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2022 vjen në versionin e një reviste të 
përmuajshme politike-diplomatike të cilën 
mund ta shfletoni online. 
Ky botim mujor ofron një kombinim të 
qartë të lajmeve në vend, rajon dhe botë, si 
dhe opinioneve dhe analizave për ngjarjet 
e zhvilluara përgjatë një muaji.
Duke falënderuar secilin prej jush për 
vëmendjen dhe besimin ndaj medias 
tonë, ju premtojmë që do të vijojmë të 
sjellim për ju analizat objektive mbi zh-
villimet kryesore në Vend, Rajon, Europë 
dhe në Botë.
Argumentum.al përpiqet të jetë burim 
autoritar i gazetarisë me analiza dhe ko-
mente mbi marrëdhëniet ndërkombëtare, 

politikën botërore dhe një gamë të gjerë 
çështjesh me rëndësi globale duke sjelle 
materiale ekskluzive. Kjo falë edhe kon-
tributit të disa prej emrave të njohur të 
politikës dhe publicistikës shqiptare dhe 
bashkëpuntorëve të tjerë vendas dhe të 
huaj. Në të njëjtën kohë Argumentum.al 
është e hapur për komente e mendime të 
lexueseve të saj.
Lexoni falas mbi çështjet e brendshme dhe 
ndërkombëtare në revisten Argumentum.
al në shqip dhe anglisht!

“Argumentum”, një proces intelektual …

Të dashur lexues dhe ndjekës të Argumentum.al,
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EDITORIAL

ojërat politike 
Ballkan-BE janë 
demaskuar si asn-
jëherë tjetër përgjatë 
48 orëve, pas disa 

deklaratave politike nga Tirana 
në Beograd e nga Bullgaria në 
Bruksel.

Një “lojë shahu” politiko-diplo-
matik, ku “shah-matin” e bëri vetë 
ish-Kryeministri bullgar Bojko 
Borisov.

Ndërsa jemi në fund të pres-
idencës franceze të BE-së pas 
6-muajsh të kryesimit të saj nga 
Franca, duket se asgjë e re në hor-
izont nuk shfaqet për Ballkanin 
Perëndimor.

Në fakt kjo ishte e pritshme duke 
marrë në konsideratë vizionin e 
Macron për Europën, ku zgjerimi 
i saj nuk përfshihet.

Mjafton të kthehemi në fillim të 
marrjes së Presidencës 6 mujo-
re të BE, ku Presidenca Franceze 
shpalosi tre ambicie:

Një Evropë më sovrane: duke 
forcuar zonën Shengen, duke 
mbrojtur kufijtë evropianë, duke 
kontrolluar migracionin dhe duke 
përmirësuar politikën e azilit, në 
përputhje me vlerat e Evropës.

Një model i ri evropian për rrit-
je: për ta bërë Evropën një tokë 
të prodhimit, krijimit të vendeve 
të punës, inovacionit dhe përsos-
mërisë teknologjike.

Një Evropë humane: që dëgjon 
shqetësimet e shprehura nga 
qytetarët e saj përmes Konfer-
encës për Ardhmërinë e Evropës;

Bojko Borisov (zh)bllokon integrimin  
e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut

da vitit të një komuniteti politik 
evropian plus shtetet ballkanike, 
Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia”.

Përtej kësaj, “Këshilli Evropian ka 
vendosur t’i japë statusin e vendit 
kandidat Ukrainës dhe Repub-
likës së Moldavisë,” në samitin e 
BE të enjten (23 qershor).

Ndërsa Ballkani Perëndimor 
është vendnumëro. Peng i vetos 
bullgare.

Kjo bëri që Kryeministri i 
Shqipërisë, Maqedonisë së Ve-
riut dhe presidenti Serb, si kurrë 
me parë në kuadër të “Ballkanit të 
Hapur “të konsultoheshin për një 
vendim politik. Pjesëmarrjen ose 

Megjithatë shumë pak u fol dhe 
u bë konkretisht për këto pri-
orite pasi Macron kishte në fokus 
fushatën presidenciale ku fitoi 
një mandat të dyte si President i 
Francës. Gjithashtu sulmi rus në 
Ukrainë i shfokusoi prioritetet e 
Macron.

Gjithsesi Macron nuk hoqi dorë 
nga vizioni i tij për Europën, 
tashmë të transformuar në atë që 
e quan “Komunitet Politik Evro-
pian”.

E pra 6 muaj pas presidencës 
franceze, jemi ende në fazen e 
ideve. Presidenti francez Macron 
në samit do iu prezantojë ho-
mologëve idenë e krijimit bren-
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jo në samitin e datës 23 qershor 
2022.

‘Ne diskutuam gjatë sot me liderët 
e Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut 
për Samitin e ardhshëm të BE-së. 
Duket se një tjetër “Jo, më fal!” do të 
jetë ajo që do të dëgjojmë në fund! 
I gjithë Unioni i rrëmbyer nga 
Bullgaria nuk është një spektakël i 
mirë për t’u parë! Çfarë duhet bërë 
atje?!’- tha Rama.

Megjithëse është thënë vazhdi-
misht se Ballkani i Hapur, i krijuar 
nga liderët e Shqipërisë, Serbisë 
dhe Maqedonisë së Veriut, është 
një nismë ekonomike që synon 
krijimin e një lëvizjeje të lirë të 
njerëzve, mallrave, kapitalit dhe 
shërbimeve, ky vendim politik 
zgjoi jo pak kritika.

Madje ky vendim surprizoi 
Francën e cila ka shpalosur një 
propozim për zgjidhjen e mos-
marrëveshjeve Bullgari-Maqedo-
ni e Veriut.

Një propozim ku ka trazuar poli-
tikën bullgare por dhe atë maqe-
donase.

Përmes një postimi në Facebook, 
Kovaçevski ka bërë të ditur se 
qeveria maqedonase ende nuk 
ka pranuar propozimin e Francës 
por në mënyrë që ai të jetë i pran-
ueshëm ai kë thënë se “duhet res-
pektuar dhe njohur gjuhën maqe-
donase, në kornizën negociuese 
dhe mbrojtje e qartë e identitetit 
maqedonas.

“Çështjet historike nuk mund të 
jenë kriter në kuadrin e negocia-
tave. Negociatat mes Maqedonisë 
së Veriut dhe BE-së duhet të fil-
lojnë para fillimit të procedurës 
për ndryshime kushtetuese për 
përfshirjen e bullgarëve, kroatëve 
dhe malazezëve në preambulën 
e Kushtetutës. Çdo zgjidhje do 
të duhet të konsultohet me in-

stitucionet e Republikës së Ma-
qedonisë së Veriut”, ka thënë 
Kovaçevski.

Por ndërsa duket një bojkot ball-
kanas kundrejt bllokut europian, 
“shpëtimi” erdhi po nga Bullgaria.

Ish-kryeministri bullgar, njëkohë-
sisht dhe kreu i opozitës, Boyko 
Borisov i ka kërkuar kryeminis-
trit Petkov që të sjellë propozimin 
për t’i hapur rrugën hapjes së 
negociatave për Shqipërinë dhe 
Maqedoninë e Veriut. Ai është 
shprehur se 59 deputetët e tij do 
të votojnë pro.

I kam kërkuar deputetëve të 
GERB-it, nëse më besojnë, ta 
mbështesin propozimin, nëse Pet-
kovi trembet, do të jenë 59 deputetë 
për t’i dhënë dritën jeshile Maqe-
donisë dhe Shqipërisë. Siç premto-
va, të shtunën lexuam tekstet për 
kornizën negociuese për Maqedon-
inë e Veriut. Unë besoj në Macron 
dhe KE, deri më tani gjithçka e 
mirë që ka ndodhur është falë BE-
së”, shtoi Borisov.

I menjëhershëm ka qenë reagimi 
i Komisionerit për Zgjerimin në 
BE, Oliver Varhelyi.

 “Falënderojmë liderin e opozitës 
Borisov për marrjen e një ven-
dimi historik për Evropën dhe 
për pranimin e negociatave me 
Maqedoninë e Veriut bazuar në 
propozimin francez që lejon vazh-
dimin me hapjen e negociatave të 
anëtarësimit me Maqedoninë e Ve-
riut. Ne presim që qeveria t’i bëjë 
propozimet e nevojshme Parla-
mentit sot në mënyrë që Evropa të 
mund të ecë përpara”, ka shkruar 
Varhelyi.

Kjo deklaratë zgjidhi dilemën 24 
orëshe nëse liderët e Ballkanit 
Perëndimor do të shkonin në 
samit apo jo.

Në një postim në Twitter, Rama 

shkroi se, “sapo dëgjova që diçka 
po lëviz sot në Bullgari. Shumë 
herët për të qenë optimist dhe 
shumë pak për të ndryshuar 
pjesën e fjalimit të nesërm ku 
Bullgaria kritikohet si një vend që 
ka rrëmbyer dy vende të NATO-s, 
ndërkohë që ka një luftë të nxehtë 
në kufirin e Evropës!”.

“Ne do të marrim pjesë në mbled-
hjen e Këshillit të BE-së. Nuk do të 
ketë shumë për të dëgjuar për ne, 
por ne do të kërkojmë të dëgjohe-
mi për idenë e një Komuniteti të Ri 
Politik Evropian që ne mbështes-
im, për Ballkanin e Hapur që çon 
përpara frymën e Evropës dhe për 
rrëmbimin tonë nga Bullgaria që 
shkatërron atë”, u shpreh Rama.

Po ashtu Zyra e Presidentit të Ser-
bisë njoftoi të mërkurën se lid-
erët e nismës “Open Balkan” do 
të marrin pjesë në takimin me 
liderët e BE-së në Bruksel më 23 
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qershor. Një vendim i tillë është 
marrë pas “konsultimeve të deta-
juara dhe gjithëpërfshirëse” dhe 
përfaqëson “kontributin kon-
struktiv” të Serbisë, Maqedonisë 
së Veriut dhe Shqipërisë në pro-
cesin e integrimit evropian.

U zgjuan shpresat për Shqipërinë 
dhe Maqedoninë e Veriut, dhe 
për pak Borisovin do ta shpallnin 
“hero”.

