalicionin e atëhershëm qeveritar për 

qëllimet e Kremlinit, duke synuar rrëzimin e qeverive pro-
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perëndimore, pengimin e protestave dhe garanaci nga 

koalicioni se do të vazhdonin me po të njëjtat politika 

kundër SHBA-ve. 

 

I.8. Maqedonia dhe „lufta‟ kundër ekstremizmit të 

dhunshëm 

 

Në epokën e globalizimit dhe pas sulmeve terroriste, në 

tokën amerikane më 11 shtator 2001, aktorët joshtetërorë e 

kanë ndryshuar botën se si ne e kemi përceptuar atë në 

shekullin e 20. 

Al-Kaeda më parë dhe tani Shteti Islamik (SHI), janë duke e 

bërë jetën tonë më të vështirë me prerogativa frike dhe 

tensione në shoqëritë moderne dhe ato perëndimore. 

Për më shumë, ekstremizmi në shtetet e brishta, mund të 

luajë rol të rëndësishëm në rekrutimin e një individi, në 

forcat paramilitare në zonat e luftës dhe pas përfundimit të 

konfliktit. 

Ballkani ka qenë dhe mund të jetë objektiv i grupeve të 

radikalizuara. Të dhënat tregojnë se, individë që duan të 

marrin pjesë në këtë luftë të gjatë apo dhe kanë qenë pjesë e 

ushtrive, synojnë të shpërnadajnë idelogji që nuk është në 

përputhje me normat fetare. 

Nuk ka moshë për organizatat e radikalizuara për të qenë 

anëtar i grupeve ekstremiste. 

Ka shumë mënyra për të përhapur propagandën, sidomos 

në rajonet e konflikteve, shtetet e brishta, shtresat sociale 
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me të ardhura të ulta dhe më e rëndësishme në shtetet 

multietnike dhe fetare. 

 

 I.8.1. Kuptimi i ekstremizmit dhe radikalizmit 

  

Ekstremizmi në teori është një tendencë për të shkuar në 

ekstrem, sidomos në çështjet politike, e në ditët e sotme me 

ideologjitë fetare. 

Në disa raste kjo çështje i referohet individëve që shkojnë 

përtej etikës, normave dhe rregullave në përgjithësi. 

Radikalizmi është një proces, kur një individ dhe grup 

synon t’i bëjë reale idealet, pikëpamjet ekstreme politike, 

sociale apo fetare. 

Aspiratat e grupit synojnë të refuzojnë normat 

ndërkombëtare ose dëmtojnë gjendjen e lirisë së zgjedhjes 

së individit. 

Për shembull, radikalizmi mund të shfaqet nga plasaritjet 

shoqërore kundër ndryshimeve progresive dhe 

bashkëkohore. 

Radikalizmi mund të jetë edhe i dhunshëm dhe jo i 

dhunshëm. Literatura akademike dhe profesionale 

fokusohet në radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm. 

Në një botë moderne, ekonomi të globalizuar dhe 

teknologji tjetër të informacionit, radikalizmi shërben si një 

lloj kurthi sociologjik dhe politik dhe u jep individëve 

hapësirë për të kënaqur nevojat shpirtërore dhe materiale. 

Ekstremizmi më i rrezikshëm është ai fetar dhe etnik i cili 

në dekadën e fundit është bërë një mjet për shumë lojëra 
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gjeopolitike në Ballkan. 

Ky lloj ekstremizmi, lehtë mund të gjindet në zonat e 

pazhvilluara si ato rurale, por raportet e fundit tregojnë se 

‚ekstremizmi vendor‛ mund të jetë i rrezikshëm, si p.sh: 

lloji i ekstremizmit i zhvilluar nga shtetas të huaj dhe lokal. 

  

I.8.2. Procesi i radikalizimit 

  

Në mënyrë që, të gjithë qytetarët e komunitetit të 

ndihmojnë në parandalimin e akteve të ekstremizmit të 

dhunshëm është e rëndësishme që, ata të kuptojnë dhe të 

dinë se si procesi i radikalizimit, mund të zhvillohet në 

rajonin e Ballkanit, ose në rastin e Maqedonisë. 

Procesi nuk është unik dhe ndryshon për çdo person apo 

vend. Në Australi dhe Kanada është më ndryshe se si një 

individ e fillon këtë proces. 

Megjithatë, ka disa elemente të përbashkëta këtu në 

përvojat e shumicës së njerëzve, të cilët janë bërë të 

radikalizuar në Ballkan, pavarësisht nga besimet e tyre. 

Në situatën e tanishme në Ballkan, luftëtarët iu bashkuan 

infrastrukturës së Shtetit Islamik me një besim në ideologji 

fetare jo të vërtetë, statusit të pazgjidhur social në vendin e 

tyre resident dhe me përvojat e tyre të mëhershme 

kriminale. 

Nga Maqedonia, bazuar në raportet e Ministrisë së 

Brendshme mbi 150 persona iu bashkuan Shtetit Islamik. 

Disa janë vrarë në tokën e huaj, dhe për shkak të mungesës 
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së burimeve të sakta, është e pamundur të kemi të njohur 

statusin e luftëtarëve të tjerë nga Maqedonia apo vendet e 

Ballkanit Perëndimor. 

  

 
TABELA 1: Tri fazat e procesit të radikalizimit në Gadishullin 

Ballkanik. Burimi: Instituti i Studimeve të Sigurisë dhe të Zhvillimit 

-Maqedoni, 2016. 

  

Nga aspekti teorik, këto elemente përfshijnë ndryshime të 

rëndësishme të sjelljes së individit, në fushat kryesore të 

jetës së një personi, duke përfshirë këtu ideologjinë e tyre 

lokale, marrëdhëniet shoqërore dhe aktivitetet kriminale në 

të kaluarën. 

Nëse dikush është radikalizuar drejt ekstremizmit të 

dhunshëm, ndryshimet psikologjike shpesh mund të 

ndodhin në të tri fazat e mësipërme të detajuara në 

grafikonin numër një. 

Nuk ka asnjë fazë të veçantë, kur një individ mund të 
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veprojë në emër të fesë apo për qëllimet personale. 

Organizatat përkatëse duhet të punojnë me qytetarët 

lokalë, për parandalimin e përhapjes së ideve dhe 

propagandës, që i influencon të rinjtë të bëhen pjesë e 

rrjeteve ekstremiste. 

Profili i luftëtarëve të huaj nga Ballkani dhe konkretisht nga 

Maqedonia mund të përshkruhet si personalitete që kanë 

pasur lidhje të ngushta me ideologjitë jo adekuate.  

Figura e tij përbëhet nga ndryshimet e gjendjes sociale për 

shkak të mungesës së progresit politik dhe ekonomik në 

vendlindje. 

Bosnja dhe Hercegovina, Sanxhaku, Kosova, Shqipëria dhe 

Maqedonia janë vendet më të rrezikuara për rritje të 

ideologjive ekstreme, sepse, liderët e zgjedhur dhe qeveritë 

aktuale kanë dështuar për të aprovuar një paketë të 

reformave ekonomike dhe programe të lokalizuara për 

grup moshat e prekura nga kriza. 

Në përgjithësi, nëse ata janë të radikalizuar, sjellja e 

personit bëhet edhe më ekstreme, me kalimin e kohës në 

krahasim me sjelljen e mëparshme ose normale te personi 

tjetër. 

Në studimet e ardhshme duhet t’i analizojmë faktet dhe të 

dhënat, për sa u përket ndryshimeve psikomotorike të 

individëve të radikalizuar. 

Mënyra e tyre e jetesës dhe origjina, duhet gjithashtu të 

merren në çështjet e studimeve të ekstremizmit. 

Shumica e individëve mund ta fillojë procesin e 

radikalizimit në një nga katër format e jetës së tyre: me 
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ndërveprimet e tyre shoqërore -ideologji lokale, përfaqësim 

politik, fetar dhe nga statusi social. 

Shumë individë iu bashkohen grupeve ekstremiste për 

arsye sociale dhe fetare. 

Banorët e Ballkanit Perëndimor janë më të rrezikuarit, për 

t’u përfshirë në ekstremizmin e dhunshëm, nëpërmjet 

ndikimit të marrëdhënieve të ngushta personale dhe 

formave tjera të joshjes financiare. 

Pozita gjeografike e Gadishullit e bën atë më të favorshëm, 

për grupet dhe ideologjitë e interesuara, të lëshonjë rrënjë 

në Ballkanin Perëndimor. 

Në Maqedoni për shkak të mungesës së prosperitetit, shteti 

ka ngecur për të promovuar një shumëllojshmëri të 

reformave substanciale ekonomike, sociale dhe ndëretnike. 

Mirëpo këtu një rol të rëndësishëm kanë luajtur bashkësitë 

fetare dhe në rastin konkret Bashkësia Fetare Islame e 

Maqedonisë (BFI) e cila ka dhënë një kontribut të 

jashtëzakonshëm në tolerancën fetare. 

Vendi i brishtë është bërë shesh lojërash për përhapjen e 

ideologjive dhe mungesa e strategjisë kombëtare, 

shpeshherë ka sjellur tensionime në mes organeve 

qeveritare dhe popullatës lokale. 

Kjo veçanërisht është e vërtetë për të rinjtë ose për personat 

në mes moshës 20- 45 vjeç. 

Vendet ku ata shpesh i diskutojnë çështjet lokale apo 

kombëtare janë kafenetë dhe vendet publike. 

Ndërsa, njerëzit fillojnë të bëhen të radikalizuar, kur ata 

shpesh do të tërhiqen larg nga aktivitetet e tyre normale 



Selim Ibraimi Territori i luftës së heshtur 

 

51 

 

dhe nga grupet e miqësisë. Ata gjithashtu mund edhe të 

mos pajtohen me anëtarët e familjes dhe miqtë, mbi 

këndvështrimet politike apo ideologjike. 

Por në Ballkan/Maqedoni është më ndryshe, ata mund të 

angazhohen në konflikte të drejtpërdrejta apo të udhëtojnë 

në luftëra të huaja, duke përdorur rrugë alternative si, 

shtetet e BE-së dhe ato shtete që kufizohen me ndonjë shtet 

të Lindjes së Mesme. 

Disa grupe ekstreme mund edhe t’i kërkojnë një personi të 

betohet për besnikëri. 

Radikalizimi drejtohet dhe zhvillohet me ritëm të 

përshpejtuar nga raporti i krijuar nëpërmes marrëdhënieve 

personale ballë për ballë, por ka disa shembuj tjerë ku 

individët përfshihen në mediat sociale si në Facebook dhe 

Tëitter. 

 

I.8.3. Roli i ideologjisë dhe të kuptuarit e dobët të fesë 

  

Në procesin e radikalizimit, një person mund të përjetojë 

një ndryshim të shpejtë ideologjik, dhe kështu  e ndryshon 

mënyrën e analizimit të ngjarjeve në mjedisin ku jeton. 

Disa njerëz në proces mund t’i promovojnë teknikat 

specifike të përhapjes së ekstremizmit. 

Në Maqedoni, për shkak të strukturës etnike dhe fetare, 

është shumë lehtë për të përhapur ide jashtë asaj se çfarë 

thotë me të vërtetë një fe e caktuar. 

Në Ballkanin Perëndimor, ai numër i vogël i individëve të 
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cilët kanë qenë të radikalizuar, nuk kanë patur kuptim të 

drejtë të ideologjisë apo fesë. 

Gjendja e tanishme e individëve të cilët mund të 

radikalizohen, ka të bëjë kryesisht me njohuritë e dobëta 

për fenë që ofron paqë dhe tolerancë. 

  

I.8.4. Ekstremizmi online 

  

Është e rëndësishme se në internet, ndërveprime në mes të 

atyre që ndajnë ideologji ekstremiste mund të kenë ndikim 

të jashtëzakonshëm. 

Ekstremizmi në internet mund të çojë në vrasje fatale ose 

mund të nxisë sulme masive në vende publike. 

Tani më këto lloj sulmesh janë bërë mjaft të rrezikshëm dhe 

të paparishikueshme. 

Faqet e internetit të mediave sociale, mund të veprojnë si 

një vend ku, individët mund të takohen virtualisht me 

persona të moshave të ndryshme. 

Grupet e interesuara që përhapin idelogji të rreme, 

sigurisht se i shfrytëzojnë edhe këto mundësi të botës së 

internetit. 

Nuk ka asnjë broshurë të veçantë se si mund t’iu 

ndihmohet personave të radikalizuar në Maqedoni. 

Megjithatë, anëtarët e familjes, miqtë dhe shoqëria mund t’i 

vërejnë shenjat e para të sjelljes së çuditshme të profileve 

me ide radikale. Këto shenja dhe veprime mund të 

përfshinë: 
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Përdorimi i medias online për qëllime propagandistike. 

Shkarkimi i materialeve me përmbajtje të dhunshme 

ekstremiste, duke përfshirë: udhëzime, manuale trajnimi 

dhe metodat tjera të terrorizmit. Literaturë, libra dhe 

manuskripte.Kontakte të drejtëpërdrejta në mes anëtarëve 

të interesuar. 

 

 
 
TABELA 2. Shenjat dhe fusha 

e individëve të radikalizuar në Ballkanin Perëndimor. 

Burimi: Instituti i Studimeve të Sigurisë dhe të Zhvillimit-Maqedoni, 

2016 
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I.8.5. Zbulimi i „vendndodhjes‟ së ekstremistëve të 

dhunshëm 

  

Një profesor mund të zbulojë një student për shpërndarjen 

e materialeve të dhunshme ekstremiste. Telefonat e 

mençur, I-Pod apo kompjutorët personalë janë mjetet që, 

më së shumti sot përdoren nga të gjithë grupmoshat. 

Një prind mund të vërejë fëmijën e tij, gjatë shkarkimit të 

dhunshëm të materialeve të gjuhës së urrejtjes. 

Miqtë mund të vërejnë një ndryshim në një profilin e një 

individi, në rrjetet sociale duke promovuar ide dhe politika 

ekstremiste. Por në qoftë se do të vërejmë shenja shumë 

radikale, atëherë, ne duhet të raportojmë çështjen pranë 

anëtarëve të familjes dhe autoriteteve përkatëse. 

 

I.8.6. Biseda të hapura me individë të radikalizuar 

Metoda më e rëndësishme për familjen dhe miqtë, që mund 

të përdorin për personat që ballafaqohen me këtë krizë, 

është që të mbajë biseda të hapura me personin që është në 

procesin e radikalizimit. 

Një marrëdhënie pozitive është shumë e rëndësishme për 

të gjitha llojet e individëve të radikalizuar. 

Këtu është e rëndësishme për të dëgjuar dhe për të kuptuar 

arsyet e një individi, përse ai ose ajo është përfshirë në 

ekstremizmin e dhunshëm. 

Pse, si dhe kur, janë tre pyetje themelore për të kuptuar 

profilin e personit të intersuar për esktremizëm e 
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dhunshëm. Izolimi është skenari më i keq, kështu që 

studimet të cilat sugjerojnë se izolimi i një individi do ta 

bëjë atë më të mirë, për rajonin e Ballkanit, metodat e këtilla 

do të kenë ndikime negative. 