Në fakt më parë Von Der Leyen 
foli për heqje të vetos në vendime 
te tilla, çka do të ndihmonte Ma-
qedoninë e Veriut cila pret hapjen 
e negociatave që nga viti 2005 e 
bllokuar në fillim nga Greqia dhe 
tani nga Bullgaria.

“Në çështjet e politikës së jashtme, 
jam thellësisht e bindur se nuk 
është e qëndrueshme kërkesa për 
unanimitet. Zhvillimet aktuale në 
Ukrainë dhe rreth saj kërkojnë që 
përgjigja e BE të jetë e shpejtë, gjë 
që shpesh nuk ndodh pikërisht për 
shkak të kundërshtimeve të ngritu-
ra nga vetëm një shtet anëtar. Jam 
vërtet e bindur se na duhet një shu-
micë e kualifikuar. Në mbledhjen 
e Këshillit Evropian këtë fundjavë 
krerët e shteteve dhe qeverive të BE-
së pritet të diskutojnë për statusin 
kandidat për Ukrainën dhe Mol-
davinë por edhe për marrëdhëniet 
me vendet e Ballkanit Perëndimor.

Por Borisov tashmë “veteran” në 
politikë mori atributet e njeriut që 
bën kompromis.

Dhe në fakt ai di të bëjë kompro-
mise.

Pasi vetëm pak orë më vonë pas 
deklaratës se tij, partia e tij do të 
rrëzonte qeverine e re bullgare e 
cila zgjati me pak se vetë presiden-
ca franceze e BE-së.

Vetëm gjashtë muaj pas marrjes 
së detyrës, qeveria e koalicionit 
bullgar e kryesuar nga Kirill Pet-

kov për herë të parë në historinë 
demokratike bullgare rrëzohet 
me një mocion mosbesimi, duke 
shkaktuar paqëndrueshmëri të re 
politike .

Parlamenti i Bullgarisë votoi 
të mërkurën, 123 pro dhe 116 
kundër dhe asnjë abstenim, për të 
miratuar një mocion mosbesimi 
kundër Qeverisë së Kiril Petkov, i 
cili u fut më 16 qershor nga grupi 
parlamentar më i madh i opozitës 
GERB-UDF lidhur me dështimin 
e supozuar të Kabinetit në fushën 
e financat publike dhe politikat e 
saj ekonomike.

Votat pro mocionit erdhën nga 
GERB-UDF (59), Lëvizja për të 
Drejta dhe Liri (33), Partia na-
cionaliste Vazrazhdane (12) dhe 
Ka një popull të tillë (TISP) (19), 
të cilat deri në një javë më parë 
ishte pjesë e koalicionit qeveritar. 
Kundër ishin deputetët e Vazhdo 
ndryshimin, BSP për Bullgarinë 
dhe Bullgarisë Demokratike.

Duke iu drejtuar legjislaturës pas 
votimit, kryeministri Petkov tha: 
“Ishte një nder për mua të drejtoja 
një qeveri që u rrëzua nga [ud-
hëheqësi i GERB] z. [Boyko] Bor-
isov, [udhëheqësi i TISP] z. për 
Bullgarinë] Znj. [Eleonora] Mi-
trofanova Ky votim është vetëm 
një hap i vogël në një rrugëtim 
shumë të gjatë, premtoj se do të 
vazhdojmë ta rifitojmë shtetin 
tonë dhe një ditë do të kemi një 
shtet evropian të suksesshëm, pa 
punë në prapaskenë dhe mafia. 
Faleminderit!”

Tashmë qeveria do të japë 
dorëheqjen. Presidenti duhet të 
fillojë konsultimet me partitë në 
Asamblenë Kombëtare. Më pas 
vijon prezantimi i mandatit të 
parë hetimor përpara forcës më 
të madhe politike – “Vazhdojmë 
ndryshimin”. Ata kanë 7 ditë kohë 

për të mbledhur shumicën.

Nëse mandati kthehet, edhe par-
tia e dytë që do të marrë mandat 
– në këtë rast GERB, do të ketë 
7 ditë. Nëse e kthejnë mandatin, 
presidenti Radev do të ketë 7 
ditë kohë për të zgjedhur palën 
e tretë për të tentuar formimin 
e kabinetit.

Nëse dështojnë, mandati do t’i 
shkojë grupit të dytë më të madh 
(GERB-UDF). Për përpjekjen 
e tretë të tillë, kreu i shtetit ka 
diskrecionin për të zgjedhur një 
grup tjetër. Nëse edhe ky mandat 
mbetet i paplotësuar, Presidenti 
duhet të emërojë një kabinet kuj-
destar, të shpërndajë Parlamentin 
dhe të caktojë zgjedhjet e para-
kohshme parlamentare brenda dy 
muajsh.

Nisur nga procedurat, votimi 
pritet të mbahet në shtator ose 
tetor.

Pra në 48 orë të gjitha këto deklara-
ta dhe veprime politike, bënë që 
Bojko Borisov të dalë i fituari i 
vetëm. Me synimin që të rikthe-
het sërish në pushtet ai mbështeti 
propozimin francez paraditen e 
22 qershorit, një propozim ende 
i paqartë, por që gjithsesi duhet 
miratuar nga paralamenti bull-
gar, ndërkohë po partia e Borisov 
e rrëzon qeverinë e Petkov po në 
të njëjtën ditë duke zvarritur edhe 
njëherë procesin e integrimit të 
Shqipërisë dhe Maqedonisë se 
Veriut drejt BE-së.

Sigurisht edhe Macron përfiton 
nga gjithë kjo mjegullajë ballkan-
ike, por fundja ai ka një “Vizion” 
për Europën dhe për këtë është 
treguar gjithmonë koherent pa-
varësisht se liderit tanë bëjnë si-
kur nuk kuptojnë.

Ndaj asgjë e re në samitin e BE-
së…të presim Borisov kur të zg-
jidhet sërish kryeministër.
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JO VETEM LAJM

ra, vetoja bullgare 
është kthyer në të 
kaluarën. Më 24 
qershor, Asambleja 
Kombëtare në Sofje 

votoi me shumicë dërrmuese 
për të miratuar planin e paraqi-
tur nga Presidenca Franceze e 
Këshillit të BE-së për zgjidhjen 
e mosmarrëveshjes midis Bull-
garisë dhe Maqedonisë së Veriut. 
Mocioni, i paraqitur nga Partia 
e Bullgarisë Demokratike, fitoi 
mbështetje nga i gjithë spektri, 
me përjashtim të Rilindjes së ek-
stremit të djathtë (Vazrazhdane) 
dhe populistit Ka një popull të 
tillë (ITN). Dy ditë pasi një votë 
mosbesimi rrëzoi kabinetin e 
koalicionit të Kiril Petkov, partitë 
bullgare bënë një shfaqje uniteti. 
Rruga e Maqedonisë së Veriut 
drejt bisedimeve të anëtarësimit 

në BE tani është e qartë, narrati-
va vazhdon. Edhe Shqipëria nuk 
mbahet më, pasi ka qenë peng i 
vetos pasi oferta e saj është e lid-
hur efektivisht me atë të fqinjit të 
saj në BE.

Megjithatë, në Shkup nuk ka bro-
horitje. Për qeverinë maqedo-
nase propozimi francez është një 
kupë e helmuar. Ai e lidh fillimin 
thelbësor të negociatave me një 
amendament kushtetues që fut 
bullgarët si një nga komunitetet 
konstituive të Maqedonisë së Ve-
riut. Kjo është e vështirë të gëll-
titet për maqedonasit pasi ata e 
perceptojnë një lëshim të tillë si 
kapitullim ndaj versionit bullgar 
të historisë së vendit të tyre. Sofja 
vë në pikëpyetje ekzistencën his-
torike të një kombi maqedonas, 
sigurisht para vitit 1945, dhe e 
konsideron gjuhën maqedonase 
një dialekt bullgar.

Mosmarrëveshja ka rënë dhe ka 

rrjedhur pothuajse që nga fillimi 
i viteve 1960, kur Partia Komu-
niste Bullgare përqafoi naciona-
lizmin dhe hoqi dorë nga mi-
ratimi i mëparshëm i kombësisë 
maqedonase deri më tani. Deri 
në vitin 1992, Shkupi mund të 
llogariste në predhën mbrojtëse 
të siguruar nga Jugosllavia. Por 
tani Bullgaria, një anëtare e BE-
së që nga viti 2007, ka kthyer 
tavolinat dhe po shtrembëron 
krahun e Maqedonisë së Ve-
riut. Duke marrë frymëzim nga 
Greqia, e cila për gati një çerek 
shekulli bllokoi maqedonasit, 
Sofja po përdor Brukselin për të 
ngacmuar fqinjin e saj. Kuptohet, 
taktika të tilla ngjallin një sasi të 
madhe pakënaqësie.

Në parim, qeveria e Maqedo-
nisë së Veriut ka sinjalizuar 
gatishmërinë për të futur bullgar-
ët në preambulën e kushtetutës; 
me shumë gjasa së bashku me 
kroatët dhe malazezët. Por ajo ka 

Nga Dimitar Bechev

Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut: 
Nuk ka dritë në fund të tunelit

6 ARGUMENTUM | QERSHOR 2022



JO VETEM LAJM

insistuar ta bëjë këtë pasi filluan 
bisedimet e anëtarësimit. Shku-
pi gjithashtu dëshiron të mbajë 
marrëdhëniet dypalëshe jashtë 
negociatave, si dhe një lloj refer-
imi për gjuhën dhe identitetin 
maqedonas në kornizën negoci-
uese. Gjithashtu, ajo ka kërkuar 
garanci se Bullgaria nuk do të 
bllokojë bisedimet, duke paraqi-
tur kërkesa shtesë. Megjithatë, 
propozimi francez i kushton pak 
vëmendje qëndrimit maqedonas.

Shumë vëzhgues të BE-së shohin 
një precedent të rrezikshëm. Për 
ta, Bullgaria po ‘evropianizon’ një 
çështje dypalëshe dhe, për rrjed-
hojë, po rrëmben zgjerimin. Kjo 
nuk është e paprecedentë. Për-
para vitit 2013, Sllovenia bllokoi 
Kroacinë për një mosmarrëvesh-
je territoriale në lidhje me gjirin 
e Piranit në Adriatik. Por ajo 
që është edhe më shqetësuese 
këtë herë është se kërkesat bull-
gare për të bërë me të kaluarën 
e kontestuar po integrohen zyr-
tarisht në kuadrin e negociatave, 
këto janë urdhrat e marshimit 
të përgatitura nga Këshilli i BE-
së për Komisionin Evropian, i 
cili po kryen anëtarësimin ak-
tual. bisedimet. Me fjalë të tjera, 
Unioni – duke përfshirë shtetet 
anëtare si Kroacia dhe Sllovenia, 
të cilat dikur ishin pjesë e Jugosl-
lavisë – po sulmon kolektivisht 
Maqedoninë e Veriut për të kën-
aqur bullgarët.

Nuk duhet shumë imagjinatë për 
të imagjinuar Kroacinë duke bërë 
të njëjtin mashtrim me Serbinë 
apo Malin e Zi në të ardhmen. 
Shtetet anëtare mund të zhvil-
lojnë një shije për rrëmbimin e 
politikave të BE-së. Këta kritikë 
pretendojnë se e vetmja mënyrë 
për të shpëtuar Zgjerimin, ose 
politikën e jashtme të BE-së më 
gjerësisht, është heqja e parimit 

të unanimitet në favor të votimit 
të shumicës së cilësuar (QMV). 
Nuk do të kishte më shpërblesë 
të mbajtur nga Bullgaria – apo 
Greqia, apo Hungaria, për këtë 
çështje!

Pavarësisht nëse sa më sipër 
është e realizueshme apo jo, një 
gjë është e sigurt: ju nuk do të 
dëshironit të ishit në këpucët e 
kryeministrit të luftuar të Ma-
qedonisë së Veriut, Dimitar Ko-
vachevski. Ai po përballet me një 
situatë klasike “të mallkuar nëse 
e bën, mallkuar nëse nuk e bën”. 
Përkulja ndaj Bullgarisë mund t’i 
japë fund të hershëm mandatit të 
tij të shkurtër. VMRO-DPMNE 
partia nacionaliste e djathtë, e 
cila triumfoi në zgjedhjet lokale 
të vitit të kaluar, po i merr frymë 
në qafë. Dhe ajo kundërshton me 
vendosmëri propozimin francez.

Edhe më keq, Kovaçevskit i 
duhen votat e DPMNE-së nëse 
dëshiron të miratojë amenda-
mentet kushtetuese që kërkon 
Bullgaria – dhe potencialisht BE-
ja në tërësi. Në të njëjtën kohë, 
Maqedonisë së Veriut i paraqitet 
një mundësi historike për t’u ni-
sur përfundimisht në rrugën e 

anëtarësimit. Shqipëria, dikur 
shumë prapa në radhë, me shumë 
gjasa do të nisë edhe bisedimet e 
saj. Edi Rama, pasi ka goditur me 
ditë të tëra Bullgarinë, tashmë ka 
ndryshuar melodi. Ai falënderoi 
ish-kryeministrin Bojko Borisov 
(për ironi, personi përgjegjës për 
veton) që u sigurua që votimi në 
parlamentin bullgar të kalonte. 
Kovaçevski ka mbetur vetëm. 
Ai është tërhequr në drejtime të 
ndryshme nga BE dhe nga zgjed-
hësit e tij. Kryeministri e hodhi 
poshtë propozimin francez, por 
mund ta ketë të vështirë të mbajë 
qëndrimin e tij.

Duket sikur Bullgaria ka bërë një 
grusht shteti të madh diplomatik 
duke mbledhur BE-në për kauzën 
e saj. Megjithatë, në planin afatg-
jatë, kjo është një fitore e Pirros. 
Politikanët bullgarë kanë tjetër-
suar një popull që, sipas tek-
steve shkollore, është i afërmi i 
tyre etnik. Beteja për zemrat dhe 
mendjet që gjoja zhvilloi Sofia, 
është e humbur. Disa nga dëm-
timet mund të riparohen përfun-
dimisht, por do të duhet një kohë 
e gjatë. Sherri i fqinjësisë ndoshta 
do të zbutet, por mund të rikthe-
het me hakmarrje shumë shpejt.
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dërsa jemi në 100 
ditët e para të lu-
ftës së Rusisë në 
Ukrainë, Ambasa-
dori i Ukrainës në 

Shqipëri Volodymyr Shkurov në 
një koment për Argumentum.al 
paralajmëron rrezikun me të cilin 
mund të përballet e gjithë bota, një 
krizë globale ushqimore, madje 
deri në zi buke.

“Rusia ka bllokuar portet detare të 
Ukrainës, ka minuar zona të detit 
dhe vazhdimisht po përpiqet të 
depërtojë në mbrojtjen e Odesës 
dhe qyteteve të tjera bregdetare 
në Detin e Zi. Ukraina ka humbur 
tashmë mundësinë për të ekspor-
tuar produkte bujqësore nga deti. 
Rreth 22 milionë tonë drithë janë 
ngecur në porte dhe nuk mund të 
arrijnë tek konsumatorët, veçanër-
isht në Afrikë dhe Azi”, thekson 
Ambasadori.

Ai ka një thirrje për Rusinë që të 
zhbllokojë menjëherë portet de-
tare të Ukrainës, të ndalojë bom-
bardimin e Odesës dhe qyteteve 
të tjera bregdetare, të tërheqë 
marinën e saj në një distancë që do 
ta bëjë të pamundur sulmin ndaj 
anijeve tregtare dhe të mos krijojë 
pengesa për lundrimin ndërkom-
bëtar.

Gjithashtu Ambasadori Shkurov 
thekson se Ukraina mbetet e 
përkushtuar për të gjetur mënyra 
për të zhbllokuar rrugët në Detet 
e Zi dhe Azov për të parandalu-
ar një krizë të zgjatur globale të 
ushqimit, por nga ana tjeteri ai u 
bën thirrje vendeve, siguria ushqi-
more e të cilave mund të vuajë më 
shumë nga agresioni rus kundër 
Ukrainës, të përdorin kontaktet e 
tyre me Moskën për ta detyruar atë 

të heqë bllokadën e porteve detare 
të Ukrainës dhe t’i japë fund luftës.

Koment i Ambasadorit Volody-
myr Shkurov

Pas sulmit ndaj Ukrainës, Rusia ka 
bllokuar portet detare të Ukrainës. 
Ushtria ruse ka minuar zona të 
detit dhe vazhdimisht po përpiqet 
të depërtojë në mbrojtjen e Odesës 
dhe qyteteve të tjera bregdetare në 
Detin e Zi.

Si rezultat i bllokadës së Ru-
sisë, Ukraina ka humbur tashmë 
mundësinë për të eksportuar pro-
dukte bujqësore nga deti. Rreth 22 
milionë tonë drithë janë ngecur 
në porte dhe nuk mund të arrijnë 
tek konsumatorët, veçanërisht në 
Afrikë dhe Azi. Rrugët alterna-
tive tokësore nuk do ta zgjidhin 
plotësisht problemin, pasi ato kanë 
gjeresi të ulët. Për më tepër, Rusia 
po vjedh grurin ukrainas në terr-
itoret e pushtuara për t’ua shitur 
ilegalisht vendeve të treta.

Veprimet e Rusisë mund të çojnë 
në një krizë globale ushqimore 
dhe, në disa rajone, në një zi buke. 
Rusia duhet të zhbllokojë men-
jëherë portet detare të Ukrainës, 
të ndalojë bombardimin e Odesës 
dhe qyteteve të tjera bregdetare, të 

tërheqë marinën e saj në një dis-
tancë që do ta bëjë të pamundur 
sulmin ndaj anijeve tregtare dhe të 
mos krijojë pengesa për lundrimin 
ndërkombëtar.

Ukraina diskuton me partnerët 
mënyrat për të krijuar një mis-
ion ndërkombëtar nën kujdesin 
e Kombeve të Bashkuara, i cili do 
të marrë përsipër funksionimin 
e rrugëve detare për eksportin e 
mallrave bujqësore ukrainase. Ne 
mirëpresim gatishmërinë e një 
numri vendesh për t’iu bashkuar 
procesit të rivendosjes së sigurisë 
në Detin e Zi dhe Detin Azov.

Si hap i parë, Rusia duhet të tërheqë 
forcat e saj nga ujërat territoriale të 
Ukrainës dhe të ofrojë garanci sig-
urie kundër sulmeve ndaj porteve 
dhe autokolonave tregtare.

Ukraina mbetet e përkushtuar për 
të gjetur mënyra për të zhbllokuar 
rrugët në Detet e Zi dhe Azov për 
të parandaluar një krizë të zgjatur 
globale të ushqimit. Ne u bëjmë 
thirrje vendeve, siguria ushqi-
more e të cilave mund të vuajë më 
shumë nga agresioni rus kundër 
Ukrainës, të përdorin kontaktet e 
tyre me Moskën për ta detyruar atë 
të heqë bllokadën e porteve detare 
të Ukrainës dhe t’i japë fund luftës.

100 DITËT E PARA TË LUFTËS SË RUSISË NË UKRAINË

Ambasadori Shkurov: Veprimet e Rusisë  
mund të çojnë në një krizë globale ushqimore!
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1.  Midis tre zjarresh ndodhet ak-
tualisht “Ballkani i Hapur”. Kjo u 
pa qartë dhe në Samitin e Ohrit 
më 8 Qershor. Nga njera anë 
Procesi i Berlinit dhe nga tjetra 
“Tregu i Përbashkët Rajonal”. Të 
dyja të iniciuara dhe mbështe-
tura politikisht dhe financiarisht 
nga BE dhe SHBA-të. Vetë “Ball-
kani i Hapur” ka mbetur gjys-
mak, ndonëse u mundua t’i jepte 
pak oksigjen politik Abazovici. 
Gjithandej shtrohet pyetja pse na 
duhet një nismë tjetër kur “na del 
e tepëron” Procesi i Berlinit dhe 
Tregu i Përbashkët” me njësitë e 
tyre të njohura – CEFTA, RCC-
ja, Komuniteti Energjitik dhe i 
Transportit Rajonal! Ca më tepër 
kur përditë dalin fakte që e dësh-
mojnë Ballkanin e Hapur si nismë 
serbe me mbështetjen ruse. E tha 
këtë me gojën e tij vetë Lavrovi, 
por disa nuk duan ta dëgjojnë. 
Kësaj i thonë “i zoti e shet, tellalli 
se jep”!