Tek shoqëria maqedonase dhe shqiptare, duhet vepruar që 

në fillim të paraqitjes së këtyre fenomeneve me pasoja për 

tërë shoqërinë. Individët e influencuar nga idelogjitë 

ekstremiste, duhet trajtuar me metoda adekuate, në bazë të 

manualeve bashkëkohore për socializim. 

Ambasadori amerikan në Maqedoni Jess L.Baliy shprehu 

shqetësim për numrin e luftëtarëve të ikur nga Maqedonia 

në Lindjen e Mesme dhe procesin e debatit të munguar  nga 

të gjitha aktorët. 

Kështu ulet niveli i përhapjes në shkallë kombëtare i 

manipulimeve  nga strukturat e ndryshme shtetërore. 

Udhëheqësit politikë, ato fetarë, gazetarët, qytetarët dhe 

punonjësit socialë, luajnë një rol të veçantë dhe të 

rëndësishëm në procesin e parandalimit të ekstremizmit të 

dhunshëm. 

Ata kanë më shumë mundësi të njoftimit, kur dikush fillon 

të tërhiqet në vetvete dhe të radikalizohet. 

Arsimi është një forcë shtytëse në zonat postkonfliktuoze 

dhe në shoqëritë moderne, për t’i zvogluar pasojat e një 

mase të devijuar e që, nesër mund të përdorë metoda të 

ekstremizmit dhe terrozimit. 

Në Maqedoni të gjithë duhet të kenë një qasje progresive 

për sa i përket këtij fenomeni. Partitë politike dhe drejtuesit 

lokalë duhet të zhvendosin burime financiare për 
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promovimin e projekteve për të rinjtë. Në thelb, informimi i 

mirë dhe i drejtë, është hapi i parë për të siguruar që, 

problemet dhe rastet, të trajtohen para se të bëhen më të 

ndërlikuara për banorët dhe rajonin.  Ajo që duhet bërë në 

Ballkan dhe Maqedoni, për të parandaluar ekstremizmin 

fetar dhe etnik është që, të fillohet me investime në rajonet 

përkatëse të pazhvilluara. Balancimi i burimeve njerëzore 

dhe rëndësia e të lexuarit të literaturës profesionale fetare. 

Informimi i komunave për shenjat eventuale të 

radikalizimit. Linja të hapura të komunikimit me të gjitha 

moshat e popullsisë. 

Agjencitë lokale dhe kombëtare duhet të hapin vende të 

punës për të rinjtë, që janë më të rrezikuar nga ndikimet e 

jashtme. 

Gjenerimi i politikave të balancuara dhe tolerancës në mes 

komuniteteve multi -etnike dhe fetare.  

Në Maqedoni të gjithë faktorët duhet të investojnë në 

projektet e prosperitetit ekonomik dhe social. 

Mbajtja dialogut me grupet që duan të marrin qasje të 

ndryshme mbi fenë. Fillimi i fushatave të ndërgjegjësimit 

në shkolla, universitete dhe institucionet publike. 

Fuqizimi i partnerëve lokalë në organizimin e seminareve 

për të informuar të gjitha moshat për pasojat e radikalizimit 

dhe ekstremizmit. 

Në rast se, këto masa nuk ndërmerren nga shteti dhe 

shoqëria, atëherë përbindëshi ideologjik mund të përhapet 

në mbarë rajonin, si verbues kulturor, politik dhe shoqëror.  
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KREU II 

AMERIKANËT ME PLANE TË REJA. ÇËSHTJA E 

MAQEDONISË 

II.1. Dy rreziqe për Amerikanët në Ballkan 

Dhjetëra miliardë dollarë investime direkte dhe kredi nga 

Republika Popullore e Kinës (RPK), 30 miliardë dollarë  

linjë e hapur nga paketa kineze për Ballkanin dhe Europën 

Qendrore konsiderohen si një ndër shumat më të mëdha të 

investimeve në kontinentin europian. 

Plani ambicioz kinez dhe uvertura ushtarake ruse nëpër 

vendet e Europës Lindore e kanë përmbysur balancën e 

forcave gjetiu.  

Sipas zyrtarëve të Maqedonisë, nga projektet kineze 

Maqedonia ka përfituar shumë: në planin afatshkurtër, të 

mesëm dhe afatgjatë. 

Shtetet dhe qeveritë veprojnë në arenën ndërkombëtare të 

pavarura dhe me këtë gëzojnë të drejtën të lidhin 

marrëveshje me çdo shtet dhe qeveri mike. 

Për nga natyra, shtetet veprojnë në bazë të interesave 

shtetërore. 

Nga disbalanca e forcave të reja në rajon dhe shumat 

marramendëse  kineze, janë vënë në pikëpyetje shumë 

çështje dhe kështu është vështirë të definohen vitet në 

vazhdim. 

Senatorë dhe diplomatë të administratës amerikane kanë 

tërhequr vëretjen për këtë „invadim‚ ekonomik të Ballkanit 
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Perëndimor nga RPK –ja dhe fuqitë e tjera të rangut të 

mesëm. 

Diplomacia amerikane publike është rrezikuar nga 

zhvillimet e fundit. Partnerët lokalë në Maqedoni kanë 

marrë drejtime të panjohura dhe kanë dhënë mjaft sinjale 

për pesë viteve e fundit. Si është duke e ndryshuar rajonin 

dhe Maqedoninë monedha kineze? 

Ndërkohë senatorët amerikanë kanë propozuar një kornizë 

të re mbrojtëse për Ballkanin për të reduktuar agresion rus, 

por ‚Rruga e Mëndafshit‛ paraqet rrezik për amerikanët 

dhe strategjinë e tyre në Europë dhe Ballkan, në fakt duke 

përfshirë edhe interesin amerikan në Maqedoni.  

 

II.2. Maqedonia dhe krizat e ardhshme 

 

Zëvendëspresidenti amerikan Mike Pence është duke i 

vizituar pikat më të ndjeshme të Europës nga kërcënimi 

rus, duke filluar nga Estonia, Gjeorgjia e deri në Mal të Zi. 

Me këtë vizitë, administrata e Presidentit Donald Trump  

na lë të kuptojmë se, përkushtimi amerikan ndaj aleatëve  

europianë do të vazhdojë.  



Selim Ibraimi Territori i luftës së heshtur 

 

59 

 

 
 

 

 

Disa përpjekje për ndërhyrje në zgjedhjet e vitit të kaluar në 

Podgoricë dhe informacioneve për prani të theksuar ruse 

në Maqedoni, bënë që amerikanët të rizgjohen. 

Ndarja e Jugosllavisë  
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Në të vërtetë cilat janë gjasat reale të një misioni kaq të 

gjërë amerikan pas përfundimit të Luftës së Ftohtë,  i cili 

kërkon burime të pakufizuara? 

Në fakt gjatë mandatit të fundit të Presidentit Barak 

Obama, batalione të ushtrisë amerikane u stacionuan në 

Europën Lindore. 

Një vakum i thellë vazhdon të qëndrojë pezull mbi 

Europën Juglindore, duke u bërë kërcënim serioz për 

demokracitë e reja të përfshira nga korrupsioni dhe 

stabiliteti fragjil etnik. 

 

II.2.1. Qeveria e re dhe kursi i ri Euro-Atlantik 

 

Maqedonia vazhdon të shihet si vend i çudirave dhe 

prapaskenave politike, ku një ditë kthehen si çështje në mes 

opozitës dhe pushtetit, të drejtuar qoftë nga LSDM-ja apo 

VMRO-ja dhe në fund komuniteti ndërkombëtar duhet të 

intervenojë. 

Pas dy viteve të publikimit të përgjimeve, LSDM-ja e mori 

pushtetin nga ish –kryeministri Nikolla Gruevski, dikur i 

përkëdhelur nga Perëndimi e i kritikuar viteve të fundit po 

nga këto qendra. 

Zënkat në mes LSDM-së dhe VMRO-së, sipas raporteve 

lokale ishin të ndërlidhura më shumë me krizën e shtetit 

dhe të nivelit të demokracisë në Maqedoni, se sa me 

problemet kryesore në mes maqedonasëve dhe 

shqiptarëve. 
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Mospajtimet në mes palës maqedonase u kanalizuan me 

Marrëveshjen e Përzhinës dhe formimin e shumicës nga 

LSDM-ja me ish-komandantin e gueriljes së vitit 2001, Ali 

Ahmeti, tashmë e transformuar në parti politike me emrin 

Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) dhe të liderit të 

Aleancës për Shqiptarët (ASH) Ziadin Sela i cili u përgjak 

nga nacionalistët maqedonas më 27 prill të këtij viti. 

Dominimi i krijuar nga maqedonasit, për shkak të 

favorizimeve gjeopolitike të viteve 1945 dhe 1991, janë 

duke e thelluar hendekun në mes dy grupeve etnike. 

Qeveria e re e kryesuar nga kryeministri Zoran Zaev, ka 

marrë disa hapa për t’i ripërtrirë këto marrëdhënie, mirëpo 

në proces këto hapa nuk shihen si afatgjate për tu prirë 

ndryshimeve kushtetuese, të cilat refuzohen nga klasa 

politike maqedonase. 

Disa analistë të pavarur thonë se, statusi i shqiptarëve të 

Maqedonisë është zënë peng nga vetë liderët shqiptarë ku 

çështjen e kanë kthyer në biznes me politikanët maqedonas. 

Fakti tjetër është kriza e shpërndarjes së burimeve 

shtetërore në mënyrë jo të barabartë në të gjithë territorin e 

Maqedonisë. 

Qeveria e kryeministrit Zoran Zaev ka dhënë disa 

premtime, por gjendja vazhdon të jetë e njëjta me nivele të 

rrezikshme të varfërisë dhe thellimit të ndasive ndëretnike. 
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II.2.2. Dekada e tretë dhe ndryshimet në sistemin 

europian të sigurisë 

 

Fundi i dekadës do të shoqërohet me ndryshime, në 

sistemin europian të sigurisë dhe me një BE të pafuqishme 

për t’i menaxhuar krizat në oborrin e vet. 

Kjo nuk është hera e parë që, Europa nuk ka qenë e aftë për 

të vepruar dhe dallimet në mes fuqive europiane kanë 

prodhuar kriza të reja në Ballkan. 

ShBA nën presidencën e Donald Trumpit, është e 

interesuar për një Amerikë të fortë brenda territorit 

amerikan dhe paralelisht duke intervenuar në krizat ku 

kërcënohet drejtpërsëdrejti interesit amerikan. 

Lidhja transatlantike po dobësohet dhe BE nën udhëheqjen 

e Francës dhe Gjermanisë është në kërkim të një roli të ri 

dhe të pavarur nga Uashingtoni. 

Roli i i ri i kërkuar nga europianët nuk është pa çmim, të 

cilin duhet ta paguajnë në fund ballkanasit. 

Turbulencat që u shfaqën në Ballkan, treguan për gabime 

në politikat e jashtme të Perëndimit në Ballkanin 

Perëndimor dhe me pasoja, që të gjitha marrëveshjet e 

nënshkruara të rrezikohen nga forcat nacionaliste dhe 

populizmi në rritje. 

Përkrahja e liderëve të gabuar ishte një ndër dështimet e 

bashkësisë ndërkombëtare në Maqedoni dhe rajon. 
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II.2.3. Çmimi që duhet paguar  

 

Shtetet e Ballkanit Perëndimor për një kohë nuk do të 

bëhen pjesë e BE-së, përshkak të ngecjeve në reforma, 

ekonomisë fragjile, tregtisë së zezë, korrupsionit dhe rritjes 

së nacionalizmit. 

Ajo që del në sipërfaqe është ideja që Ballkani të jetë një 

sub- Union i BE-së, ku mentaliteti i bërjes së politikës është 

pothuajse i njëjtë në mes ballkanasëve dhe dallon nga pjesa 

veriore dhe perëndimore e Unionit Europian.  

Mirëpo Unioni tregtar (ËB-6) mund të jetë një sherr i madh 

për BE-në dhe ShBA-në, pasi tregu dhe politikat tregtare do 

të jenë kryesisht të natyrës gjeopolitike dhe paralelisht do 

ta largonin Ballkanin nga orbita e BE-së. 

Disa shtete si Serbia, do ta dominonin Unionin e ri dhe me 

këtë do të dilnin në horizont me çarje, që do të sillnin 

trazira dhe tensione ndërshtetërore. 

Maqedonia me qeverinë e re jep disa indikacione se, e 

vetmja mënyrë që do të parandalonte krizën e madhe të 

jashtme është funksionimi i sistemit të Aleancave tregtare, 

pra qoftë edhe gjeopolitike. 

Përgatitja e marrëveshjeve për fqinjësi të mirë me 

Bullgarinë dhe Greqinë ka për qëllim fuqizimin e 

Maqedonisë në arenën ballkanike dhe afirmimin e interesit 

nacional maqedonas. 

Kalimi nga epoka e zymtë e qeverisjes së Gruevskit e deri 

në dritën që qeveria e re e kërkon, përmes marrëveshjeve të 

këtilla ndërfqinjësore, do të pasohet edhe me kriza të 
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brendshme të konsolidimit të pushtetit të Zaevit dhe 

vazhdimit të tkurrjes së shqiptarëve në Maqedoni.  

Këto tendenca të humbjes së identitetit, do të mund të 

parandalohen, vetëm me forca të reja politike dhe lidership 

me pikëpamje demokratike, i cili në rast se do të krijohej 

hapësira, do ta luante rolin e balancës së brendshme, 

mënjanimit të trazirave ndëretnike dhe të ndërtimit të një 

Maqedonie të re. 

Në planin e jashtëm koha dhe ngritja e aleancave të reja do 

ta shtyjë Maqedoninë të kërkojë partnerë të tjerë. 

 

II.2.4. Fundi i garancive ndërkombëtare dhe shtetet etnike 

 

Si garantues aktual  i shteteve në Ballkan paraqitet ShBA-ja, 

ndërsa për sa i përket çështjeve të brendshme të 

Maqedonisë, qeveria e kryeministrit  Zoran Zaev apo të 

tjerat që do të vijnë, është e mundur që t’iu hynë rrugës së 

ndryshimeve të domosdoshme kushtetuese për ta adaptuar 

Maqedoninë përballë rreziqeve të dekadës së tretë. 

Një argument tjetër është se, ShBA-të gjenden para një cikli 

ndryshimesh, ashtu si më parë ishte Perandoria Romake, 

dhe mundësia për të intervenuar në të gjitha krizat e së 

ardhmes do të jetë e kufizuar dhe në disa raste, e 

pamundshme për shkak të botës multipolare. 

Dekada e tretë e shekullit nuk do të jetë e lehtë për 

Maqedoninë ku përveç sfidave të rënies së popullësisë, 
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burimeve të pakta, vendi do të ndeshet edhe me një varg 

tendencash. 

Hyrja në Unionin e lartpërmendur, Maqedoninë do ta bëjë 

më të hapur për sa i përket interesit tregtar, të shpërndarjes 

së mallit në Union, e nuk do t’i mbyllë aspektet e tjera të 

diskutueshme. 

 

II.2.5. Tendencat për një hartë të re në Ballkan 

 

As hyrja në NATO nuk do ta bëjë Maqedoninë më të 

sigurtë, nëse nuk arrin paqe të përhershme të brendshme 

dhe nuk i fillon ndryshimet kushtetutese. 