Vatra e tretë e “Zjarrit” është Koso-
va, e cila me shumë të drejtë e refu-
zon kategorikisht këtë nismë. Me 
argumentat e sipërpërmendura 
dhe kërkesën e drejtë të Kryem-
inistrit Kurti që “përpara se Ser-
bia të hapë Ballkanin, ajo duhet 
të hapet para Kosvoës” Ndaj, boll 
më me propagandë, nëse Serbia e 
do vërtet Ballkanin e Hapur, le ta 
njohë genocidin ndaj Kosovës, ta 
njohë atë si shtet, të heqë dorë nga 

fushata e çnjohjeve dhe pengimi 
i antarësimit të Kosovës në orga-
nizata ndërkombëtare, TANI! Ja 
pse, Ballkani i Hapur ndodhet jo 
midis dy, por tri zjarresh. Se si do 
t’i “shuajnë këto zjarre”, këtë e dinë 
ata të Ballkanit të Hapur; por le ta 
themi shqip dhe kjo duket sheshit 
se Ballkani i Hapur “ka lemun i 
dekun”

2. 2 ditë, 5 shtete, 15 prob-
leme ishte me pak fjalë vizita e 
Kancelarit gjerman Olaf Scholz 
në Prishtinë, Beograd, Shkup dhe 
Sofje. Shumë e ngjeshur me 15 

megatema të vështira për arrit-
je të menjëhershme, ku spikatin: 
dialogu Prishtinë – Beograd dhe 
njohja e Kosovës nga Beogradi, si 
si kusht antarësimi në BE, liber-
alizimi i vizave me Kosovën, lin-
jëzimi i Serbisë me BE-në lidhur 
me vendosjen e sanksioneve ndaj 
Rusisë, çbllokimi i vetos bullgare 
për çeljen e negociatave me Shk-
upin dhe Tiranën dhe rijetësimi i 
Procesit të Berlinit.

Këtë të fundit e ai trajtoi dhe në 
Darkën me liderët e rajonit gjatë 
Samitit të SEECP-së në Selanik. 

Midis tre zjarresh! 2 ditë, 5 shtete, 15 probleme! 
Të shtrëngojmë rradhët! Çfarë mbeti nga Samiti 
i SEECP-së? Tre të mëdhenjtë e BE-së në Kiev!

Shkurt dhe Shqip mbi 5 ngjarjet kryesore diplomatike me vetëm 1000 fjalë nga analisti i njohur diplomatik

DR. JORGJI KOTE

REALPOLITIK “ FLASH” NO. 45   |  3 – 16 MAJ  2022            EKSKLUZIVISHT PER ARGUMENTUM

10 geopolitical miscalculations with catastrophic costs for 
Ukraine, Europe and Russia were made by Putin. Both at home  
and abroad, for today and tomorrow. His mistakes remind us of 
Bonaparte, who after the invasion of Spain was trying to justify 
himself saying that after all he had not committed any crime; but 
the great Tallerand gave him with great concern the emblematic 
answer “ No, Your Majesty, it is even worse, you have committed 
a mistake”.  
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Tema tejet të vështira, natyrisht pa 
pretendime për zgjidhjen e tyre 
me “shkopin magjik” për të cilën 
janë angazhuar SHBA-ë dhe BE-
ja. Por, gjithsesi me sinjale pozi-
tive për mbështetjen gjermane në 
këto procese.

3. Të shtrëngojmë radhët! Ky 
ishte në fakt, objektivi i vizitës 
së Presidentit të Këshillit Euro-
pian Charles Michel më 14/15 
Qershor në Prishtinë, Beograd, 
Shkup dhe prania e tij në Sami-
tin e SEECP_së në Selanik më 10 
qershor. Fjala është për vizionin 
e ri që ai shpalosi më parë dhe 
në Tiranë për “Komunitetin e ri 
gjeopolitik Europian”, identitik 
me idenë e Presidentit Macron, 
por me një “gjeo” më shumë. Një 
ide që ka krijuar shumë telashe, 
debate, dyshime, hamendësime 
dhe zhgënjime në Ballkanin Pe-
rendimor, në Ukrainë dhe gjet-
kë. Por, tashmë kjo është vendo-
sur, pavarësisht nga nuancat dhe 
ndryshimet që do t’i bëhen në 
formulime, një art i vërtetë ky për 
BE-në; sepse prapaa saj janë Fran-
ca dhe vende të tjera me peshë! 
Tani çështja është që në Samitin e 
BE-së më 23/24 Qershor, ku do të 
jenë të ftuar dhe 6 liderët e rajonit, 
prej tyre të mos ketë rezistencë, 
por vetëm “të shtrëngojnë radhët” 
dhe të pozicionohen qartë në fa-

vour të kësaj nisme. Ajo do të na 
lerë praktikisht në rrethin e dytë 
apo të tretë të BE-së, me shumë 
përfitime, me “kulaç” kur gjërat të 
ecin mirë, por dhe sanksione, pra 
me “kërbaç” anasjelltas. Ndërsa 
antarësimi, siç duken bathët” dhe 
ashtu sikundër kemi shkruar më 
parë, do të shtyhet vërtet në kal-
enda greke.

4. Çfarë mbeti nga Samiti i 
SEECP-së? Samiti i Procesit të 
Bashkëpunimit në Europën Jug-
lindore (SEECP) u zhvillua në Se-
lanik më 10 Qershor, me rastin e 
dorëzimit të kryesisë greke te Mali 
i Zi për vitin 2022-2023. SEECP u 
krijua më 1996 në Sofje. Ajo është 
“ombrella “politike e Këshillit të 
Bashkëpunimit Rajonal (RCC) 
që drejtohet nga Majlinda Bregu. 
Në fakt, pas antarësimit të 11 
vendeve ish lindore në BE dhe 
NATO, roli i SEECP ka rënë, aq 
sa rrallë i dëgjohet dhe emri. Këtë 
radhë, atë e lanë dhe më shumë 
në hije problematikat e nxehta ra-
jonale që u përmendën më sipër. 
Atmosferën e tij e rënduan më 
tepër kërcënimet e Erdoganit ndaj 
Greqisë në prag të saj. Kësisoj, je-
hona e tij ishte pothuajse NUL. 
Dhe thirja e Mitsotakis për an-
tarësimin e vendeve të rajonit në 
BE më 2033 u konsiderua thjesht 
dëshirë e mirë greke, por aq! Ca 

më tepër se siç e përmendëm pak 
më lart, pas 24 Qershorit nuk do 
flitet më për negociata dhe antarë-
sim, por për përkatësi europiane.

E, sikur të mos mjaftonin këto 
tersllëqe, Greqisë “ia vodhi” dhe 
atë pak sukses jehona e dy inci-
denteve alla shqiptare. Fotot e 
Presidentes Osmani dhe ato të Edi 
Ramës, dëshmi e marrëdhënieve 
jo normale ndërmet liderëve të 
Kosovës dhe Shqipërisë. Por më 
seriozi ishte incidenti diplomatik 
i Kryeministrit Rama kur gjatë 
prezantimit të Kancelarit Scholz 
me homologun maqedonas nga 
mikpritësi Mitotakis, kundër çdo 
protokolli elementar diplomatik, 
Rama e paraqiti Kovaçevsin si 
“kryeministër të Bullgarisë Peren-
dimore”!

 E pajustifikueshme dhe ofenduese 
kjo “shaka pa kripë” për të Zotin 
e shtëpisë, Kovaçevskin, Petko-
vin dhe vetë Scholz. Sqarojmë 
se asnjë lider tjetër perendimor 
dhe në aktivitetet më të thjesh-
ta, le më raste të tilla nuk përdor 
kunja, thumba, batuta dhe ironi, 
sepse ato prishin atmosferën dhe 
krijojnë dyshime te të pranishmit. 
Le të mësojnë liderët tanë dhe në 
këtë aspekt nga Macron, Draghi, 
Scholz, Merkel, Sanchez dhe Mit-
sotakis; që të mos bëjnë më sjellje 
të tilla politike që janë shpallur me 
kohë “non – grata”

5. Tre të mëdhenjtë europianë në 
Kiev! Më 16 Qershor, Presiden-
ti Macron, Kancelari Scholz dhe 
Kryeministri Draghi vizituan Ki-
evin. Vizitë historike nga liderët 
e tri vendeve më të mëdha dhe 
bashkëthemeluese të BE-së, me 
shumë angazhime, pritshmëri 
dhe mesazhe për Ukrainën dhe 
Rusinë.

Demonstrim real i unitetit euro-
pian përkrah SHBA-ve! Efektet e 
tij do të shihen brenda muajit në 
Samitin e BE-së dhe të NATO-s.

REALPOLITIK
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hqipëria dhe 
Ko- sova, përveç 
historisë dhe 
sentimen- teve, 
shumicën e ori-

entimeve stra- tegjike i kanë 
të njëjta, por mund të bëjmë 
më shumë për të përkrahur 
njëri- tjetrin, në të gjitha 
fushat”, kështu shprehet në 
një intervistë ekskluzive 

EKSKLUZIVE/ Ambasadori i Kosovës në 
Shqipëri z. Skënder Durmishi: Jemi një 
komb, me dy shtete. Mund të bëjmë më 

shumë për të përkrahur njëri-tjetrin!
Intervistë Ekskluzive për ARGUMENTUM.al me Ambasadorin e Republikës së Kosovës në Shqipëri Z. Skënder Durmishi

INTERVISTOI: MARJANA DODA

për Argumentum.al Ambasa-
dori i Republikës së Kosovës në 
Shqipëri Z. Skënder Durmishi.

 “Kosova me përvoja solide të 
ndërtimit të shtetit, me poten-
ciale të mira ekonomike, është 
adresa e parë bashkëpunuese 
e Shqipërisë. Kosova që po 
ndërton shtet modern me 
standarte demokratike të 

avancuara, është argument 
i fuqishëm për Shqipërinë, 
për mbështetje në politikën e 
jashtme, në çdo nivel. Për fat 
të mirë Shqipëria është anëtare 
dhe e pranishme në shumë 
instanca e organizata ndërkom-
bëtare ku Kosova ende nuk 
është anëtare. Kjo është për-
parësi edhe për ne”, thekson 
ambasadori.

INTERVISTA
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INTERVISTA

Intervista e plotë:

-Argumentum.al: I nderuar 
Ambasador fillimisht më le-
joni t’ju falendëroj që pranu-
at të jepni këtë interviste ek-
skluzive për Argumentum.al. 
Si i konsideroni marrëdhëni-
et aktuale midis Kosovës dhe 
Shqipërisë, si politikisht dhe 
ekonomikisht?

  – SH.T.Z Skënder Durmishi: 
Çdo përgjigje në këtë pyetje 
duhet të filloj nga konstatimi se 
marrëdhëniet ndërmjet Kosovës 
dhe Shqipërisë janë speciale. 
Në terma konkrete të forcimit të 
bashkëpunimit mund të flasim 
për raporte shumë të mira. Edhe 
politikisht edhe ekonomikisht. 
Pse them shumë të mira? Sepse 
nuk ka asnjë pengesë, asnjë 
problem, asnjë kufizim në ko-
munikimet tona të të gjitha llo-
jeve! Trend normal dhe në rritje 
të bashkëpunimit! 

 Marrëdhëniet tona, edhe ekono-
mike edhe politike, sipas të 
dhënave e statistikave, janë më 
mirë se çdo herë tjetër në të 
kaluarën. Këmbimet tregtare që 
stagnuan gjatë pandemisë po 
stabilizohen e po shënojnë rritje, 
komunikimet politike, vizitat e 
ndërsjella, takimet e drejtuesve 
të dikastereve qeveritare, del-
egacioneve parlamentare, etj, 
janë aktive, të rregullta. Disa 
madje janë me rezultate rekorde, 
siç janë takimet dhe vizitat e 
delegacioneve parlamentare. 
Janë relaksuar kufizimet buro-
kratike në vendkalimet kufitare. 
Ka fare pak pritje për procedura 
doganore të mallrave. Orientimi 
dhe përcaktimi është që të ketë 
edhe më tej lehtësime. Siç e dini 
u formua këto ditë grupi punues 
për të parë madje mundësitë e 
unionit doganor… Mbase nuk 
ka nevojë të them diçka për di-
namikën e vizitave turistike. Në 
kulturë po ecën mirë kalendari 
vjetor i përbashkët i dy minis-

trive. Kjo është ana zyrtare e 
institucionale e kulturës. Kësaj 
mund ti shtohet dinamika në 
rritje e komunikimeve të bizne-
seve, të këngtarëve ne iniciativa 
private… këngëtarët e Kosovës 
këtu janë shumë të popullarizuar 
dhe jane vazhdimisht nëpër ske-
na, klube etj. Gjatë sezonit janë 
gjithandej të pranishëm në klube, 
plazhe. 

    Pra, të dhënat janë në trend 
rritjeje. Ato mund t’i gjeni në 
çdo buletin stattikash, këtu ose 
në Kosovë. 

   Këto që përmenda janë fakte. 
Mirëpo, nuk mjafton dhe nuk 
duhet të krahasohemi me vete-
veten, me të djeshmën tonë. Be-
soj se duhet të nisemi nga kon-
statimi se mundemi më shumë, të 
synojmë më shumë. Kemi poten-
ciale për më shumë. Ekspertët e 
ekonomisë tashmë na kanë thënë 
se ekonomitë tona janë komple-
mentare, mund të jenë edhe më 
të mirë treguesit e bashkëpun-
imit ekonomik. Mbetet sfidë dhe 
objektiv, duke çmuar realisht 

këto që kemi bërë.  

– Duke qëndruar të mar-
rëdhëniet politike dhe ekono-
mike. Në mbledhjen e 8-të mes 
qeverisë së Shqipërisë dhe të 
Kosovës, mbajtur në Prishtinë, 
u firmosën 19 marrëveshje dhe 
memorandume mirëkupti-
mi në disa fusha. Çfarë impak-
ti do të kenë këto marrëveshje 
në ekonominë e Kosovës por 
dhe të Shqipërisë?

   Marrëveshjet që nënshkruam 
ditë më parë, në mbledhjen e 
përbashkët të dy qeverive, kanë 
për qëllim kryesor thellimin e 
bashkëpunimit ekonomik, para 
së gjithash, por edhe në shumë 
fusha të tjera, si në shëndetësi, 
energjetikë, infrastrukturë, bu-
jqësi, arsimi universtar, lehtë-
sime në brezin kufitar, gjendje 
civile…

   Disa nga marrëveshjet janë 
bërë si vazhdimësi me qëllime 
operacionale të marrëveshjeve 
nga Elbasani, disa të tjera janë 
për të adresuar çështje që janë 
aktualisht me rëndësi të adreso-
hen, si kërkesë e këtij momenti. 
Por, të gjitha shkojnë në drejtim 
të krijimit të kushteve për thellim 
bashkëpunimi. Ta zëmë brezi 
kufitar, adreson çështje teknike, 
relevante për të mundësuar ko-
munikimet e banorëve në brezin 
kufitar, që do të thotë për të le-
htësuar jetën e tyre, ekonomitë 
familjare. Ose në këtë sens, është 
edhe rregullimi i rrugëve të fsha-
trave në afërsi të kufirit. Çka thotë 
kjo marrëveshje? Pra, qeveritë 
marrin përsipër të përmirësojnë 
infrastrukturën rrugore në fsha-
tarat e brezit kufitar të cilat, për 
arsye të njohura, (paranoja të 
kohës së regjimeve komuniste) 
qëllimisht i linin këto fshtara në 
gjendje izolimi, me komunikime 
tepër të vështira. Do të thotë syn-
ohet të ndryshohet kjo gjendje, 
këtë po e bëjnë dy qeveritë tona.

– Samiti i 23 qershorit ishte 

   Marrëveshjet që 
nënshkruam ditë më 
parë, në mbledhjen 
e përbashkët të dy 

qeverive, kanë për qëllim 
kryesor thellimin e 

bashkëpunimit ekonomik, 
para së gjithash, 

por edhe në shumë 
fusha të tjera, si në 

shëndetësi, energjetikë, 
infrastrukturë, bujqësi, 

arsimi universtar, 
lehtësime në brezin 

kufitar, gjendje civile…
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tejet zhgënjyes për Ballkanin 
Perëndimor e veçanërisht për 
Kosovën e cila as kësaj here 
nuk mori dritë jeshile për lib-
eralizimin e vizave. Ndërkohë 
janë me qindra qytetarë të 
Kosovës që marrin pashaporte 
Shqiptare. A është kjo një 
formë përbashkimi Shqipëri-
Kosovë?

   Kjo punë e vizave është edhe 
përtej zhgënjimit, po merr tra-
jtë absurdi! Janë thënë tashmë 
e sterthënë arsyet e zhgënjimit 
tonë. Meqë po më shtroni këtë 
pyetje, po më duhet të përsërisë 
komentet ose arsyet e zhgënjim-
it. Janë kërkuar kushte Kosovës, 
ato kushte janë plotësuar deri 
në një. Madje janë dhënë edhe 
vlerësime afirmative e kompli-
mente Kosovës nga zyrtarë të 
BE-së e të vendeve anëtare. Par-
lamenti ka dhënë rekomandime 
zyrtare. Por, nuk erdhi ajo përg-
jigjie pozitive, se nuk erdhi! No 
koment! Ka zhgënjim sepse jemi 
të vetmit në rajon me këtë ku-
fizim. Ka zhgënjim sepse kemi 
plotësuar kushtet e kërkuara, e 
megjithatë vazhdojmë të jemi 
të vetmit në rajon, të izoluar, pa 
mundësi udhëtimi. Brezi im ku-
jton kohën kur kosovarët mund të 
udhëtonin tërë Evropën pas vizë. 
Sidoqoftë, asesi nuk ka pendim 
për kushtet e plotësuara. Sepse 
ato kushte e kritere janë plotësu-
ar me dëshirë, si hapa e veprime 
që janë në interesin tonë, për 
sundim të ligjit dhe institucione 
efikase demokratike. Do të vazh-
dojmë edhe më tej sepse BE-në 
e kuptojmë edhe si vlerë, madje 
para së gjithash si vlerë. Pastaj 
vijnë avantazhet e tjera. 

 Puna e pasaportave të Shqipërisë 
është e veçantë, nuk do ta lidh-
ja me çështjen e liberalizimit të 
vizave. Pasaportat e Shqipërisë 
jepen për raste të caktuara, 
me kushte të caktuara. Kush i 
plotëson mund të drejtohet tek au-
toritetet shtetërore të Shqipërisë, 
por fokusi jonë, mbetet vazhdim 

pa alternativa ai i kursit drejt BE-
së, ku bën pjesë natyrshëm edhe 
liberalizmi i vizave. 

-Z.Ambasador, prej 24 Shkur-
tit një luftë po zhvillohet në 
dyert e të Europës, a rrezikon 
Ballkani rikthimin e një konf-
likti të hapur nisur edhe nga 
disa mosmarrëvesh-
je që shkaktojnë 
herë pas here 
trazira si në 
Kosovë, Mali i 
Zi dhe Bosnjë 
e Hercegovinë?

Kur ndihet Ev-
ropa e kërcënu-
ar si të mos jetë i 
kërcënuar Ballkani! 
Madje disa herë më 

shumë, për shkaqe që dihen be-
soj. E para amfiteatri i luftimeve 
nuk është fare larg nga këtu ku 
jemi ne. Arsye tjetër për bren-
gosje është se, për fat të keq, në 
rajonin tonë ka qendra e individë 
me fuqi politike që këtë luftë në 
dyer të Evropës nuk e shohin si 
rrezik e si kërcënim. Por trego-

jnë simpati e solidarizim, ku 
të hapur e ku të heshtur. 
Edhe para se të ndodhte 
kjo luftë ne kemi parë 
veprime të kësaj natyre 

që si qëllim, shkojnë 
përtej mosmarrëvesh-
jeve të brendshme, siç 
i quani ju. Janë yshtje 

nga jashtë vendeve që 
ju përmendet. Ju e dini 

se në Mal të Zi në 
vitin 2016 
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ndërhyrja targetonte direkt kreun 
e vendit, z.Gjukanoviq, në BeH 
ka tensione destabilzuese që 
ushqehen nga jashtë. Edhe ndaj 
Kosovës janë manifestuar tende-
ca të tilla, provokime në kufi etj.