Shqipëria dhe Kosova janë treguar tepër miqësore ndaj 

Maqedonisë.  

Por, qeveritë maqedonase duke aplikuar një politikë të 

jashtme selektive, treguan se gjeopolitika është kthyer në 

Ballkan dhe nëse do të vazhdojë edhe më tej atëherë, blloku 

tregtar do të shërbejë si fazë kalimtare drejt një hartë te re 

në Ballkanin Perëndimor. 

Garantues i përhershëm i Maqedonisë janë shqiptarët, 

paqja dhe siguria e përbashkët do të arrihej nëse të gjithë 

do të jenë të barabartë.  

Kjo është e mundur në Maqedoni, edhe pse sfidat e reja do 

të determinojnë kurse të reja të politikës së jashtme dhe 

formimit të blloqeve të reja në Ballkan. 

Serioziteti i Perëndimit do të shihet me angazhimin jo 

vetëm të shtetarëve dhe diplomatëve në Ballkan dhe 
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Europën Lindore, por me plane konkrete ekonomike vs. 

gjeopolitkës së re që po lëviz më shpjetësi në Bashkimin 

Europian dhe Ballkanin Perëndimor. 

 

II.2.6. Maqedonia si Zvicra 

 

Do të duhej një formë tjetër e shtetit dhe e Kushtetutës së 

Maqedonisë që shqiptarët ta ndjejnë shtetin si të vetin.  

Klasa politike aktuale duhet të kthehet në vitet 1900, në 

përpjekjet për t’u bërë Maqedonia e barabartë dhe t'i bartë 

ato vlera të kohës për qeverinë aktuale të Maqedonisë. 

"Maqedonia si Zvicra" ishte motoja e udhëheqësve të 

atëhershëm.  

Kjo nuk ndodhi pas vitit 1945. Në rast se kjo nuk do të 

bëhet tani, atëherë, politika ditore do t’i konsumojë të gjitha 

shpresat për më shumë liri, demokraci të drejta kombëtare 

dhe një ‚Zvicër të re‛ në mes të Ballkanit, ashtu siç e 

menduan të gjithë etnitë që jetonin në Maqedoninë e viteve 

1903 e deri në fillimin e luftërave ballkanike nuk do të 

lindë. E ardhmja e Maqedonisë po testohet jo vetëm nga 

faktorë të jashtëm, por kjo po bëhet reale nga vetë 

maqedonasit të cilët nga mungesa e zhvillimit demokratik 

po e pengojnë ecjen e Maqedonisë përpara dhe ngritjen e 

shtetit ligjor e jo dogmatik.  

Me këtë kapje të shtetit dhe luftë të brendshme si nga 

VMRO-ja dhe LSDM-ja në etapa të ndryshme politike, i 

kanë penguar edhe qytetarët shqiptarë të Maqedonisë.  
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Përgjegjësia në një farë shkalle është tek klasa e korruptuar 

politike shqiptare e cila i ka dëmtuar interesat e votuesve 

shqiptarë.  

Një bllokadë tipike e mungesës së vetëdijes politike 

europiane tek liderët i mban peng qytetarët dhe në një 

situatë të brishtë siç është Maqedonia, lë hapësirë për një 

dinamikë të re në Maqedoni. 

Një intervenim ndërkombëtar me plan të qartë, do të ishte 

më adekuat në drejtim të stabilizimit të situatës dhe hapjes 

së çështjeve të pazgjidhura të Maqedonisë. 

Dhe këtu, Maqedonia, qeveria e re dhe kryeministri Zoran 

Zaev janë para një sprove të madhe historike.  

Nëse do të qeverisë drejtë dhe duke i bërë ndryshimet e 

domosdoshme Maqedonia ka gjasa të demokratizohet dhe 

të transformohet dhe kjo e gjitha jo sipas dëshirës së 

kryeministrit, por për shkak të vetë rrethanave që janë 

krijuar në Maqedoni dhe jashtë.  

Nëse me një stil bizantin do t’i trajtojë problemet e statusit 

të shqiptarëve, ashtu siç ndodhi që nga vitet e komunizmit, 

atëherë kohezioni i kërkuar s’do arrihet. E vetmja zgjidhje 

për Maqedoninë është ndryshimi i Kushtetutës, pasi të 

tejkalohet atmosfera e dhunës dhe mosbesimit ndëretnik.  

Shteti i dy përkatësive etnike me ndryshimet e duhura 

kushtetuese, barazimi i gjuhës shqipe me alfabetin latin dhe 

një seri reformash, janë bazë e shëndoshë për të gjithë në 

Maqedoni.  



Selim Ibraimi Territori i luftës së heshtur 

 

68 

 

Në fakt kjo do ta ndihmonte bashkësinë ndërkombëtare në 

reduktimin e shpenzimeve financiare dhe ndërhyrjeve 

diplomatike.  

Shqiptarët e Maqedonisë kërkojnë status të barabartë dhe 

asgjë tjetër.  

E gjithë kjo do të varet edhe nga partitë politike shqiptare, 

sa ato do të jenë të vendosura.  

Për shkak të interesave personale dhe karrieriste, çështja 

mund të zbresë në nivel postesh qeveritare. Maqedonia s’ka 

kohë për të humbur, pa shqiptarët e barabartë, balanca 

është e pamundur të vazhdojë më tej. 

 

II.2.7. Ambiciet e Serbisë dhe dimri ballkanik 

 

Veprimi i Beogradit për të tërhequr personelin diplomatik 

nga ambasada në Shkup, duhet shikuar në një kontekst më 

të gjerë.  

Këtu kemi të bëjmë me një pakënaqësi serbe. Beogradi po 

ndeshet me disa vështirësi në implementimin e politikave 

ekspansioniste. 

Gara gjeopolitike në mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, 

është evidente dhe raportet e reja që qeveria e Shkupit 

përpiqet t'i vë me fqinjët dhe rendi i ri, me siguri nuk iu 

përshtatet qeverive rajonale. 

Ambiciet e qeverisë së re janë që, Maqedonia të bëhet 

anëtare e 30 -të e NATO-s dhe një ditë anëtare e BE-së.  
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Pengesa kryesore ka qenë emri dhe çështjet e hapura me 

shtetet fqinjë. Aktualisht kemi një moment të ri në Europë 

dhe kjo duhet shfrytëzuar.  

Zv.presidenti amerikan, Mike Pence, në Dubrovnik i dha 

mbështetje Maqedonisë dhe qeverisë së re në rrugën drejt 

NATO-s dhe reformave të brendshme. 

Megjithatë, karta mbetet tek Shkupi dhe Athina e sidomos 

tek diplomacia e Maqedonisë në zbutjen e tensioneve dhe 

dhënien e garancive ndërkombëtare. Për sa i përket 

atmosferës së Fuqive të Mëdha dhe qëndrimeve rreth kësaj 

çështjeje është pozitive dhe mbetet që autoritetet Shkupit të 

punojnë drejt anëtarësimit në NATO. 

Përveç faktorëve të jashtëm, Qeveria e re duhet t’i plotësojë 

edhe disa kushte të tjera për të arritur stabilitetin e 

përhershëm. 

Argumenti tjetër që duhet veçuar është se, invadimi rus në 

Krime në vitin 2014 solli një rend të ri në Ballkan dhe 

njëkohësisht duke e dinamizuar rolin e NATO-s në 

gadishull.  

Balanca në Maqedoni dhe Ballkanin Perëndimor mund të 

luhatet nëse Maqedonia do të vazhdojë të qëndrojë në 

‚zonën neutrale‛ të preferuar nga rusët me politikat e tyre 

ekspansioniste dhe me strategjinë e dytë të quajtur ‚Rusia 

Ballkanike‛.  

Maqedonia e ndodhur në mes dy platformave të sigurisë, 

do të përjetonte presion të jashtëzakonshëm nga rusët ashtu 

si gjatë viteve 1948-1949, kur Lufta e Ftohtë solli një dimër 
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ballkanik. Andaj, Maqedonia dhe kryeministri i ri bashkë 

me forcat politike shqiptare nuk duhet ta lëshojnë këtë rast.  

Për më shumë, përveç faktorëve të jashtëm, qeveria e re 

duhet t’i plotësojë edhe disa kushte tjera për të arritur 

stabilitetin e përhershëm. 
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 Hartat e propozuara  
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KREU III 

ORIGJINA E PROBLEMIT TË MAQEDONISË 

 

III.1. Ekstremizmi politik, Lufta e Dytë Botërore dhe 

Çështja e Maqedonisë 

 

Derisa shekulli i 18 në Ballkan u dominua nga rënia e 

vazhdueshme e pushtetit osman, tipari i shquar i shekullit 

të 19 ishte krijimi i shteteve-kombeve, në atë që kishte qenë 

më parë territor osman.  

Meqenëse shfaqja e ndërgjegjes kombëtare dhe krijimi i 

shteteve-kombeve u kushtëzua shumë nga faktorët lokalë, 

secili vend zhvillohej në mënyrë individuale. 

Megjithatë, disa karakteristika të përgjithshme ishin të 

dallueshme për Ballkanin.  

E para është se, faktorët e jashtëm ishin përcaktuesit 

përfundimtarë dhe vendimtarë të krijimit të shtet-kombit.  

Asnjë popull i Ballkanit, sado të fuqishëm të kishte ndjenjën 

e qëllimit kombëtar, këtë nuk mund ta arrinte pa 

mbështetje të Fuqive të Mëdha. 
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Kriza sociale dhe depresioni global veproi si një stimul i 

fuqishëm ndaj autoritarianizmit të atëhershëm politik.  

Sipas burimeve historike kryesisht, ishin monarkët që 

ushtronin një autoritet të tillë, madje edhe një lëvizje 

fashiste dhe naziste vendase të ndonjë forme, si e Gardës së 

Hekurt të Rumanisë, e cila nuk mori pushtetin derisa 

Mbreti Carol II u poshtërua nga lëshimi me dhunë i 

territorit në Hungari, Bullgari dhe Bashkim Sovietik në 

vitin 1940.  

Në atë kohë fuqia mbretërore u rrit, sepse forcat e tjera 

politike ishin neutralizuar tashmë: e drejta e vjetër ishte 

diskredituar nga Lufta e Parë Botërore dhe baza e saj 

shoqërore dhe politike ishte e dëmtuar, nga reformat e 

tokës, e majta e qytetit ishte e pafuqishme që nga mesi i 

Ballkani para dhe pas pushtimit nga Gjermania 
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viteve 1920 dhe agrarët ishin të përçarë në politikat e tyre 

për të mare pushtetin.  

Veç kësaj, ushtria u neutralizua në Jugosllavi në vitin 1917 

dhe në Bullgari në vitet 1935-1936 në Shqipëri dhe Rumani 

nuk kishte gëzuar kurrë fuqi të madhe pëshkak të luftërave 

të brendshme. 

Në Jugosllavi, çetnikët e Drazha Mihailoviçit kërkuan një 

rivendosje të rregjimit monark mbi një vend të dominuar 

nga Serbia.  

 
 

Strategjia e tyre ishte pajisja dhe trajnimi i një force lokale 

me qëllim të bënin një kryengritje të plotë kur aleatët 

perëndimorë t’i afroheshin Ballkanit. 

Partizanët të dominuar nga komunizmi, nga ana tjetër, 

krijuan një ushtri që u vendos në malet e largëta, 

Dy kundërshtarët e luftës në Jugosllavi „Tito dhe Mihailoviç“ 
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veçanërisht në Bosnjën perëndimore të Sutjeskës dhe të 

Neretvës. 

I udhëhequr nga Josip Broz Tito ata luftuan vazhdimisht, 

duke argumentuar se hakmarrjet e marra nga gjermanët do 

të detyronin të gjithë jugosllavët pa dallim kombësie në 

radhët e rezistencës anti –fashite.  

Në zonat nën kontrollin e tyre, partizanët nisën reforma të 

gjera sociale që tregonin qartë formën e shoqërisë që 

dëshironin të krijonin pas luftës. Ata gjithashtu deklaruan 

synimin e tyre për të krijuar një shtet federal ku secili komb 

do të gëzonte të drejta të barabarta. 

Në realitet kjo nuk ndodhi në Jugosllavinë e Titos dhe pas 

vdekjes së tij regjimi komunist u shkatërrua nga vetë 

nacionalistët serbë. 

Në fund të viteve 1944, partizanët jugosllavë patën një 

ndikim të madh në Shqipëri, duke ndihmuar partizanët e 

Enver Hoxhës të organizonin pushtetin popullor-komunist. 

Sidoqoftë, në Jugosllavi, si në shumicën e vendeve të 

Ballkanit, faktorët vendimtarë nuk ishin të brendshëm, por 

të jashtëm. Në luftën e brendshme midis çetnikëve dhe 

partizanëve, këto të fundit u ndihmuan nga vendimi i 

Britanisë së Madhe për të kaluar mbështetjen e logjistikës 

nga Drazha Mihailoviqi te Tito, dhe në fund ajo ishte 

Ushtria e Kuqe e Rusisë që çliroi Jugosllavinë. 

Në Shqipëri rapori i forcave pas Konferëncës së Mukjes 

ndryshoi në favor të forcave partizane, të përkrahura nga 

Britanikët dhe Amerikanët. 
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Ky përfundim ishte fatal për shqiptarët jashtë kufijve të 

Shqipërisë administrative, e ndërkohë, për të balancuar 

grekët dhe bullgarët u vendos që të krijohet Maqedonia. 

Në fakt pushteti u formua nga partizanët e Titos dhe 

ideologë komunistë të shkolluar në Moskë dhe Beograd, 

duke ua lënë në dorë qeverinë e re komunistëve 

maqedonas të cilët e vazhduan qeverisjen me metoda 

komuniste deri në formimin e kombit aktual maqedonas 

me të drejta ekskluzive dhe pronarë të republikës së e re e 

cila shpalli pavarësinë nga ish Federata e Jugosllavisë në 

vitin 1991. 

Idetë kombëtare të popullatës së përzier të Maqedonisë si 

koncept gjeografik në fillim të viteve 1900-1910 konsistonin 

në një shtet sipas modelit zvicerian, pasi territori atëherë 

ishte nën pushtimin osman. 

Ndjenja për një Maqedoni sipas Konfederatës Zviceriane u 

zhvillua sidomos nga ideologu Vanço Mihajllov i cili duke 

e parë realitetin etnik kërkonte një Maqedoni të tipit 

helvetik. 

Kryengritësit të cilët luftonin në pjesë të ndryshme të 

Maqedonisë nuk e ëndërronin një Maqedoni ashtu siç e 

kemi sot. 

Territori i Maqedonisë nuk dominohej nga maqedonasit e 

sotëm,  por nga një masë heterogjene dhe pa pushtet. 

Luftërat Ballkanike nxorrën një realitet të ri gjeopolitik, 

duke i favorizuar serbët në jug me krijimin e Banovinës së 

Vardarit, sipas modelit të vjetër serb të principatave. 
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Mbretëria Serbo-Kroate-Sllovene (SKS) dhe vazhdimi i 

represionit dhe dominimit serb ndikoi në rritjen e ndjenjave 

nacionaliste të një pjesë e popullsisë në territorin e 

Maqedonisë. 

Sipas burimeve ndërkombëtare dhe Raportit mbi shkaqet e 

luftërave ballkanike të ‚Carnegie Endoëement ‚ të vitit 

1913, kryngritësit e zonave të Maqedonisë me përkëtasi 

bullgare dhe ato që pretendonin se janë maqedonas etnikë, 

i themeluan organizatat e para terroriste duke organizuar 

atentate ndaj figurave të larta të Jugosllavisë së atëhershme. 

Atentati kundër Aleksandër Karagjorgjeviçit, në Marsejë të 

Francës në vitin 1934 nga Vlado Cernozemski e dëshmoi 

frymën dhe natyrën e kryengritjes së popullatës e cila 

kërkonte pavarësi nga Beogradi. 

Fillimi i Luftës së Dytë Botërore e përkeqësoi gjendjen në 

jug të Ballkanit duke u bërë fushëbetëjë e Forcave Aleate 

dhe Fuqive të Aksit. 

Pakti i Berlinit në vitin 1939 ndoqi një ideologji të fortë 

ushtarake dhe nacionaliste dhe kuptohet me një politikë të 

re anti-komuniste. 

‛Wehrmachti‛ gjerman pas rrëzimit të pushtetit të Benito 

Musolinit u detyrua të depërtojë thellë në Ballkan dhe duke 

i shtyrë planet kundër Stalinit. 
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III.2. ShBA, territori dhe mbijetesa e Maqedonisë 

 

Çlirimi rus i Ballkanit, pati një ndikim të madh në 

kompleksin gjeopolitik të pas luftës së Dytë Botërore në 

Europën Juglindore.  

Disa antikomunistë në Ballkan, kishin shpresuar se, forcat 

anglo-amerikane do të zbarkonin së pari në gadishull, por 

këto shpresa u thyen nga uljet e aleatëve në Itali, Francën 

jugore dhe Normandi.  

Deri në fund të vitit 1944, kryeministri britanik Uinston 

Churchilli e përdori Ballkanin si pazar të negociatave në 

përpjekjet e tij për të siguruar një marrëdhënie më të mirë 

me Stalinin.  

Sipas burimeve historike nën sugjerimin e Churchillit u ra 

dakord që, Rusia do të kishte ndikim mbizotërues në 

Rumani dhe Bullgari, ndërsa Perëndimi do të gëzonte të 

njëjtin avantazh në Greqi.  

Jugosllavia dhe Hungaria duhej të ndaheshin në mënyrë të 

barabartë, dhe Shqipëria nuk u përmend fare përkundër 

letrave të drejtuara nga Enver Hoxha Kombeve të 

Bashkuara dhe Fuqive Aleate. Çekosllovakia më pas ra nën 

thundrën e kuqe të ushtrisë sovjetike. 

Besohet se pushtimi rus i Evropës Qendrore dhe ujdia e 

Perëndimit që këto shtete të mbeteshin nën Rusinë e 

ndihmuan krijimin e autoritetit të fortë komunist dhe 

shpërndarjen e idelogjisë që dominoi Europën Juglindore 

për gati gjysmën e shekulli. 
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‚Iron Curtani‛ i ri në mes dy superfuqive krijoi një 

fatkeqësi për shqiptarët në Ballkan. 

Zyra e Shërbimit Strategjik (OSS) më vonë e quajtur si 

Agjencia Qendrore Inteligjente (CIA) operacionet 

klandestine për të rrëzuar pushtetin e Enver Hoxhës të 

filluara në vitin 1946 i ndërpreu në vitin 1953 me urdhër të 

Presidentit amerikan Dëight D. Eisenhoëer. 

Gabimi amerikan tashmë nuk mund të përmirësohej dhe 

rendi i ri gjeopolitik duhej të balancohej me Jugosllavinë e 

Titos, i cili hoqi dorë nga  Josef Stalini në vitin 1948-1949. 

Maqedonia si republikë vazhdoi të konsolidohet deri në 

vitin 1991 kur u shkëput nga Federata. 

Konferenca e Mukjes 
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Amerikanët në vitin 1993 për herë të parë e hapën misionin 

e tyre diplomatik në udhëheqejen e Victor D. Comras , Shef 

i parë i Misionit amerikan në Maqedoni. 

Shtetet e Bashkuara e njohën zyrtarisht Maqedoninë në 

vitin 1994 dhe të dyja vendet vendosën  marrëdhënie të 

plota diplomatike më 1995. 

Në nëntor të vitit 2004, ShBA e njohën vendin me emrin e 

saj kushtetues: Republika e Maqedonisë. 

Kryengritja e shqiptarëve të Maqedonisë në vitin 2001 për 

amerikanët ishte një alarm rreth politikave të tyre në 

Maqedoni dhe në Ballkan pas largimit të trupave serbe nga 

Kosova në vitin 1999. 

 

III.3. Ndërtimi i shtetit dy kombësh 

 

Intervenimi i NATO-s, siguria, paqja, shteti i së drejtës dhe 

ndërtimi i kombeve të reja u bënë pjesë e diplomacisë 

publike amerikane.  

Dështimi për të mbajtur kurs të njëjtë për sa i përket 

kohezionit gjuhësor dhe etnik në diplomacinë publike të 

ambasadorëve të huaj në Maqedoni, shihet si dualitet në 

politikën e jashtme perëndimore përballë shqiptarëve të 

Maqedonisë. 

Uniteti shtetëror i proklamuar nga ShBA duke mos e 

kontestuar dominimin një etnik përbën një vatër të re te 

krizës së ardhshme në Maqedoni. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Victor_D._Comras&action=edit&redlink=1
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Për më shumë Drejtoria Inteligjente Amerikane në raportet 

vjetore ka tërhequr vëretjen rreth trendeve të zgjerimit të 

hendekut në mes maqedonasëve dhe shqiptarëve. 

 
 Territoret e kontestuara 
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Vazhdon të mbetet dilemë, për të gjithë aktorët e involvuar 

në  çështjen e Maqedonisë, se si të ndërtohet më tej ky vend 

duke mos i prekur kufijtë dhe paralelisht më këtë dy 

kombe të jenë bartës të sovranitetit shtetëror. 

Meqenëse vendimet historike ka qenë të padrejta për 

popujt e Ballkanit dhe shqiptarët dhe maqedonasit u 

detyruan të jetojnë në një republikë, por kjo jo e barabartë 

për shqiptarët, atëherë duke i parë rrethanat rajonale dhe 

pozicionimin e aktorëve global në sistemin ndërkombëtar, 

Maqedonia dhe qeveritë që do të drejtojnë vendin për 

shkak të lëvizjeve të jashtme duhet ta lënë anësh 

nacionalizmin  etnik dhe Maqedonia të reforomohet duke u 

bërë shtet binacional ose mundësisë së versioneve të ndonjë 

rregullimi të tipit helvetik. Kuptohet se nga maqedonasit 

kjo do të cilësohej si tradhëti dhe nuk do të pranohej ky ri 

rregullim nga partitë politike maqedonase të të dyja 

blloqeve politike. 

Në këtë fazë është e nevojshme angazhimi serioz amerikan 

për ta ndërtuar Maqedoninë stabile me çka politika e re do 

të shkonte në favor të vetë Uashingtonit pra, të 

taksapaguesëve amerikanë të cilët me decenie kanë 

investuar për një Maqedoni demokratike. 

Vetëm procesi i ndyshimeve kushtetuese do ta bëjë 

Maqedoninë më të mbrojtur ndaj çdo lloj kërcënimi në të 

ardhmen. 

 



Selim Ibraimi Territori i luftës së heshtur 

 

83 

 

III.4. Ngritja dhe rënia e kombeve 

 

Në botën antike qytetet-shtete ishin fillimi i organizimit të 

parë politik, social dhe ekonomik. Rrethimi i qyteteve-

shtete me mure të larta të mbrojtura mirë nga ushtarë të 

gardës perandorake, përbënin një ndër shtyllat e polisit.  

Marrëdhëniet ndërkombëtare të botës antike, kryesisht 

ishin të lokalizuara në një hapësirë të ngushtë të sistemit të 

atëhershëm. Shenjat e para i gjejmë në Babiloni dhe duke 

vazhduar në Maqedoninë antike. 

Në vijim, në disa faza, sistemi ndërkombëtar ishte 

multipolar. Civilizimi i Fenikasëve, Kartagjenës, Greqisë së 

Lashtë, Ilirëve, Romës, Bizantit ishte i rëndësishëm për 

Ballkanin dhe njëkohësisht shfaqja e shenjave të para të 

rënies së Perandorisë Osmane në Ballkan dhe Mesdhe i 

dhanë një shpejtësi të re zhvillimit politik dhe social 

Europës Perëndimore. 

Procesi reformues dhe ndarja nga kisha, ishin një ndër 

hapat e parë të hapjes së shoqërisë përëndimore. 

Teknologjia në rritje, revolucioni industrial, depërtimi i 

barutit në Europë dhe një varg zbulimesh tjera si nga 

europianet dhe nga bota islame sollën një trend të ri në 

fund të Mesjetës. 

Paqja e Vestfalisë e vitit 1648 e nënshkruar në Munster të 

Gjermanisë nxiti një rend të ri ndërkombëtar. 

Nikola Machiavelli, Tomas Hobbs, David Hume me idetë 

progesive të organizimit të shtetit i dhanë një kuptim të ri 

politikës. 
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Kalimi nga sistemi i principatave në shtet-komb nuk ishte i 

lehtë dhe lufta 100 vjeçare në Europë bashkë me 30 vite 

konflikt të pandërprerë për dominim në truallin Europian i 

rritën ndenjat nacionale për shtete kombëtare. 

Revolucioni në Francë dhe Kongresi i Vjenës i dhanë një 

shtytje ngjarjeve politike drejt një nacionalizmi modern. 

Një paqë u arrit në mes fuqive europiane të dala nga 

Kongresi i Vjenës, ndërsa Bashkimi i Gjermanisë në vitin 

1871 e transformoi nacionalizmin. 

Ballkani i ndodhur në mes dy vlimeve nuk arrti ta përjetojë 

zhvillimin industrial dhe me këtë shkëputja nga Perandoria 

Osmane ishte më e vështirë pasi popullata e përzier nuk 

ishte e gatshme për ndryshime.  

Gjeopolitika e Fuqive të Mëdha si e Austro-Hungarisë, 

Anglisë, Francës, Gjermanisë dhe Rusisë shkonte në dëm të 

vullnetit të kombeve që nuk kishin ndikim në kancelaritë e 

Perëndimit. 

Maqedonia as që ekzistonte si shtet dhe pazari Fuqive të 

Mëdha lidhej me Shqipërinë, Bullgarinë, Serbinë dhe 

Greqinë. 

Pavarësisht se disa shtete të reja në fund të luftërave 

ballkanike dhe pas Konferëncës së Parisit fituan dhe 

humbën territore, ndjenjat nacionale për shtete etnike nuk 

u shuan. Të gjitha shtetet u adaptuan në rendin e ri të pas 

Luftës së Parë Botërore dhe politikave të Lidhjes së 

Kombeve. 

Kemi disa faktorë që ndikojnë në rritjen dhe rënien e 

kombeve. Vënia e tatimit për kokë banori, forcimi i ushtrisë 
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perandorake, forma e shtetit, gjallërimi i ekonomisë, portet 

detare, ndërtimi i rrugëve të kaluesheme për transportin e 

mallrave, infrastrukturë të mirë për ushtrinë, lidership të 

mençur, diplomaci të organizuar në bazë të fuqisë së 

shtetit, zyra inteligjente kundër armiqëve, edukimi dhe 

zbulimet e kohës, përbëjnë një ndër sukeset bazë të një 

shteti apo kombi. Historikisht kombet janë shuar për disa 

arsye.  

E para, luftërat shumë vjeçare, sëmundjet ngjitëse, pushtimi 

nga fuqitë më të mëdha, dalja nga kontrolli i harxhimeve 

buxhetore, korrupsioni dhe kleptokracia. 

Të gjitha këto tipare i gjejmë sot në Ballkanin Perëndimor e 

posaçërisht në Maqedoni, me specifika të vështirësisë së 

organizimit të shtetit dhe menazhimit të krizave politike. 

E ardhmja e Maqedonisë pa reforma të thella institucionale 

dhe zgjidhje ‚dy kombe‛ në një shtet do të jetë errësuar dhe 

kaotike në dekadën e tretë të këtij shekulli. 

Tendencat për referendume gjithandej Europës janë një 

momenti i ri për Ballkanin ku shteti i së drejtës nuk 

triumfoi.  

Procesi i Berlinit është një tentativë shtesë e BE për të 

mbajtur Ballkanin ‚afër‛ vetes dhe larg tensioneve apo 

ndikimeve ruse - turke. 

Katalonja është një shembull tjetër se BE-së do ta ketë 

vështirë t’i mbajë të dy krahët e kontinentit të bashkuar dhe 

të vendosur drejt reformave si rrugë për t’u integruar në 

BE. 
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Megjithatë, skepticizmi i qytetarëve të Ballkanit rreth 

proceseve është rritur për shkak të politikanëve të 

korruptuar dhe politikave ruse. 

Kremlini  përmes organizimeve operative dhe të 

propagandës arriti disa objektiva afatshkurtura. 

Në mungesë të planifikimeve afatgjata, burimeve 

shtetërore, vazhdimit të konflikteve të brendshme dhe 

orientimeve strategjike, popujt e Ballkanit të  cilët kërkojnë 

pozitë në sistemin ndërkombëtar dhe me këtë edhe 

hapësirë gjeografike, pa një ombrellë të sigurisë nga Fuqitë 

e Mëdha, do të pësojnë rënie të natyrshme. 

Tërheqja amerikane nga menaxhmenti global i rendit 

liberal tashmë i ka edhe pasojat në Maqedoni dhe në tërë 

Europën. 

Dilema do të vazhdojë edhe me qeverinë e re të 

kryeministrit Zoran Zaev, përkundër premtimeve për 

anëtarësim të shpejtë në BE. 

Zhvendosja e botës nga Perëndimi në Azi, vazhdon të 

paraqesë shqetësim parësor për ShBA-në dhe shumë më 

pak përqëndrim amerikan në krizat që nuk kërcënojnë 

drejtpërsëdrejti territorin dhe interesin global amerikan. 
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Hartë e vjetër antike 
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KREU IV 

HAPËSIRA, TERRITORI DHE SOVRANITETI 

SHTETËROR 

 

IV.1. Hapësira dhe territori  

Hapësira dhe territori ishin një ndër dy tiparet e luftërave 

europiane dhe vrasjeve masive të popullatës jo vetëm në 

Europë, por edhe në Ballkan, gjatë shekujve 18, 19 dhe 20. 

"Volk ohne Raum" ‚njerëzit pa hapësirë‛ ishte një thirrje 

politike dhe propagandë që u përdor në Republikën e 

Weimarit dhe në Gjermaninë naziste.  

Ky term u krijua nga shkrimtari gjerman Hans Grimm me 

romanin e tij ‚Volk ohne Raum‛. 

Republika e Weimarit si një ndër republikat më 

demokratike të Europës së pas Luftës së Parë Botërore 

(LPB) nxiti shumë studime që të miren me social -

demokracinë dhe barazinë në mes klasave. 