-Pas pushtimit rus të Ukrainës, 
ekspertët thonë se BE-ja dhe 
SHBA-ja duan të mbështesin 
stabilitetin dhe orientimin eu-
roatlantik të Ballkanit Perën-
dimor. A është ky një “mo-
mentum” për Kosovën që të 
konsolidohet në arenën ndër-
kombëtare?

  Kjo mbështetje është e domos-
doshme. Mbështetja e rajonit 
tonë, përkatësisht orientimi euro 
– atlantik, garancia për demokra-
ci liberale është mbështetje e 
rajonit por edhe e vetë Evropës. 
Zhvillimet në Ukrainë duket se 
e kanë bërë botën demokratike, 
sidomos BE-në, për reflektim 
serioz, që të jenë më të vendo-
sura, më të koordinuara, që të 
evitojnë diskrepancat e qasjet 
indolente. Kjo gjendje po forcon 
dukshëm vetëdijën për rolin e 
pazëvendëseushëm të NATO-s, 
për fuqizim e zgjerim të Aleancës 
Veri Atlantike, por duhet të syn-
ohet edhe më shumë kohezion 
brenda BE-së.

   A paraqet kjo një shans për 
Kosovën? Besohet se po sepse 
pas llahtarit mbi Ukrainën, janë 
më të besueshme qëndrimet 
tona, mund të dëgjohen më me 
kujdes e mirëkuptim. Në KiE 
aktualisht është pezulluar Ru-
sia e cila vazhdon ende të jetë 
kundër anëtarësimit të Kosovës. 
Disa vende hezituese besoj se 
pas kësaj gjendjeje kanë shumë 
argumente që të jenë më pak 
hezituese lidhur me ne.

– Pothuajse janë bërë 11 vite që 
nga fillimi i dialogut Prishtinë- 
Beograd por përgjatë këtyre 
viteve janë bërë hapa shumë 
të vegjel dhe ndonjëherë kemi 
parë qëndrim vendnumëro. 

Megjithate më në fund u arri 
marrëveshja për zbatimin e 
marrëveshjes për energjinë 
mes Kosovës dhe Serbisë. A 
është Berlini një garanci për 
një përmbyllje të sukseshme 
të ketij procesi duke pare edhe 
angazhimin e kancelarit gjer-
man?

   Dialogu nuk është refuzuar 
asnjëherë nga ana e Kosovës. 
Serbia ka dashur vazhdimisht ta 
lëjë këtë përshtypje, madje ta im-
ponoje si një fakt të kryer, duke 
e zhvendosur fokusin nga vep-
rimet e saj shpesh destruktive 
dhe të kundërta me frymën dhe 
qëllimet e dialogut. Shumica e 
marrëveshjeve nuk janë zbatuar 
nga Serbia. Preferojnë që as të 
mos flasin fare, dhe të anashkalo-
jnë bashkëpunimin, për çështjen 
kyçe e cila duhet tu prijë të gjitha 
dialogjeve, pra çështen e të pag-
jeturve. Po kaq anti dialog është 
anashkalimi i detyrimeve për 
të zbatuar shpërbërjen e struk-
turave paralele. Prishtina kërkon 
rol aktiv, përfshirje të rregullt 
të subjekteve e struktrave ser-
be nga veriu i Mitrovicës në in-
stitucione legjitime të shtetit të 
Kosovës. Kjo është vetëm një 
segment, por mjaft i fortë, se 
qytetarët serbë dhe përfaqësuesit 
e tyre institucionalisht të jenë ak-
tiv, pjesë kontribuese e shtetit të 
Kosovës, shtetit të tyre, ku të re-
alizojnë prosperitein e tyre. Por, 
dialogu nuk duhet ngatërruar me 
disa ide e veprime që flasin për 
dialogun por në fakt mendojnë 
për të diskutuar lidhur me sta-
tusin e Kosovës, ose mendojnë 
për në trajta e variacione me të 
cilat synojnë të pamundësojnë 
shtetin e Kosovës, pengimin e 
konsolidimit të pozitës ndërkom-
bëtare, ndaljen e njohjeve të reja 
dhe antarësimeve në organizata 
ndërkombëtare. Këto gjëra janë 
të kundërtat e fqinjësisë së mirë. 
Për dialog të vërtetë, që synon 
normalizim të marrëdhënieve të 
dy shteve tona fqinjë, që duhet 

të përfundojë me njohje recip-
roke, Kosova është e gatshme 
dhe nuk i është shmangur asn-
jëherë. Dominojnë zërat se ujdia 
për zbatim të marrëveshjes për 
energjinë ndërmjet Kosovës dhe 
Serbisë, ishte hap në drejtim të 
duhur, në kuadër të dialogut të 
lehtësuar nga Bashkimi Evropi-
an. Berlini gjithësesi është një zë 
i fuqishëm dhe, për fat të mirë të 
rajonit, është edhe krejtësisht i 
qartë për kursin e që duhet të nd-
jek dialogu si kusht për BE-në.  

-Kosova ka aplikuar zyrtarisht 
me 12 Maj për t’u bërë anëtare 
e Këshillit të Europës. Çfarë 
do të thotë kjo për shtetin e 
Kosovës dhe sa janë mundësitë 
që pikërisht Kosova të bëhet 
anëtare e KE duke zënë vendin 
e Rusisë e cila u përjashtua për 
shkak të luftës në Ukrainë?

   Po, është e vërtetë. Kosova ka 
aplikuar sepse e meriton dhe do 
të jetë anëtare e vyeshme dhe e 
përkushtuar e KiE-së. Pse e mer-
iton sepse të gjitha kushtet që 
kërkohen me rregullat e pranim-
it të anëtarëve të rinj, Kosova i 
plotëson, madje i tejkalon. Jemi 
në proces dhe optimist. Nuk do 
të ishte e drejtë as në frymën 
e praktikave dhe të natyrës së 
KiE-së që, për arsye e motive 
politike, të veprohet ndryshe. 
Ka sinjale e mesazhe të fuq-
ishme të mbështetjes sidomos 
nga ato vende që e dinë se çfarë 
shoqërie, çfarë demokracie po 
ndërtohet në Kosovë. Që e dinë 
se cila është cilësia e ligjeve 
dhe e Kushtetutës, si të tilla dhe 
si bazë juridike e cila garanton 
zbatim të kritereve edhe stadar-
deve për të cilat shquhet Këshil-
li i Evropës. Po ju rikujtoj se 
Kushtetuta dhe ligjet e Kosovës 
përmbajnë postulate e nene të 
veçanta, e të mjaftueshme për 
të garantuar zbatimin e standar-
deve për të cilat është themeluar 
Këshilli i Evropës- Demokracia, 
të drejtat e njeriut, etj. Madje me 
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zbatueshmëri direkte p.sh Kon-
venta Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut. Kushtetuta e Kosovës 
me nene të veçanta (22) precizon 
se të drejtat dhe liritë e njeriut 
të garantuara me marrëveshjet 
dhe instrumentet ndërkombëtare 
zbatohen drejtpërdrejtë në Re-
publikën e Kosovës dhe kanë 
prioritet.

   Krahas kësaj, fryma juridike 
e legjislacionit të BE-së është 
pjesë e ligjeve të Kosovës. Nuk 
ka asnjë ligj që shkon ndeshë me 
to. Kosova pra de fakto është aty, 
praktikisht i zbaton kriteret dhe 
rregullat e KiE. Do të ishte e 
kuptueshme dhe e natyrshme që 
të bëhet anëtar i Këshillit të Ev-
ropës. Kjo do të na gëzonte, por 
do të ishte lajm i mirë edhe për 
KiE, do të ishte një zë më shumë 
në amplifikimin e vlerave dhe 
ligjeve të KiE-

-Armatosja e Serbisë ka 
shqetësuar jo pak qeverinë e 
Kosovës ndërkohë ka patur 
edhe reagime ndërkombëtare. 
Po nga Shqipëria a prisni ju 
një reagim?

   Armatosja e Serbisë, është 
shqetësuese, dhe dënimet që i 
janë bërë nga disa vende janë 
të kuptueshme. Madje mund të 
ishin edhe më të fuqishme. Kur 
blihen armë dhe kur kjo sho-
qërohet me deklarata kërcnuese, 
të të gjitha llojeve, madje ndon-
jëhëre bëhën edhe veprime pro-
vokuese në afërsi të kufirit, si 
mund të shihet ndryshe tërë kjo 
veçse si kërcnim serioz. Çfarë 
mendoj unë? Mendoj se kto ve-
prime te Serbisë duhet të jenë të 
qortueshme nga të gjithë, pa për-
jashtim. Në interes të paqes dhe 
stabilitetit, madje edhe në interes 
së popullit të Serbisë.

– Z. Ambasador, e nisëm këtë 
intervistë duke folur për mar-
rëdhëniet ekonomike dhe poli-
tike, ndërsa dy vendet tona i 
lidh diçka me shumë se sa disa 

marrëveshje në letër. Jemi 
një komb! Ndaj përtej mar-
rëdhënieve zyrtare cilat janë 
pritshmëritë e Kosovës ndaj 
Shqipërisë Mëmë, dhe cili 
është apeli Juaj?

    Jemi një komb, me dy shtete. 
Nëse ndërtojmë dy shtete të zh-
villuara, të prosepruara nderojmë 
kombin. Të dy vendet, Shqipëria 
dhe Kosova, përveç historisë 
dhe sentimenteve, shumicën e 
orientimeve strategjike i kanë 
të njëjta: në politiken e jashtme, 
përcaktimi për fqinjësi të mirë 
rajonale, integrimet euro-atlan-
tike, orientimet për ekonominë 
e tregut me konkurencë të lirë, 
etj.