Shuarja e republikës nga forcat naziste, në vitin 1934, ishte 

një sinjal për shtetet e Europës që përballeheshin me krizën 

ekonomike botërore. 

Për më shumë, lëvizjet nacionaliste kishin të bëjnë me 

urretjen racore dhe vazhdimin e dominimit të fuqive në 

teatrin europian. 

Era që frynte në Perëndim u përcoll në Jug të Ballkanit me 

vazhdimin e gjenocidit dhe shpërnguljeve masive të etnive 

nga territori i Mbretërisë Serbo Kroate Sllovene (SKS) e 

quajtur pastaj Jugosllavi. 
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Ballkani i shkatërruar nga Luftërat Ballkanike, LPB dhe 

idelogjia e kuqe që me shpejtësi u përhap në shtresat 

popullore pas triumfit të bolshevikëve në vitin 1917, këtë 

rritje të ekstremizmit politik dhe etnik e pranoi pa 

hamendje. 

Shpërnguljet me dhunë u bënë përditshmëri në Ballkan dhe 

kjo mirëpritej nga forcat nacionaliste, pasi pastrimi etnik 

ishte gjithashtu pjesë e politikave qeveritare. 

Ajo që pritej të ndodhte në vitin 1939 me pushtimin e 

Polonisë nga Gjermania ishte paralajmërim për një tmerr në 

jug të Europës me fillimin e Luftës së Dytë Botërore (LDB). 

Hapësira dhe territori përsëri u bënë pjesë e garës në mes të 

Fuqive të Mëdha, gjatë dhe pas përfundimit të LDB. 

Kombet e Bashkuara si trup ndërkombëtar ku Fuqitë e 

Madha vendosin për çështjet botërore, është bërë dhe 

vazhdon të jetë një institucion ku gara në mes të fortëve 

kthehet në tragjedi për të vegjlit-shtetet pa ndikim. 

Shpallja e pavarësisë së Maqedonisë nga Jugosllavia 

mbartte për klasën politike një rrezik potencial për 

shpërthim të dhunës dhe hyrje të forcave ushtarake  

jugosllave ( JNA) në Maqedoni në vitin 1991. 

Shpërthimi i një luftë tjetër, në jug të federatës do t’i jepte 

fund ëndrrës së bashkësisë ndërkombëtare për zgjidhje 

paqësore të konfliktit që shpërtheu në Kroaci dhe Slloveni. 

Maqedonia arriti t’i shpëtojë një lufte që do ta dëmtonte 

shumë si republikë e re. 

Shqiptarët e Maqedonisë duke favorizuar Kosovën në 

kërkesat e saj për republikë dhe pavarësi, nuk hynë në 
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bisedime serioze me palën maqedonase rreth të ardhmes së 

vendit. 

Kërkesat për element shtet-formues  që nga viti 1991 dhe 

referendumi i vitit 1992, u reduktuan  më pas në kërkesa të 

pakicave nga partitë politike shqiptare. 

Në plan afatgjatë, kjo mënyrë e politikëbërjes paralajmëron 

një krizë tjetër që do ta përfshijë Maqedoninë. 

 

IV.1.2. Importi, faktor kyç në vasalitetin e një shteti  

 

Adaptimi i koncepteve të shoqërive të avancuara dhe mos 

përshtataja e po të njëjtave me gjendjen reale, me të cilën 

është duke u ballafaquar Maqedonia, është një faktor tjetër, 

që do ta pengojë vendin gjatë tranzicionit. 

Studiuesi suedez Rudolf Kjellen duke e ekzaminuar shtetin, 

teoritikisht e ndau atë në pesë kategori kryesore dhe më e 

rëndësishmja sipas tij ishte gjeopolitika. 

Realisht Maqedonia dhe shumica e vendeve si Maqedonia e 

kanë problem të formulojnë strategji kombëtare. 

Nga ana tjetër për sa i përket topopolitikës, pozicionit të 

shtetit, Maqedonia nuk ka pozitë të rëndësishme si shtet. 

Ndërsa për sa i përket formës së shtetit dhe tipareve fizike 

të shtetit të Maqedonisë, këtu s’ka hamendje se, vendi pa 

dalje në det dhe pa burime, mbetet në varësi të fuqive 

rajonale dhe atyre globale. 
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Në rast se, një shtet importon më shumë se sa eksporton, 

atëherë ai shtet deri sa të ekzistojë do të jëtë nën influencën 

e forcave të jashtme dhe sovraniteti i tij do të kërcënohet. 

Dëshira për territor dhe identitet kombëtar përsëri u 

aktualizua dhe pa dilema u bë pjesë e politikës së jashtme 

të Maqedonisë.  

‚Gjeopolitika e duhur‛ është njësia gjeografike e kufizuar 

nga kufijtë, jashtë nga "kufijtë natyror" dhe nga brenda 

"territori natyror". 

Sipas koncepteve territoriale dhe politike, kufijtë mund të 

jenë politikë dhe natyrorë, siç janë kufijtë malorë, kufijtë e 

lumenjve dhe zonat kufitare natyrore si shkretëtirat, 

moçalet, pyjet dhe zonat kufitare të krijuara nga njerëzit. 

Maqedonia me tentativat për regjistrim, si shtet i vetëm të 

maqedonasve dhe të një gjuhe për përdorim ndërkombëtar, 

në fakt po fshinë identitetin etnik dhe burimor të 

shqiptarëve të Maqedonisë. 

Pika e nxehtë në proceset e ardhshme duhet të vlerësohet 

se si do të evoluojnë më tej raportet shqiptaro-maqedonase. 

Një komb që nuk i përshtatet trendeve  rajonale dhe globale 

është i destinuar të ecë jashtë të gjitha proceseve 

demokratike. 

Maqedonia deri më tash ka qenë shembull i keq. A do ta 

vazhdojë qeveria e re me këtë politikë të mohimit dhe 

dominimit? Vitit 2018  pritet të jetë mjaft i rëndësishëm për 

Maqedonisë se si do të pozionohet në arenën 

ndërkombëtare. 
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IV.2. Territori si hapësirë politike 

 

Në gjeopolitikë dy ide janë të lidhura me territorin si 

hapësirë politike. 

Territori dhe sovraniteti kërkojnë një lloj kontrolli politik të 

hapësirës 

Ndërsa politika, ose ushtrimi i pushtetit nga qeveria kërkon 

territor. Territorialiteti në fakt është fuqia e ushtruar 

përmes ndërtimit dhe menaxhimit të territorit nga qeveria e 

zgjedhur nga qytetarët me votim të drejtëpërdrejtë  ose në 

shtetet diktatoriale me dhunë. 

Megjithatë, të gjitha qeveritë dhe shtetet, të çfardo lloji të 

jenë operojnë në bazë të këtyre principeve gjeopolitike. 

Maqedonia si shtet i ri në Ballkanin me përplot ide 

separatise dhe nacionaliste që nga pavarësia ka operuar në 

një system të vjetër të trashëguar nga sistemi jugosllav dhe 

serb. 

Kjo u dëshmua nga veprimet e qeverisë së Nikolla Klusevit, 

Branko Cërvenkovksit dhe së fundi për habi nga ish 

qeveria e Nikolla Gruevskit. 

Aktualisht qeveria e kryeministrit Zoran Zaev, 

menaxhimin e shtetit dhe të punëve qeveritare e ka ngritur 

mbi principet e vejtra të ish preseidentit Kiro Gligorov, 

duke ndërtuar shtet kryesisht me identitet maqedonas. 

Në fakt, kjo lidhet me interesin kombëtar të qeverisë së 

Zaevit, një komb një shtet dhe jo me konceptin qytetar që ai 

po e paraqet si model që do të ketë sukses edhe për 

shqiptarët. 



Selim Ibraimi Territori i luftës së heshtur 

 

93 

 

IV.2.1. Interesi nacional i shteteve etnike në Ballkan 

 

Në mesjetë politika ndërkombëtare përbëhej nga një model 

tepër i ndërlikuar i vendosjes së juridiksioneve.  

Mungesa e një trupi ndërkombëtar, ku të gjitha konfliktet 

do të zgjidheshin në mënyrë  paqësore, përbënte një ndër 

dobësitë  e sistemit të atëhershëm të  krijuar pas Paqës së 

Ëestfalisë . 

Pjesa më e madhe e veprimtarisë  politike ishte koncentruar 

në  pushtetin vendor.  

Në nivel lokal kishte një larmi të madhe të subjekteve 

politike si feudalë që qeverisnin pasuritë e tyre. 

Shtetet ishin të sunduara nga klerikët dhe subjekte të vogla 

politike siç ishin principatat dhe duqet.  

Në Europë  ekzistonin dy institucione me pretendime 

serioze për pushtet: Kisha Katolike dhe Perandoria.  

Sistemi politik i Europës mesjetare ishte një farë kombini i 

pushtetit lokal dhe vendosjes së politikës në qendër të 

marrëdhënieve ndërkombëtare.  

Megjithatë, që nga shekulli i XIV ky sistem u thjeshtua 

shumë, pasi shteti u shfaq si një entitet politik, i vendosur 

në qendër të marrëdhënieve ndërkombëtare. 

Shtetet e reja në të njëjtën kohë e vendosin veten në 

kundërshtim me sistemin e Papës. 

Në Ballkanin e atëhershëm, principatat  ishin organzimet e 

para politike. Bullgarët dhe Serbët filluan t’i kundërshtonin 

Osmanët, pas humbjes së thellë  në Betejen e Varnës (1444). 
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Perandoria Osmane ishte në kulmin e ekspansionit në 

Ballkan dhe Lindjen e Mesme. Ushtria e Sulejmanit të 

Madhërishëm me ushtrinë e tij ju afrua dyerëve të Vjenës 

(1683). 

Tentativa osmane për të pushtuar ‚Mollën e Artë ‛ paraqite 

rrezik të madh për sigurinë e Europës të dalë nga 

reformacioni.  

Ky afrim i Osmanëve ishte kërcënim i drejtëpërdrejtë për 

rendin e ri europian. 

Beteja e Varnës. Pushtimi Osman 
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Me vazhdimin e dobësimit të Osmanëve, pas përpjekjes së 

dytë për të pushtuar Vjenën dhe revolucionin industrial që 

kishte filluar në Europë, nisi edhe rizgjimi  i emocioneve të 

popujve të  Ballkanit për pavarësi dhe shtete kombëtare. 

Disa këtë e quajnë si Ballkani modern por faktet bëjnë të 

njohur si ky ishte  momenti i shfaqjes së  nacionalizmit të 

egër dhe vënies në rend të parë  interesin nacional. 

Priotitet për Ballkanin i cili duhej të transformohej ishin 

pikërisht, reforimi dhe të bërit pjesë e Europës së 

industralizuar. 

Kaosi europian pas vdekjes së Bismarkurt dhe Kaiserit 

(Wilheim-it të II) 

e nxiti Gjermaninë  të  pushtojë  rrafshnaltën e Rhineland-it, 

një  provincë  e zhvilluar e Gjermanisë. 

Separatizmi dhe pushtimi i territoreve më përkatësi të 

njëjtë etnike u bë pjesë e strategjive nacionale të shteteve 

europiane. 

Nëse tërheqim një paralele historike në mes ngjarjeve të 

LPB-së shumë tipare i shohim sot në BE dhe në përpjekjet e 

shteteve të Ballkanit Perëndimor për t’u bërë pjesë e këtij 

sistemi të shpikur dhe tepër të avancuar.  

Këtu kemi shenja të njëjta, për sa i përket kërkesave për 

autonomi, në Europë  dhe Ballkan. 

Europa nuk mund të bëhet Amerikë, shumë llojshmëria e 

kombeve me gjuhë  dhe tradita ka qenë specifika që ky 

kontinent është bërë dinamik por edhe me rreziqe të 

shpërthimit të  luftërave për territore. 
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Kush e kontrollon Europën në realitet kontrollon Euro-

Azinë me ishujt e saj. 

Andaj, interesi nacional do të vazhdojë të jetë shqetësim 

kryesor  për BE-në dhe Ballkanin, pavarësisht se qeveritë  

deklarojnë se kanë hequr dorë  nga sovraniteti dhe interesi 

kombëtar.  

Interesi kombëtar i shteteve të Ballkanit do të vazhdojë të 

shqetësojë qeveritë kombëtare dhe Fuqitë e Mëdha. 

Maqedonia tani ndodhet në procesin e ndërrimit të emrit, 

me ç’rast, me shumë çështje opozita nuk do të pajtohet. 

Vetëm partitë shqiptare nuk paraqesin ndonjë forcë që 

është duke e ndikuar procesin. Trendi i filluar në fillim të 

këtij viti mbart rrezik të shkrirjes e tyre në sistemin e ri 

maqedonas me pasoja për kompaktësinë territoriale të 

shqiptarëve të Maqedonisë.  

 

IV. 3. Ndryshimi i historisë me politika të reja urbane 

 

Kthimi i gjeografisë politike në politikën urbane, në vendet 

post-koloniale dhe në ato në tranzicion, ishin një ndër 

hapat e parë të shfaqjes së politikave etnike në Ballkan. 

Sovraniteti i ardhshëm i qyteteve, në fillim ishte i panjohur 

dhe nuk kishin strukturë koherente shtetërore dhe 

njëetnike.  

Por negocimi i historisë, identitetit, kulturës nga qeveritë e 

Maqedonisë, ilustrojnë pasqyrimin e gjeopolitikës së 

pasluftës me proceset e jetuara dhe të kujtuara, të vendit-
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qyetit-fshatit të dikurshëm urban që me politika të rrepta 

urbane nga Republika Socialiste e Maqedonisë mori një 

pamje të re dhe strukturë unike njëetnike. 

Përzierja e grupeve etnike në ish-Jugosllavi, gjatë regjimit të 

Josip Broz Titos, i cili ndërtoi një sistem të vlerave artificiale 

të koheziont të brendshëm ndëretnik, ndikoi në rritjen e 

nacionalizmit dhe të etjes për territor pas vitit 1992. 

Bosnja dhe Maqedonia janë një dy shembujt e politikave të 

RSFJ duke i mbyllur  përkohësisht çështjet e hapura me 

projekte të zhvendosjes së popullsisë brenda territorit ose 

duke i nacionalizuar tokat e grupeve tjera etnike. 

Nga pikëpamja historike, pas reformave të Tanzimatit dhe 

Kryengritjes së Dervish Carës, popujt që gjindeshin në prag 

të pavarësisë nga Osmanët dhe atyre që kishin filluar 

kryengritjet e para, në Maqedoninë e atëhershme, një 

politike e re e Osmanëve i detyroi shumë shqiptarë, me ligj 

të luftonin në shtetet e Lindjes së Mesme si në Jemen, Irak 

dhe Siri. 

Ikja e tyre e detyruar, në ushtrinë e Perandorisë Osmane, la 

pasoja tek nataliteti i popullatës shqiptare në Maqedoni dhe 

me këtë filloi të ndryshojë edhe përbërja etnike e 

Maqedonisë së padefinuar si territor dhe pa njohje 

ndërkombëtare. 

Loja me harta dhe politika të reja urbane filloi qysh në vitin 

1945 pas ardhjes në pushtet të forcave komuniste në 

Maqedoni dhe vazhdoi për më shumë se dy dekada, duke 

formuar qytete dhe rajone të pastra etnike ose duke e 
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ndryshuar përbërjen etnike të qyteteve me popullatë të 

transferuar artificialisht nga Egjeu i Maqedonisë. 