   Ajo që mund të bëjmë, dhe 
duhet të bëjmë, është që të sil-
lemi arsyeshëm brenda suazave 
realiste, të jemi të vetëdijshëm 
për potencialet brenda kësaj 
hapsire, të fokusohemi në mak-
simalizimin e shanseve në çdo 
aspect. Para së gjithash poten-
cialet ekonomike që mundëso-
jnë vetmjaftueshmëri për zh-
villim, bazuar në resurset tona. 
Nga Shqipëria pres të njëjtat 
veprime sikurse edhe nga shteti 
im, Kosova. Detyrimin e parë e 
kemi ndaj vetevetës, qyetarëve 
tanë, që të bëjmë shtete me sun-
dim të ligjit, me institucione 
demokratike, gjyqësi profesio-
nale dhe media të paanshme. 
Veprim të vendosur për reduktim 
të korupsionit dhe dukurive të 

tjera negative që molisin infra-
strukturën shtetërore dhe vull-
netin e qytetarëve. Aktivizimi i 
potencialeve mbi këtë platformë 
juridike është supozim bazik se 
mund të shtoj motivet e brezit të 
ri që të realizohen në atdheun e 
tyre, në Kosovë apo në Shqipëri. 
Pra të bëjmë atë që varet nga ne 
që të ndalet kjo hemoragji nacio-
nale. Për fat të keq, trendi i ikjes 
është i frikshëm, jo i lehtë për tu 
shpjeguar e edhe më pak për tu 
ndalur. Por le të bëjmë atë që va-
ret prej nesh, dhe duhet besuar se 
do të bëhet punë e mirë.

   Kjo është tabloja e madhe, 
makro. Në specifika mund të bë-
jmë më shumë për të përkrahur 
njëri-tjetrin, në të gjitha fushat. 
Kosova, me përvoja solide të 
ndërtimit të shtetit, me poten-
ciale të mira ekonomike, është 
adresa e parë bashkëpunuese 
e Shqipërisë. Kosova që po 
ndërton shtet modern me stan-
darde demokratike të avanc-
uara, është argument i fuqishëm 
për Shqipërinë, për mbështetje 
në politikën e jashtme, në çdo 
nivel. Për fat të mirë Shqipëria 
është anëtare dhe e pranishme 
në shumë instanca e organizata 
ndërkombëtare ku Kosova ende 
nuk është anëtare. Kjo është për-
parësi edhe për ne. Kjo ndër të 
tjera, është edhe puna ime si dip-
lomat në Tiranë. Jam optimist se 
për të gjitha këto do të nxjerrim 
më të mirat e mundshme. 

Faleminderit!
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“Është persekutim, dhe është 
tragjike për Turqinë dhe kudo 
ku udhëheqësit turq përpiqen të 
persekutojnë njerëzit e Hizmetit 
– gjë që ata po e bëjnë në të gjithë 
globin. Ata njerëz, në përvojën 
time, janë avokatë të sinqertë 
të jodhunës—dhe ata do të 
jenë kontribues të shkëlqyer 
për çdo shoqëri që i mirëpret”. 
Kështu tha Dr. Jon Pahl, autori 
i librit “Fetullah Gylen, një jetë 

INTERVISTA

“FETULLAH GYLEN,  
NJË JETË NË SHËRBIM” 
Dr. Jon Pahl: Gyleni është si 
Gandi, një ndërtues paqeje!

Promovimi i Librit 
“Fetullah Gylen, një 
jetë në shërbim”, në  
Tiranë nga Dr. Jon 
Pahl. Intervistë me  

autorin ekskluzivisht 
për Argumentum.al

në shërbim”, në një intervistë 
ekskluzive për Argumentum.al 
gjatë së cilës ai rrëfeu se lëvizja 
Hizmet (shërbimi) e frymëzuar 
nga Gylen është vërtet globale – 
në çdo kontinent.
“Shpresoj se libri shpjegon 
se kush është zoti Gylen, në 
mënyrë të drejtë, bazuar në 
prova. Unë jam një historian i 
feve i trajnuar në Universitetin 
e Çikagos, kështu që sjell 

16 ARGUMENTUM | QERSHOR 2022

INTERVISTOI: MARJANA DODA



INTERVISTA

në të gjitha kërkimet e mia 
një angazhim për studimin e 
kujdesshëm të provave, shkakut 
dhe efektit – studimin shkencor 
të feve, “tha ai.
“Unë nuk jam një gylenist, unë 
jam një i krishterë praktik – dhe 
i lumtur që jam i tillë! Etiketimi 
“terrorist” për Gylenin është 
propagandë. Është një “gënjeshtër 
e madhe” orwelliane. Është njësoj 
si ta quash Gandhin “terrorist”. 
Presidenti turk e ka përdorur atë 
gjuhë për të mbështetur regjimin 
e tij të brishtë dhe të dështuar 
dhe për të varrosur hetimet për 
korrupsion që po i afroheshin atij 
dhe familjes së tij.”
Sipas tij, Gyleni kurrë nuk ka 
mbështetur një parti të caktuar, 
përkundrazi ai ka mbështetur 
liderët politikë në Turqi nga 
shumë parti – dhe i ka inkurajuar 
të gjithë ata që të forcojnë 
demokracinë.
Dr. Pahl zbuloi se Gyleni kurrë 
nuk e mbështeti Erdoganin; nuk 
kishte fare miqësi të vërtetë. “Disa 
njerëz të frymëzuar nga Gylen pa 
dyshim e mbështetën Erdoganin, 
i cili në një moment tha shumë 
gjëra të bukura për të qenë një 
mbështetës i demokracisë.”
I pyetur për mundësinë e arritjes 
së paqes fetare në botë, Dr. Pahl 
pohoi se angazhimi i liderëve 
fetarë në nxitjen e paqes më të 
madhe, si Gandhi, Martin Luther 
King, Jr., Gülen dhe laureatja 
liberiane e çmimit Nobel, 
Leymah Gbowee, është historia 
e vetme më e rëndësishme në 
historinë e feve në shekullin e 20-
të dhe fillimin e shekullit të 21-të 
që shumica e njerëzve nuk e dinë!
Dr. Pahl e ka vizituar Shqipërinë 
tre herë dhe çdo herë ka parë 
përparim në të kuptuarit e 
traditave. “Unë mendoj se lëvizja 
Hizmet ka ndihmuar me këtë 
dhe shpresoj që bashkëpunimi 
ndërfetar në zemër të Shqipërisë 
moderne do të vazhdojë të rritet 

dhe zhvillohet,” tha Dr. Jon Pahl, 
autor i librit “Fetullah Gülen, një 
jetë në shërbim.” në intervistën e 
mëposhtme:

-DR. Jon Pahl, së pari ju 
falendëroj për këtë intervistë 
ekskluzive për median 
online Argumentum.al. Më 6 
qershor ju ishit në Tiranë ku 
promovuat Librin “Fethullah 
Gylen, një jetë në shërbim”, 

për lexuesin shqiptar. Një 
historian amerikan, teolog 
dhe mbi të gjitha i krishtere 
që shkruan biografinë e parë 
kritike për një klerik musliman 
nga Turqia. Zoti Pahl çfarë ju 
shtyu të shkruanit këtë biografi 
për Fetullah Gylen?
–DR. Jon Pahl: Faleminderit 
për mundësinë për të folur me 
ju! Erdha në këtë biografi pasi 
përfundova në vitin 2010 një 
libër të titulluar Perandoria e 
Sakrificës: Origjina Fetare e 
Dhunës Amerikane. Ky ishte 
një projekt i vështirë, sepse 
fokusohej në atë se si fetë 
mund të shtrembërohen dhe 
të kthehen në dhunë. Fillova të 
hulumtoj paqendërtuesit fetarë, 
mes tyre edhe Gylenin, sepse po 
kërkoja një temë më të lumtur! 
Natyrisht, gjërat dolën ndryshe 
në histori nga sa prisja kur 
fillova të punoja për Gylen.
 
-Pasi shumë viteve studimi 
të figures së Gylen dhe pas 
publikimit të këtij libri. A jeni 
ju një “gylenist”. Keni frikë 
nga pala tjetër që anatemon 
lëvizjen gyleniste. Kujtojmë se 
Presidenti turk pas vitit 2016 
e ka quajtur si një organizate 
terroriste?
Unë nuk jam një gylenist, unë 
jam një i krishterë praktik—

Unë nuk jam një gylenist, unë 
jam një i krishterë praktik—

dhe i lumtur që jam i tillë! 
Etiketimi “terrorist” për 

Gylenin është propagandë. 
Është një “gënjeshtër e 

madhe” oruelliane. Është 
njësoj si ta quash Gandin 

“terrorist”. Presidenti turk 
e ka përdorur atë gjuhë për 
të mbështetur regjimin e tij 
të brishtë dhe të dështuar 

dhe për të varrosur 
hetimet për korrupsionin 

që po i afroheshin atij 
dhe familjes së tij.
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dhe i lumtur që jam i tillë! 
Etiketimi “terrorist” për Gylenin 
është propagandë. Është një 
“gënjeshtër e madhe” oruelliane. 
Është njësoj si ta quash Gandin 
“terrorist”. Presidenti turk e 
ka përdorur atë gjuhë për të 
mbështetur regjimin e tij të 
brishtë dhe të dështuar dhe 
për të varrosur hetimet për 
korrupsionin që po i afroheshin 
atij dhe familjes së tij.

-Lëvizja e Gylen, praktikisht 
duke u larguar drejt SHBA-së 
duket se ka ndërkombëtarizuar 
levizjen e tij. Diaspora turke 
kudo në bote i është bashkuar 
kësaj lëvizjeje, madje dhe në 
Shqipëri. Sa ndihmon ky libër 
për të kuptuar më shumë 
Fetullah Gulenin?
Po, lëvizja Hizmet (shërbimi) 
e frymëzuar nga Gylen është 
vërtet globale – në çdo kontinent. 
Shpresoj se libri shpjegon se kush 
është zoti Gylen, në mënyrë të 
drejtë, bazuar në prova. Unë jam 
një historian i feve i trajnuar në 
Universitetin e Çikagos, kështu 
që sjell në të gjitha kërkimet e 
mia një angazhim për studimin 
e kujdesshëm të provave, 
shkakut dhe pasojës – studimin 
shkencor të feve.