Rrjedha këtij procesi ishte i dhimbshëm, pasi nacionalizimi 

i tokave nga qeveria socialiste e Maqedonisë, detyroi 

shumë etni të migronin nga një vend në një vend tjetër më 

të sigurtë brenda republikave jugosllave ose vetë 

republikës. 

Politika e urbanizimit u bë metodë e re e qeverisë së 

Maqedonisë, për të krijuar imazhin e ri të përbërjes etnike 

të Maqedonisë. 

Qeveria socialiste e Maqedonisë dhe kjo e fundit e Nikolla 

Gruevskit i shfrytëzuan të gjitha metodat për të krijuar 

kombin e ri maqedonas në zemër të Ballkanit. 

 

IV.3.1. Çfarë ndryshimesh duhet të promovojë 

Uashingtoni në Maqedoni? 

 

Buxheti i Maqedonisë pas konfliktit të vitit 2001,  u 

keqpërdor nga politikat nacionaliste të qeverive të 

Maqedonisë, duke shkatëruar edhe ashtu ekonominë e 

brishtë të vendit. 

Kryeministri Zoran Zaev erdhi në pushtet me ndihmën e 

ShBA-ve, BE-së ,partive politike shqiptare. Deklarimet e tij 

për një Maqedoni të re janë për t’u parë. 

Ai është i vendosur rreth konceptit unitar të shtetit dhe 

promovimit të qytetarizmit të bazuar në dominim njëetnik. 
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Këtu qëndron rreziku i këtij koncepti, pasi një Maqedoni 

me kaq probleme të brendshme dhe të jashtme nuk mund 

t’i ‘konzervojë’  dallimet etnike me model  unitar- shtet të 

popullit maqedonas dhe të gjithë të tjerëve që jetojnë në 

Maqedoni. 

Zgjidhja e çështjeve të hapura do të bëhet më qartë në 

dekadën e tretë ku priten ndërrime të mëdha në sistemin 

europian të sigurisë. 

Sipas këtij trendi, situata do të imponojë zgjidhje të reja për 

Ballkanin dhe për të gjitha etnitë, që kanë ngelur si pakica 

në shtetet aktuale. 

Një lojë e mençur e politkanëve maqedonas dhe atyre 

shqiptarë do të mund të siguronte një paqë të sigurtë në jug 

të Ballkanit Perëndimor dhe njëkohësisht, do të 

parandalonte konfliktet lokale, por më përmasa të shtrihen 

më gjerë. 

Në plan afatgjatë, procesi do të punonte në favor të 

politikave amerikane dhe këtu, Uashingtoni do të duhej t’i 

përkrahte ndyshimet e brendshme kushtetuese në 

Maqedoni. 

 

IV.3.2. Kosotja e funksionimit të shoqërive shumëetnike 

 

Shoqëritë multietnike në vendet e pazhvilluara, me sisteme 

autoritare dhe atyre shteteve që janë duke e kaluar procesin  

e tranzicionit, tregojnë se sa vështirë e kanë të funksionojnë 

pa konflikte dhe shpesh herë, Fuqitë e Mëdha duhet të 
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intervenojnë ,qoftë ushtarakisht ose duke luajtur rolin e 

ndërmjetësuesit.  

Për Uashingtonin, vazhdimi i politikave të këtilla ka qenë e 

kushtueshme dhe administrata e re e presidentit  Donald 

Trump ka bërë të ditur për shkurtime buxhetore në shkallë 

ndërkombëtare. 

Pas rrëzimit nga pushteti ish kryeministrit Nikolla 

Gruevski, Uashingtoni duhet të fillojë një qasje të re ndaj 

Maqedonisë dhe raporteve të brendshme ndëretnike. 

Diplomatë të lartë amerikanë të Departamentit të Shtetit si, 

Brian Hojt kanë qenë më të qartë për sa i përket të ardhmes 

së Ballkanit si tërësi, por duke mos pasur politika konkrete 

për çdo shtet përkatës. 

 

Ambasada Amerikane në Shkup 
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KREU V 

 

PROJEKSION PËR TË ARDHMEN E MAQEDONISË 

DHE BALLKANIT  

PERËNDIMOR 

 

V.1. Shtetësia e Maqedonisë: nga klientelizmi në 

kleptokraci 

 

Viteve të fundit në Maqedoni ka një grindje mjaft të 

theksuar se, deri në çfarë mase, forma dhe mosfunksionimi 

i shtetit të ri mund t'i atribuohet përvojës socialiste apo 

nëse trashëgimia nga ish regjimi duhet të merret parasysh 

sot në drejtimin e republikës.  

Përgjithësisht, përgjigjja e saktë është se, të dyja format, ajo 

socialiste e organizimit politik dhe demokratike e shtetit të 

brishtë e karakterizojnë situatën politike në Maqedoni. 

Klientelizmi është një rend shoqëror që varet nga 

marrëdhëniet e patronazhit e në veçanti, mund të 

interpretohet si një qasje politike e partive politike, që i 

shfrytëzojnë marrëdhëniet e krijuara nga sistemi. 

Maqedonia në nivel rajonal, rangohet keq për sa i përket 

klientelizmit dhe ky trend po vazhdon ende në qeverinë 

reformatore të kryeministrit Zoran Zaev. 

Në fakt, të gjitha qeveritë e Maqedonisë, që nga pavarësia 

kanë pasur nivele të caktuara të kilentelizmit dhe fenomeni 
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u përhap sidomos gjatë qeverisjes së ish –kryeministrit 

Nikolla Gruevski. 

Kleptokracia megjithëse është dukuri tek shtetet e 

zhvilluara, në Ballkan sëmundja u përhap pas ndryshimit 

të sistemit politik dhe formimit të partive politike me liderë 

dogmatikë nga ish regjimi. 

Një pjesë tjetër e liderëve që e mbështeti qeverisjen 

kleptokrate, lindën gjatë procesit të transfomimit të 

shoqërisë në Maqedoni. 

Historikisht, kleptokracinë e gjejmë si sistem që në Greqinë 

e lashtë, por në shoqërtitë bashkëhore sistemi i ‚qeverisjes 

nga hajdutët‛ është më i përsosur për shkak të natyrës së 

shteteve dhe lidershipit. 

Kleptokratët e Ballkanit synojnë që të bëjnë sa më shumë 

pasuri personale dhe të fitojnë fuqi politike, për të mbajtur 

pushtetin dhe popullatën të ngulfatur. 

Në këtë mënyrë, sistemi i ndërtuar përfshin kapjen e shtetit 

dhe fondeve në kurriz të qytetarëve. 

Maqedonia ishte dhe vazhdon të jetë një vend i 

përshtatshëm për të gjitha deformitetet shoqërore. 

Ambiciet e qeverisë së re, për të luftuar kleptokracinë dhe 

klientelizmin janë të mëdha. ShBA dhe BE  kanë ndarë 

fonde shtesë për të luftuar sistemin e ngritur nga  qeveritë e 

Maqedonisë. 

Megjithatë, qeveria e Zaevit nuk është imune ndaj 

politikanëve të cilët për synim kanë pushtetin dhe 

korrupsionin. 
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Struktura politike e qeverisë së Zoran Zaevit është e 

ndërlikuar dhe për shkak të natyrës së forcave politike, do 

ta ketë të vështirë për të luftuar korrupsionin, kleptokracinë 

dhe klientelizmin. 

Pasi qeveria e re rrezikohet të shembet nga partnerët e 

koalicionit, për shkak të dallimeve në procese, atëherë 

reformat e qeverisë do të mernin dinamikë të re. 

Gjatë fushatës zgjedhore, kryeministri Zoran Zaev tha se, 

koha e nacionalizmit ka marrë fund me çka partnerin e 

koalicionit Aleanca për Shqiptarët e vendosi në pozitë të 

pafavorshme. 

Rreziku për procese që do ta shndërronin Maqedoninë në 

një pikë të nxehtë, ende vazhdojnë të mbeten aktive. 

Modeli për të cilin kryeministri është deklaruar se është një 

ndër më të mirët për Maqedoninë ka hasur në tone pozitive 

nga partia e Ali Ahmeti, Bashkimi Demokratik për Integrim 

(BDI). 

Këtu në proces do të kemi përplasje të vazhdueshme në 

mes partnerëve për sa i përket këtij modeli. 

Rezultati mund të jetë fatal për Maqedoninë, nëse për 

shkak të dallimeve situata do të dalë jashtë kontrollit. 

Maqedonia përveç korrupsionit, klientelizmit pra, po 

ndeshet me një nacionalizëm institucional të promovuar 

nga qeveritë në Shkup. 

Bashkësia Ndërkombëtare, është koha të përcaktohet qartë 

për dinamikën e proceseve në Maqedoni të nisura nga 

kryeministri Zoran Zaev. 
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Përveç kësaj, nuk është e qartë se, përse kryeministri po 

përkrah aq fuqishëm partinë e Ahmetit. Kritika të shumta 

janë adresuar kundër kryeministrit se, po përkrah një klasë 

të korruptuar politikanësh, që kanë qeverisur me Nikolla 

Gruevskin e VMRO-DPMNE-së.  

Zgjedhjet në Maqedoni nxorën në dritë dallimet e 

partnerëve të koalicionit, për sa i përket shtetit dhe 

trendeve brenda dhe jashtë vendit. 

Kleptokratët vazhdojnë ta nënshtrojnë demokracinë 

nëpërmes formave të presioneve politike duke manipuluar 

edhe proceset zgjedhore. 

Maqedonia për gjatë kohë nuk do të jetë në gjendje t’i 

luftojë këta deformime përderisa ka këtë gjyqësi partiake 

dhe ideologjike të trashëguar nga sistemi socialist. 

Problemet ndëretnike vazhdojnë të lënë vakumin e 

dëshiruar për kleptokratët e ri. Maqedonia mund ta humbë 

këtë betëjë, nëse qeveria e re do të vazhdojë që tani të 

krijojë armiqë. 

Situata e krijuar brenda Maqedonisë shkon në disfavor të 

shtetësisë së diskutueshme të republikës së re dhe ndikon 

në rritjen e antagonizmave në Maqedoni. Atëherë ndërjyrja 

ndërkombëtare do të ishte e paevitueshme. 
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V.2. Siguria në shoqëritë shumëetnike 

 

Dhuna dhe ekstremizmi politik janë bërë përditshmëri në 

çështjet e brendshme të Maqedonisë.  

Vështirë se një vit shkon pa lajme për aktivitetet e sulmeve 

ndëretnike dhe kriza politike.  

Nocioni që duhet pranuar është se, shoqëritë multietnike 

dhe fetare shpesh janë të prirura për dhunë dhe anarki. 

Këtu nuk përjashtohet as Maqedonia, Kosova dhe Bosnja si 

raste referimi të pikave të nxehta në Ballkan.  

Eshtë e vërtetë që, çdo shoqëri që ka identitete të 

ndryshme, mund të bëhet e prirur dhe ekspozuar ndaj 

forcave përçarëse. 

Nga ana tjetër, në Maqedoni është shumë  vështirë që etnitë 

me kultura, zakone dhe fe të ndryshme mund të 

harmonizohen në një etnitet-tërësi të vetme  unitare dhe të 

fortë në rajon.  

Ky plan po favorizohet sot në Maqedoni dhe pretendohet 

të njihet si model ndërkombëtar. 

Ministri i Jashtëm i Maqedonisë, Nikolla Dimitrov në disa 

raste është munduar ta paraqesë Maqedoninë si shembull 

më të mirë, për sa i përket të drejtave etnike. 

Ndërsa një shembull tjetër i mirë dhe unik janë ShBA-të e 

cila është një përzierje e kaq shumë popujve, kulturave dhe 

madje edhe feve dhe është padyshim, kombi më i fuqishëm 

në botën e sotme bashkëkohore. 

Krahasimi që politikanë të ndryshëm në Ballkan po 

mundohen të bëjnë nuk qëndron, pasi tradita shtetërore 
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dhe valët e nacionalzimit në Ballkan nuk e përcaktojnë këtë 

rrejdhë të historisë. 

Popujtë e Europës Juglindore vështirë e dorëzojnë të 

vjetrën apo të kaluarën dhe aq më pak janë të përkushtuar 

të hynë në procese, që do ta braktisin traditën e tyre të 

separatizmit dhe nacionalizmit agresiv. 

Baza e nacionalizmit agresiv në Ballkan, mbështetet në 

projekte kombëtare për territore dhe ekspanzion, mbi 

kurrizin e popujve autoktonë. 

Këtë fakt e gjejmë në Maqedoni, qeveria e së cilës është 

duke promovuar një politikë të dominimit bashkëhor. 

Këtu duhet parë gjenezën se pse një Maqedoni kaq e vogël 

ka shumë probleme të jashtme dhe të brendshme. 

Disi qeveria e Zoran Zaevit ka filluar t’i reduktojë kërkesat 

historike të shqiptarëve të Maqedonisë me politika të 

koalicioneve të arritura me partitë shqiptare, ‛Kazani i 

shkrirrjes‛ projekt i ri i LSDM-së mund të ketë efekte 

negative pasi në rajonet e populluara me shqiptarë edhe 

pse situata e sigurisë dhe ekonomike po qëndron pezull, ka 

elementë të rritjes së pakënaqësive kundër politikave të 

Shkupit dhe partnerëve politikë që mbështetesin qeverinë e 

Zoran Zavit. 

Deklarata e Belforit në vitin 1917 la pasoja shekullore për 

popujt e Lindjes së Mesme, ndërsa shumë deklarata të 

shpallura nga qeveritë e republikave pas rrënimit të 

Jugosllavisë, kishin për qëllim të ndryshonin baraspeshën 

ndëretnike, duke lartësuar në një pozitë më lartë një popull 

tjetër. 
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V.2.1. Kuadri konceptual i shoqërive shumëetnike dhe 

renditja e Maqedonisë 

 

Sipas studimeve sociologjike dhe antropologjike, të gjitha 

shoqëritë në botë mund të klasifikohen në tre grupe. Së 

pari, ka shoqëri të ndërtuaraa në bazë të marrëdhënieve të 

bazuara në parimet e tolerancës, drejtësisë dhe barazisë, 

duke krijuar shtete paqësore dhe të fuqishme, në të cilat 

etnia ose prirjet fetare luajnë vetëm rol formal dhe ka unitet 

kombëtar,  për sa i përket diversitet shoqëror. 

Së dyti, ka shoqëri ku ekzistojnë grupe etnike dominuese 

dhe shtypin të tjerët nga brenda, duke u përpjekur të duken 

popull me parime të larta demokratike dhe civilizuese.  

Shoqëritë e tilla ulen në ‚barutin e thatë‛ dhe shpeshherë 

marrëdhëniet në mes etnive mund të ndezin flakën dhe 

fanatizmin etnik dhe fetar.  

Së treti, ka shoqëri –shtete ku shumë grupe etnike dhe 

fetare garojnë për supremaci dhe dhuna është gjithmonë e 

pranishme në jetën e përditshme. 

Në politikat koloniale të Perandorive dhe Mbretërive në 

Ballkan, mbipopullimi apo lëvizja e vijave kufitare të 

jashtme dhe brendshme, ishte një ndër konceptet bazë të 

qeverive me programe nacionaliste. 

Asnjëherë nuk u bë korrigjimi i politikave të shtypjes dhe 

për më shumë, në shtetet multietnike, qeveria e cila 

zgjidhet nga votat e të gjithë partive politike me përkatësi 

të ndryshme etnike për synim nuk kanë balancën 
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ndëretnike dhe ekonomike, por vazhdimin e mbizotërimit 

etnik dhe ekonomik siç është rasti i Maqedonisë.  

Për të arritur paqën, prosperitetin dhe sigurinë e 

përhershme, Maqedonia duhet ndërmarrë procese të 

mëdha dhe të ndërlikuara shoqërore. 

Që nga viti 1991 nuk kemi parë ndryshime thelbësore në 

raportet shqiptaro-maqedonase. 

Zëra të ndryshëm në Maqedoni, nuk besojnë se qeveria e re 

e kryeministrit Zoran Zaev edhe pse gëzon mbështetje 

ndërkombëtare për reformat, do të mund të tejkalojë 

kufirin e vet etnik dhe të deklarohet për një Maqedoni të re, 

me bartës të ri të sovranitetit pra me shqiptarët. 

Fjalori i ‚Longman Dictionary of Contemporary English‛ e 

përkufizon paqen si një situatë ku nuk ka luftë apo luftime. 

Në Maqedoni kemi paqë po nuk kemi rend dhe gjykata të 

pavarura. 

Mungesa e shtetit të së drejtës, prodhon gjithashtu 

konflikte të ngrira  dhe një shoqëri antagoniste e prirur 

drejt dhunës. Pa harmoni  një shoqëri  do të bëhet e 

dhunshme dhe jopaqësore.  

Në Maqedoni, rastet e montuara politike kanë prodhuar 

jostabilitet dhe kriza ndëretnike. Siguria dhe paqja janë të 

dy anët e së njëjtës monedhë. 

Paqja në Maqedoni dhe Ballkan, mund të arrihet vetëm kur 

ekziston siguria. Siguria, garanton ekzistencën e paqes dhe 

mundësisë për marrëveshje paqësore.  
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Kur ka siguri joadekuate, paqja do të mbetet e pakapshme 

dhe mungesa e paqes nënkupton pasiguri tek grupet etnike 

dhe mundësi për burime të reja konfliktesh. 

Rrezik potencial ekziton për të gjitha shtetet në Europën 

Juglindore, për shkak të diversitetit etnik, kulturor dhe 

fetar.  

Roli i Fuqive të Mëdha në shtet ndërtimin e Maqedonisë në 

disa etapa nuk i ka prodhuar efektet e duhura të 

konsolidimit të shtetit multietnik. 

Tani pas ardhjes në pushtet të kryeministrit Zoran Zaev, 

Brukseli dhe Uashingtoni shpresojnë në uljen e tensioneve 

të brendshme. 

Por, disa indikatorë tregojnë se, është vetë drejtësia e 

Maqedonisë që prodhon kriza, siç është rasti i fundit i 

Kumanovës duke nxitur paralelisht protesta shqiptare 

kundër sistemit ligjor të ndërtuar me vite nga maqedonasit 

si pushtet ekskluziv i qytetarëve maqedonas. 

Një raport i Drejtorisë Kombëtare Amerikane theksonte se 

dallimet në mes dy etnive po vazhdojnë në Maqedoni me 

potencial për kriza të përhershme ndëretnike. 
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V.2.2. Mbi territorin dhe kulturën e frikës ndëretnike në 

Maqedoni 

 

Në një epokë të lëvizjeve globale dhe rajonale, në Europën 

Perëndimore dhe në Ballkan, nocioni i territorit si një 

hapësirë politiko-institucionale e kufizuar, kërkon 

hulumtime të mëtejshme. 

Përveç territorit si burim jo vetëm simbolik, shtetit i duhet 

një rregullim hapësinor i procesit të akumulimit dhe i 

riprodhimit të kapitalit dhe burimeve të tjera publike siç 

janë tatimet dhe paralelisht, qeveria ka nevojë për buxhet 

shtetëror  dhe këtë e bën duke vendosur tatime. 

Në Maqedoni dhe në përgjithësi në shtetet me përbërje të 

përzier ndëretnike, territori mbetet i komplikuar dhe 

implikon diskurse dhe praktika të shoqërisë integruese ose 

në disa momente historike edhe përçarëse. 

Në Maqedoni kemi dy retorika kombëtare: njëra nga pala 

maqedonase e cila territorin dhe sovranitetin e quan si të 

vetin dhe të pandarë me etnitë tjera dhe e dyta është ai 

shqiptar i pa konsoliduar si retorikë dhe diskurs, për shkak 

të mungesës së një strategjie kombëtare nga partitë politike 

shqiptare. 

Ky lloj diskursi kombëtar, në fakt, përbën një ndër pengesat 

ku shqiptarët dhe liderët përballen me ndërkombëtarët 

gjatë bisedimeve dhe shqyrtimeve të ndryshme që lidhen 

me territorin, kombin dhe sovranitetin shqiptar brenda 

Republikës së Maqedonisë. 
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Përkatësia dhe besnikëria përtej retorikës kombëtare për 

kontroll dhe sovranitet territorial, të një populli, ilustrohet 

më mirë me historitë e errëta të disa shteteve europiane 

gjatë periudhës së nacionalizmit dhe ngritjes së vetëdijes 

kombëtare. 

Kultura e frikës që është përhapur me dekada në Maqedoni 

i ka pasojat e veta në përditshmërinë ndëretnike të vendit 

dhe në ndërtimin e politikave joadekuate të mirëbesimit 

dhe përpjekjeve kundër çdo lloj ekstremizmi. 

Për më shumë, kultura e frikës është një term që i referohet 

përhapjes së përceptuar të frikës dhe ankthit në diskursin 

publik, e më së shumti në shoqëritë multietnike dhe kjo, 

natyrisht, se ndikon në mënyrën se si individët 

ndërveprojnë me njëri-tjetrin në mjediset e përziera 

etnikisht. 

Në Maqedoni kulturat e ndryshme nuk kanë vepruar si 

agjentë pozitivë demokratikë, por e kundërta ka ndodhur. 

Frika etnike për hapësirë, territor, sovranitet dhe shtypje 

kulturore ka luajtur rolin kryesor në thellimin e hendekut 

ndëretnik. 

Vëretjet ndërkombëtare nuk kanë dhënë rezultate konkrete 

dhe kjo u dëshmua me Marrëveshjen e Ohrit dhe me 

mosndryshimin e qasjes së qeverisë dhe partive 

nacionaliste maqedonase, ndaj statusit të shqiptarëve të 

Maqedonisë. 

Një pjesë të fajit këtu e kanë edhe liderët shqiptarë, të cilët 

më së shumti janë kujdesur për zhvillimin e një sistemi 

korruptiv dhe kleptokratik në mjediset shqiptare. 



Selim Ibraimi Territori i luftës së heshtur 

 

112 

 

Këtu gjithashtu kemi disa çështje të hapura që do të 

vazhdojnë ta trondisin skenën politike të Maqedonisë.  

Konfrontimi i frikës së dy etnive do të jetë fatal për 

Maqedoninë e brishtë. 

Një version i frikës ndërfqinjësore i ka përshkruar raportet 

e Maqedonisë me Greqinë, Kosovën, Bullgarinë dhe 

Shqipërinë, për shkak të emrit dhe identitetit të 

diskutueshëm nga shtetet anëtare të NATO-s ose të BE-së. 

Një menaxhim i ri nga aktorë tjerë, ndoshta do ta shtynte 

krizën tjetër shqiptaro-maqedonase dhe do ta largonte 

frikën, si mjet i politikës ditore, për ta vazhduar ankthin 

ndëretnik edhe për gjatë kohë në Maqedoni. 

 

V.2.3. Koha e atentateve dhe shqetësimet e Kongresit 

Amerikan 

 

Mediat në Maqedoni njoftuan se, Rusia po përgatit atentat 

ndaj kryeministrit Zoran Zaev, në kohën kur vendi do të 

jetë gati të hyjë në NATO. 

Së pari, duhet parë se cilët burime e kanë informuar 

kryeministrin për atentatin kundër tij. 

E dyta, sa kredibile janë këto informtata që kryeministri i 

plason në opinion. 

E treta, nga cila palë vijnë burimet: shërbimi intelegjent 

amerikan në Shkup, Brukseli, të ndonjë vendi fqinjë apo 

janë të Drejtorisë Intelegjente të Maqedonisë. 
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Hartë nga Herodoti. Maqedonia e Epërme 
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Deklaratat e tij, duhet parë më tepër nga këndi i përgatitjes 

së opinionit, për ndryshime të mundshme të emrit dhe 

negociatave me Greqinë, pra të lëshimeve që duhet t’i bëjnë 

të dyja palët. 

Kompromisin popullata maqedonase e sheh si të dëmshëm 

dhe këtu, sigurisht që, qeveria po përdor një kërcënim rus 

apo frikë nga Moska, për trazira në Maqedoni dhe atentate. 

Nga një aspekt tjetër, individi -qytetarët janë të prirur që të 

paguajnë koston më të vogël se sa konfliktin apo 

kërcënimet e mundshme hibride të aktorëve të ndryshëm. 

Për këto procese, duhet pritur se kur me të vërtetë do të 

fillojnë bisedimet e hapura në mes Shkupit dhe Athinës dhe 

si amerikanët do të reagojnë gjatë procesit. 

Që nga viti 2009, Rusia me të gjitha mjetet e diplomacisë së 

butë, propagandës informative dhe ndërhyrjeve hibride e 

ka dominuar Ballkanin dhe Maqedoninë deri në pranverë 

të këtij viti. 

Në Mal të Zi, nëpërmejt influencës në sektorin privat dhe 

atë intelegjent, arriti të organizojë sulme të fshehta, kundër 

qeveritareve proamerikanë të Malit të Zi. 

Në fakt influenca ruse vazhdon në Kosovë, Shqipëri dhe 

Maqedoni duke i përdorur mjetet sociale dhe politikanët 

lokalë. 

Rusia synon që shtetet e Ballkanit Perëndimor që nuk janë 

anëtarësuar në NATO të qëndrojnë anësh kësaj aleance ose 

të mbajnë qëndrim neutral. Argumenti tjetër është se, 

NATO ende nuk ka caktuar datë për pranimin e 
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Maqedonisë dhe e gjithë loja do të varet nga Maqedonia 

dhe pala greke.  

Në një farë shkallë, mund të rritet presioni informativ ndaj 

qeverisë, por pasi pozita gjeografike e Maqedonisë nuk 

është frontale, njëkohësisht rreziku i drejtëpërdrejtë nga 

intervenimi ushtarak rus është minimal.  

Maqedonia aktualisht është jashtë ‚Intermariumit‛ që po 

zhvillohet në Evropën Lindore.  

E vetmja situatë që do të shkonte në favor të Kremlinit, do 

të ishte destabilizimi i Maqedonisë nga brenda dhe për 

këtë, qeveria e kryeministrit Zoran Zaev duhet t’i 

përfundojë reformat dhe t’i zgjidhë problemet ndëretnike.  

Rusia në planin rajonal do të vazhdojë të tregojë interesim 

për Ballkanin edhe gjatë dekadës së tretë. 

Skenari më i keq për Maqedoninë dhe Ballkanin do të ishte 

në rast se, do të kemi ndonjë ndryshim radikal në sistemin 

ndërkombëtar e cila do të prodhonte një rend të ri 

gjeopolitik në Ballkanin Perëndimor. 

Amerikanët në disa momente që nga viti 1999 kanë bërë 

disa shkëputje nga rajoni. 

Tani në plan afatgjatë do të varet nga administrata e 

presidentit Donald Trump, se si Uashingtoni do të 

vazhdojë të influencojnë më tej në Ballkan. 

Koncentrimi i tejskajshëm amerikan në Azinë Juglindore, 

Paqësor dhe në Lindjen e Mesme, shihen si gjasa të reja për 

Rusinë që me anë të sulmeve hibride, atyre kibernetike dhe 

diplomacisë së butë t’i influencojë politikat e jashtme dhe 

ushtarake nga Baltiku e deri në Ballkan. 
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Maqedonia nuk duhet të bëhet pjesë e konceptit të ‚Rusisë 

Ballkanike‛ ose të qëndrojë neutrale. Në fund, i gjithë 

procesi i ndryshimit të emrit, dhe anëtarësimit në NATO 

do të varen nga vetë qytetarët e Maqedonisë. 

Në Mitrovicë Oliver Ivanoviqi u vra më 17 janar të 2018 

nga persona të panjohur.Atentati kundër figurave të larta 

me ndikim në rajonet e krizave ndëretnike paraqet rrezik 

potencial për kthmin e konflikteve të ashpra me pasoja për 

sigurinë e Kosovës dhe rajonit. Në fakt Ballkani historikisht 

ka pësuar nga atentatet politike, duke filluar nga vrasja e 

Archduke Franc Ferdinandit nga Gavrillo Principi në vitin 

1914,vrasja e Aleksandrit të I të Jugosllavisë në Marsellie të 

Francës nga Vlado Chermenzinski, banorë nga Maqedonia 

dhe duke vazhduar me atentatet bashkëkohore në 

Ballkanin Perëndimor. 
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V.2.3.Trende të reja me zgjatime të vjetra historike 

 

Varfëria, korrupsioni, klientelizmi, nepotizmi dhe jostabiliteti 

politik-ndëretnik vazhdojnë të mbajnë peng të ardhmen e 

Ballkanit. 

Politikanët e korruptuar në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi 

dhe Bosnjë i kanë forcuar pozicionet e tyre në komunitetet etnike 

dhe me rrezik që të jetë e vështirë për t’i tejkaluar tendencat 

negative të shoqërive të Ballkanit Perëndimor, që kryesisht janë të 

bazuara në praktikat e këqija të qeverive dhe politikanëve. 

Në Kosovë, udhëheqësit e tanishëm politikë dhe qeveritarë, u 

përpoqën të pezullonin një vendim të mëparshëm për formimin e 

Gjykatës Speciale. Brenda Mitrovicës, serbët janë grumbulluar në 

një zonë të njohur si "Kosova Veriore", dhe jetojnë relativisht të 

pavarur nga pjesa tjetër e popullësisë. Qeveria e Kosovës ka 

punuar për riintegrimin e kësaj popullate përmes projekteve 

zhvillimore, megjithatë mbetet një pjesë e popullatës që do të 

preferonte autonominë në vend të integrimit. 

Serbët në veri të Kosovës kanë gjasa të shohin drejt luftërave të 

tjera për lëvizje autonome / separatiste. Aktualisht, Serbia po bën 

presion ndërkombëtar për më shumë autonomi dhe përfaqësimin 

të serbëve të Kosovës. 

Korrupsioni ashtu si në shumë vende relativisht të brishta është 

një ndër shkatërruesit e shoqërisë kosovare. Qeveria e Kosovës 

përceptohet si e përmbytur me korrupsionin. Qeveria e Kosovës 

nuk është në gjendje të kontrollojë korrupsionin e shfrenuar për 

shkak të strukturave qeverisëse të dobëta dhe mungesës së 

konsensusit midis udhëheqësve. 
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Si rezultat i dekadave të konfliktit etnik dhe të zhvendosjeve 

globale drejt lëvizjeve populiste, Kosova si gjithë rajoni aktualisht 

po përjeton një rritje të tensionit politik dhe ekstremizmit politik. 

Pjesa më e madhe e ekstremizmit është e lidhur me politikën e 

identitetit, dhe me Islamin Politik si tendencë të bëhet pjesë e 

debatit të zakonshëm. 

Nëse ekonomia e Kosovës nuk përmirësohet dhe nëse negociatat 

me BE-në ngecin, atëherë ka gjasa që grupet politike brenda 

Kosovës të bëhen gjithnjë e më ekstreme. 

Presidenti i Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker, ka 

deklaruar se nuk ka gjasa që çdo komb të anëtarësohet në BE deri 

në 2025. 

Ndërsa shumica e popullatës në Kosovë është në favor të 

anëtarësimit në BE, situata e tanishme ekonomike në Kosovë 

mund të shkaktojë një ndryshim të ndjenjës. Besohet se hyrja në 

BE do ta vendosë Kosovën në një trajektore pozitive ekonomike, 

duke forcuar qeverinë, megjithatë vonesat e mëdha mund të hapin 

mundësi për mospajtime dhe akuza kundër BE-së për 

ngadalësimin e zhvillimit. 

Ekonomia e Kosovës është lënë pas dore nga qeveritë e 

mëparshme.Kjo ekonomi tashmë e brishtë pësoi shumë gjatë 

konflikteve të viteve '90. 

Ekonomia e dobët kombëtare, e shoqëruar me korrupsion të 

përhapur, ka rezultuar me një shkallë të lartë të papunësisë, me 

një mungesë të përgjithshme të mundësive ekonomike dhe migrim 

masiv të popullatës drejt shteteve të BE-së. 
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Mosmarrëveshja kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi (mbi 

20,000 hektarë tokë, lumenj dhe liqene) vazhdon të jetë një çështje 

e rëndësishme me të cilën ballafaqohet qeveria e Kosovës. 

Rreth 300 individë nga Kosova njihen se janë bashkuar me ISIS 

në Irak ose Siri. Ndërsa territori ISIS vazhdon të tkurret dhe 

luftëtarët e huaj fillojnë të kthehen në shtëpi, qeveria e Kosovës do 

të duhet të punojë  me këta individë. 

Rusia duket se është duke investuar në shtetet tjera të Ballkanit, 

por Kremlini është i lidhur ngushtë me qeverinë në Serbi, 

dhe grupe të caktuara ultra nacionaliste, etnike dhe fetare që e 

duan kthimin e Rusisë në Ballkan. 

Serbia vazhdon politikën e dyfishtë midis Uashingtonit dhe 

Moskës. Investimet e huaja kanë rritur oreksin e qeverisë për 

rishikime të reja dhe mundësi për të blerë armë moderne ruse. 

Bosnja me plagë të vjetra mbetet pikë e nxehtë. BE dhe ShBA si 

garantuese e paqes dhe stabilitetit kanë shprehur shqetësime për 

të ardhmen e Federatës. 

Bosnja është pothuajse e gjunjëzuar nga politikanët e 

papërgjegjshëm dhe në të njëjtën kohë, duke shkaktuar një migrim 

të ri dhe rritje të varfërisë kombëtare.  

Në Shqipëri klasa politike nuk ka lëvizur fare nga plagët e së 

kaluarës.Deputetët e opozitës u revoltuan nga zgjedhja e 

Prokurorit të ri, duke shkaktuar tensione në parlament.Drejtësia e 

pavarur ashtu si në vendet e tjera të Ballkanit, është ende larg 

nga Shqipëria. 

Mali i Zi u bë anëtar i NATO-s, ndërsa kapitali rus vështirë të 

eliminohet nga tregu malazes. Departamenti i Mbrotjes i ShBA-

ve është në process të mbledhjes së të dhënave për ndikimin 
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ekonomik dhe ushtarak rus në Ballkan. 

Në Maqedoni, në proces është ndërrimi i emrit, dhe një 

gjeopolitikë re sapo ka filluar ta përfshijë përsëri rajonin. Koncepti 

gjeografik i një territori historik që quhej Maqedoni (Macedon) 

tentohet të kthehet në komb-shtet, i lindur fillimisht në vitin 1944 

me përpjekjet e komunistëve jugosllavë dhe lokal. 

Bashkësia ndërkombëtare në këtë fazë të ndryshimeve të mëdha në 

Europë, duhet të ruajë ekuilibrin e sigurisë në Maqedoni, duke u 

përpjekur me reforma dhe gjykata të pavarura, ta transformojë 

Maqedoninë në një të ardhme më të mirë për të gjithë. Mirëpo, 

diskriminimi sistematik i shqiptarëve ende po vazhdon në 

Maqedoni. 

Hendeku ndëretnik, rënia ekonomike, varfëria, korrupsoni, 

largimi i popullatës vendase drejt Europës Perëndimore, po i ulin 

gjasat që vendi të përparojë dhe të marrë tiparet e shtetit normal. 

Kohët e fundit, Shkupi i është përkushtuar paqës dhe shkatërrimit 

të përmendoreve antike. 

Europa dhe ShBA presin shumë nga Maqedonia, por Maqedonia 

dhe klasa politike ende se kanë dhënë provimin.  

Ndryshimet në BE mund të sjellin zhvillimin e skenarëve shtesë 

të gjeopolitikës së sektorëve. Blloku i parë ndoshta do të drejtohet 

nga Serbia me shtetet e saj satelitore, ndërsa blloku i dytë do të 

menaxhohet në të ardhmen nga Shqipëria dhe Maqedonia pas 

përfundimit të reformave të brendshme dhe kur problemet 

ndëretnike do të përfundonin një ditë në Maqedoni. 

Struktura e re e Ballkanit, e cila do të mbështetej nga Shtetet e 

Bashkuara si një mur i ri kundër Kinës dhe Rusisë, do të kërkojë 
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pajisje ushtarake dhe personel për tu përballë me sfidat e reja në 

zhvillim. 

Një pjesë e ushtarëve të vendosur në batalionet në Gjermani dhe 

Angli do të detyrohen të shpërndahen në shtetet satelite të 

Uashingtonit në Ballkan, për shkak të pamundësisë së qeverive 

për vetëmbrotje. 

Rrethoja ushtarake ndërlidhet tek disa shtete që ende nuk janë 

pjesë e NATO-s ose fragmentimi i tyre përbën rrezik të 

mundshëm për anëtarët e rinj të NATO-s. 

Për të parandaluar kaosin e ri që në disa variante e ka 

paralajmëruar në mënyrë të ndryshme Ministri i Jashtëm i 

Serbisë, Ivica Daçiq, Uashingtoni do të duhet të përshpejtojë 

politikën e filluar në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri. 

Në përgjithësi, amerikanët do të kishin përparësi ndaj fuqive të 

tjera që janë të interesuara për vakumin aktual të Ballkanit, por 

kjo më tej do të varret nga politika e Trumpit dhe nëse 

Uashingtoni dëshiron të mbajë edhe më tej një prani të 

konsiderueshme forcash në Ballkan. 

Në botën e re, Bashkimi Europian duhet të miratojë politika të 

reja për Ballkanin Perëndimor, si një politikë për parandalimin e 

trazirave në shtetet kufitare të BE-së. 

Për të kapërcyer këtë zhvillim, është i mundur të fillohet procesi i 

shpejtë i pranimit të këtyre shteteve të brishta në BE. 

Por kjo nuk është e lehtë për politikëbërësit, kështu që shansi i 

vetëm është: ndërtimi i aleancave të reja në Ballkan, si 

kundërbalancë ndaj zonave të reja gjeopolitike që do të 

përpiqeshin të parandalonin aleancën e vendeve pro-perëndimore 

në Ballkan. 
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Në fakt, kjo do ta ndihmonte NATO-n në kohë të pasigurisë. Në 

një mënyrë tjetër do të përdoret si ‘zonë e sigurtë’ nga vendet 

anëtare të BE dhe demokracitë e reja të brishta të Ballkanit, 

kundër aktorëve tjerë. 

Nëse transformimi nuk ndodh, atëherë në dekadën e tretë mund të 

shohim një pamje të re të shteteve me dy forma të qeverisjes: e 

para, fuqia politike do të përqëndrohet në dorën e kastave të 

fuqishme politike dhe e dyta, rajoni do të humbë dinamikën dhe do 

të kthehet në mini-shtete me epiqendra të ndryshme të pushtetit. 

Procesi i Berlinit shihet si një rrugë për integrimin në BE, por e 

gjithë kjo do të varet nga aktorët lokalë, sepse në kohën e 

pasigurisë globale, procesi i transformimit të rajonit në një tokë të 

perspektivës nuk është aq i lehtë. 

Por, BE pa mbështetje nga ShBA, do ta ketë të vështirë të 

vazhdojë iniciativat e reja në rajon. Zbatimi i tyre do të kërkojë 

kohë dhe gjenerata të reja të liderëve. Teatri i përgjithshëm i luftës 

së heshtur, nuk konsiston vetëm me përpjekjet ndërkombëtare për 

kthimin e shtetit ligjor, luftës kundër korrupsionit, krimit të 

organizuar në Maqedoni dhe Ballkan, por kjo ka një nëntekst të 

rolit të ShBA-ve në demokratizimin e rajonit dhe planeve 

afatgjata nga kërcënimet dhe aktorët malinj, kundër Ballkanit dhe 

interesit stategjik amerikan. 

Në këtë luftë të jashtme, rishikimi i kufijve dhe kthimi në vijat e 

tyre natyrore do të aktualizohet në dekadat e të këtij shekulli. 

Aksionet e grupeve etnike serbe në Bosnjë dhe Kosovë, paraqesin 

raste klasike të kundërta të luftës së heshtur për paqë dhe stabilitet 

në Europën Juglindore.  
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Mos të harrojmë se ndryshimi paqësor i kufijve, pa luftë dhe 

zënka fqinjësore, duhet të shihet edhe si një ndër modelet për 

zgjidhje afatgjata të konflikteve në Ballkan. Për paqë  të 

qëndrueshme dhe siguri, qetësia relative nuk është zgjidhje e 

preferuar për Ballkanin Perëndimor dhe Maqedoninë.  

Atëherë cili është roli i botës demokratike ndaj Ballkanit dhe 

popujve, sidomos të atyre shteteve të reja që për nga pozita 

gjeografike gjenden afër ngatërresave rajonale dhe përherë janë të 

prirura për trazira të brendshme? E gjithë kjo është shumë e 

qartë, se ata popuj-shtete fragjile duhet të heqin dorë nga politikat 

e shfrytëzimit dhe dominimit të të tjerëve. Ata duhet t’i trajtojnë 

të gjitha çështjet me drejtësi dhe të jenë shembull pozitiv për 

shtetet e tjera në Europë.Paralelisht me këtë, Fuqitë e Mëdha, 

sidomos ShBA do të kursente mjete financiare në ndërtimin e 

kombeve në rajonet ku gjeografia dhe kompozimi etnik heterogjen 

janë kërcënime serioze për shtetet e brishta.Megjithatë në fund të 

dekadës, shtetet e Ballkanit të lidhura dikur me hapësirën 

bizantine, osmane dhe ish-jugosllave po merren ende me 

problemet e shekullit 19-20.  

 

"A ka ndonjë logjikë të historisë? A ka, përtej të gjitha 

elementeve të rastësishëm dhe të pallogaritshëm të 

ngjarjeve të veçanta, diçka që ne mund ta quajmë një 

strukturë metafizike të njerëzimit historik, diçka që është 

në thelb e pavarur nga format e jashtme - sociale, 

shpirtërore dhe politike - që ne e shohim kaq qartë”? 

- Oswald Spengler      

                                           FUND 
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SHËNIME PËR AUTORIN  

 

Selim Ibraimi ka lindur në Tearcë, Maqedoni. Është ekspert 

shqiptaro-amerikan i politikës ndërkombëtare dhe gazetar 

me fokus në gjeopolitikën dhe çështjet e sigurisë së Europës 

dhe Ballkanit. 

Është autor i librit “Paqja e Ftohtë”- (Dhjetëvjeçari i 

rikonfigurimeve gjeopolitike në Ballkan), botuar në vitin 2016 

dhe i përkthyer në gjuhën maqedonase në vitin 2017. 

U diplomua në Fakultetin e Gazetarisë në vitin 1997 në 

Universitetin Shtetëror të Tiranës. Më pas përfundoi 

Magjistraturën për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Webster 

University-Scott Air Force Base, shteti Illinois, ShBA.  

Karrierën në gazetari e ka filluar që në vitet e nëntëdhjeta 

në Tiranë në gazetën e Fakultetit të 

Gazetarisë ‛Reporteri‛ dhe duke vazhduar në Maqedoni në 

shtypin e përditshëm të asaj kohe dhe në mediat e 

Prishtinës dhe ato të huaja. Fillimisht në gazetën ‚Rilindja‛ 

të Prishtinës, botimi i Tiranës dhe pastaj aktivisht në 

gazetën e përditshme ‚Fakti‛ në Shkup si gazetar. 

Ai e vazhdoi karrierën në radion gjermane ‚Deutsche 

Welle‛ (DW) redaksia në gjuhën shqipe dhe agjencinë e 

lajmeve ‚KosovaLive‛-Prishtinë. 

Ka qenë i angazhuar në projektet hulumtuese për shoqëri të 

hapur të organizatës ‚Search for Common Ground‛, Shkup-

Uashington D.C. dhe ‚Alternative Information Net Work‛ 

(AIM)  me qendër në Paris. 
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Shpeshherë paraqitet në mediat online, TV-të kombëtare 

dhe emisionet e specializuara si analist dhe ekspert i 

marrëdhënieve ndërkombëtare. 

Selim Ibraimi është intervistuar nga Zëri i Amerikës,Deutsche 

Welle, Europa e Lirë, RTP, TVM2, A1 Report, NEWS 24, 

Diplomaticus, TV -Shenja, Tv- Koha, Art- Channel,TV –

Dukagjini,Vision Politics etj. 

Udhëtimi i tij gjeopolitik përfshinë Ballkanin dhe shtetet e 

BE-së, me qëllimin të shqyrtimit të çështjeve politike dhe 

transformimeve rajonale të sigurisë, energjisë dhe 

gjeopolitikës.  

Ekspertiza e tij përfshinë: 

Bashkimi Europian dhe Ballkani Perendimor. Politika e jashtme 

amerikane dhe marrëdhëniet transatlantike. Konfliktet etnike në 

Ballkan. Metedologjia e të parashikuarit në Gjeopolitikë. Fuqitë 

Botërore, dhe trendet rajonale: terrorizmi, ekstremizmi dhe 

sulmet hibride. 

Si gazetar vazhdon të botojë në shtypin e përditshëm dhe 

në mediat në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. 

Selim Ibraimi është drejtues i Institutit për Studime të 

Sigurisë dhe Zhvillim-Maqedoni (ISSZH-ISSD). Jeton dhe 

vepron në ShBA dhe Maqedoni. 
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