-Çfarë përfshin Gyleni dhe 
lëvizja globale Hizmet? A është 
një vizion politik apo një qasje 
sociale dhe fetare? A është kjo 
lëvizje një pushtet religjoz që 
po ballafaqohet me pushtetin 
politik të Erdogan?
Të kuptosh Gylenin politikisht 
do të thotë të keqkuptosh, ose 
ta keqinterpretosh atë. Ai kurrë 
nuk ka mbështetur një kandidat. 
Ai kurrë nuk ka mbështetur 
një parti të caktuar. Ai ka 
mbështetur liderët politikë në 
Turqi nga shumë parti – dhe i ka 
inkurajuar të gjithë që të forcojnë 
demokracinë. Ai është një dijetar 

dhe predikues fetar, dhe lëvizja 
që ai frymëzoi është një lëvizje 
e shoqërisë civile e përqendruar 
në edukimin, dialogun ndërfetar 
dhe ndërmarrjen sociale – jo në 
fitimin e pushtetit politik. Ata 
janë goditur nga regjimi aktual.
-Përplasja Erdogan- Gylen e 
ka transferuar këtë konflikt 
nga Turqia në vende të tjera, 
sidomos pas viti 2016 ku 
Erdogan ka fajësuar Gulenin se 
qëndron prapa grusht-shtetit të 
dështuar të 15 korrikut të 2016-s 
në Turqi. Madje Presidenti turk 
Erdogan në vizitën e fundit në 
Shqipëri kërkoi që Shqipëria 
të ndërmarrë veprime kundër 
gylenistëve. Si e komentoni këtë 
përndjekeje ndërkombëtare 
sot në shek e 21?
Është persekutim, dhe është 
tragjike për Turqinë dhe kudo 
ku udhëheqësit turq përpiqen të 
persekutojnë njerëzit e Hizmetit 
– gjë që ata po e bëjnë në të gjithë 
globin. Ata njerëz, në përvojën 
time, janë avokatë të sinqertë 
të jodhunës—dhe ata do të 
jenë kontribues të shkëlqyer 
për çdo shoqëri që i mirëpret. 
Nuk ka kuptim që një studiues 

mysliman në Pensilvani, i cili 
nuk ka kompjuter, mund të 
orkestrojë një përpjekje për 
grusht shteti. Besoj se duhet 
të shikojmë se kush përfitoi 
nga ajo ngjarje grusht shteti, 
për të cilën shumë mendojnë 
se ishte organizuar (nuk kemi 
akses në dokumente për ta 
ditur me siguri), dhe ky do të 
ishte zoti Erdogan, i cili e thirri 
atë të nesërmen. “një dhuratë 
nga Zoti.” Regjimi aktual ka 
mbyllur gazetat dhe mediat e 
tjera, ka mbyllur bizneset dhe 
ka sekuestruar pasuritë e tyre, 
ka burgosur njerëz të pafajshëm 
dhe ka detyruar të tjerët të 
ikin. Ka qenë vërtet e keqe për 
Turqinë dhe një sërë shkeljesh të 
të drejtave të njeriut.
 
-Në këndvështrimin tuaj pas 
gjithë këtij studimi mbi jeten 
dhe levizjen e Gulen, pse 
politika dhe feja e luftojnë 
njëra-tjetrën? Kam parasysh 
këtu, miqësinë e një kleriku me 
një politikan (Erdogan-Gylen) 
që u kthye në armiqesi aq sa sot 
kleriku Gylen është në ekzil.
Gyleni kurrë nuk e mbështeti 
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Erdoganin; nuk kishte fare 
miqësi të vërtetë. Disa njerëz të 
frymëzuar nga Gylen pa dyshim 
e mbështetën Erdoganin, i cili në 
një moment tha shumë gjëra të 
bukura për të qenë mbështetës 
i demokracisë. Ai është treguar 
ndryshe së fundmi. Feja shpesh 
perceptohet nga tiranët si një 
kërcënim për pushtetin e tyre, 
sepse fetë u japin individëve dhe 
komuniteteve një burim paqeje 
dhe rehatie (dhe një burim të 
ardhurash) që tiranët nuk mund 
ta kontrollojnë. Në fakt, në rastin 
më të mirë të tyre, fetë mund t’i 
mbajnë politikanët përgjegjës 
ndaj vlerave morale dhe mund të 
mbështesin kulturën politike në 
rritjen e besimit dhe drejtësisë.

-Toleranca dhe harmonia 
fetare është vlera më e madhe 
e Shqipërisë, megjithatë në 
botë ndarjet ndërfetare ende 
janë të mëdha. Në këtë liber 
biografik ju theksoni faktin se 
Gulen është një njeri i dialogut 
fetar, ai ishte i gatshem të ulej 
të fliste e të takonte çdo klerik. 
Sa e mundur është të arrihet 
një paqe fetare në botë?
Unë besoj se fetë do të punojnë së 

bashku në një të ardhme shumë 
të afërt për të na ndihmuar të 
zgjidhim shumë nga problemet 
me të cilat përballet njerëzimi, 
si ndryshimi i klimës. Gyleni 
ka qenë padyshim një avokat i 
dialogut. Njerëzit e frymëzuar 
prej tij do të punojnë me këdo 
në projekte meritash që i 
shërbejnë të mirës së përbashkët. 
Angazhimi i liderëve fetarë në 
nxitjen e paqes më të madhe, 
si Gandhi, Martin Luther King, 
Jr., Gülen dhe fituesja liberiane e 
çmimit Nobel, Leymah Gbowee, 
është historia e vetme më e 
rëndësishme në historinë e feve 
në shekullin e 20-të dhe në fillim 
të shekullit të 21-të. shumica e 
njerëzve nuk e dinë! Ka shumë 
paqendërtues të mundshëm 
fetarë atje. Megjithatë, ato nuk 
janë ende të organizuara mirë; 
por lëvizja Hizmet po ndihmon 
në organizimin e tyre.

-Cilat janë vlerat dhe idealet që 
ju i keni hasur te figura e Gylen 
që ju mund t’ua rekomandoni 
gjeneratave të reja?
Gyleni i ka mësuar gjithmonë 
të rinjtë të JETOJNË PËR NJË 

KAUZË. Shumë shpesh, të rinjtë 
mund të ndjehen të dëshpëruar: 
ka shumë probleme në botë 
dhe në shoqëri. Mund të duket 
dërrmuese. Por nëse një i ri 
gjen diçka për të cilën është i 
apasionuar dhe angazhohet për 
të, ai mund të bëjë një ndryshim 
të madh. Njerëzit e frymëzuar nga 
Gylen kanë themeluar shkolla në 
qindra vende dhe ata kanë rritur 
një lëvizje globale – në vetëm disa 
dekada. Është e jashtëzakonshme 
– dhe filloi me të rinjtë! Jam i 
lumtur të them se po shfaqet 
gjithashtu një gjeneratë e re 
liderësh. Gyleni ka lindur në vitin 
1938 dhe është i dobët. Por ka të 
rinj që dalin në pah—përfshirë 
Shqipërinë, të cilët kanë ide dhe 
energji të shkëlqyera!

-Në përmbyllje të kësaj 
interviste, a keni ju një mesazh 
per shqiptaret, qofshin këta 
anëtare të levizjes së Gylenit 
ose jo?
Unë e kam vizituar Shqipërinë 
tre herë, tani, dhe çdo herë kam 
parë përparim në të kuptuarit 
e traditave. Mendoj se lëvizja 
Hizmet ka ndihmuar për këtë 
dhe shpresoj që bashkëpunimi 
ndërfetar në zemër të Shqipërisë 
moderne do të vazhdojë të rritet 
dhe të zhvillohet. Shqipëria 
është e rëndësishme globalisht 
– si shembull i një demokracie 
pluraliste. Unë gjithashtu 
shpresoj se njerëzit fetarë do 
të punojnë për ta mbajtur 
qeverinë përgjegjëse që të jetë 
e ndershme dhe transparente—
për të mbështetur më të mirën e 
njerëzimit. Unë shoh kaq shumë 
potencial në këtë vend të bukur 
dhe njerëzit e tij të bukur, ndërsa 
vazhdoni të shëroheni nga 
trauma e dekadave komuniste 
dhe ndërsa rriteni në shoqërinë 
e fortë, moderne dhe pluraliste 
që mund të jetë një fener në 
Ballkan për paqen. Do të doja të 
kthehesha së shpejti!

Unë besoj se fetë do të punojnë së bashku 
në një të ardhme shumë të afërt për të na 
ndihmuar të zgjidhim shumë nga problemet 
me të cilat përballet njerëzimi, si ndryshimi 
i klimës. Gyleni ka qenë padyshim një avokat 
i dialogut. Njerëzit e frymëzuar prej tij do të 
punojnë me këdo në projekte meritash që i 
shërbejnë të mirës së përbashkët. Angazhimi 
i liderëve fetarë në nxitjen e paqes më të 
madhe, si Gandhi, Martin Luther King, Jr., 
Gülen dhe fituesja liberiane e çmimit Nobel, 
Leymah Gbowee, është historia e vetme më e 
rëndësishme në historinë e feve në shekullin 
e 20-të dhe në fillim të shekullit të 21-të.



Dear readers and followers of Argumentum.al
On the third anniversary of the founding of the online media Argumentum.al, now it comes in the 
version of a monthly magazine which you can browse online from April 2022.
This monthly publication offers a clear combination of news on Albania, the Western Balkans and 
the world, as well as opinions and analyses of events taking place during the month.
Thanking each of you for your attention and trust in our media, we promise that we will continue to 
publish objective analysis on key developments in the country, region, Europe and the world.
Argumentum.al strives to be an authoritative source of journalism with analyses and comments on 
international relations, world politics and a wide range of issues of global importance by publishing 
exclusive materials. This is done thanks to the contribution of some of the well-known names of Al-
banian politics and journalism and other local and foreign collaborators. At the same time, 
Argumentum.al is open for comments and opinions by its readers.
Read on domestic and international issues in the magazine Argumentum.al free of charge in Alba-
nian and English!
“Argumentum”, an intellectual process…

20 ARGUMENTUM | QERSHOR 202220 ARGUMENTUM | QERSHOR 2022



21QERSHOR 2022 | ARGUMENTUM 21QERSHOR 2022 | ARGUMENTUM

“I’m not a Gülenist, I’m a 
practicing Christian—and 
happy to be one! The label 
of “terrorist” for Gülen is 
propaganda. It’s an Orwellian 
“big lie.” It’s like calling Gandhi 
a “terrorist.” The Turkish 
President has weaponized that 
language to prop up his fragile 
and failing regime, and to bury 
corruption inquiries that were 
coming close to him and his 

“FETHULLAH GÜLEN,  
A LIFE IN SERVICE” 

Dr. Jon Pahl: “Gülen is like 
Gandhi, a peacebuilder”

Promotion of the book 
“Fethullah Gülen, a life 

in service”, author,  
Dr. Jon Pahl

Exclusive interview 
with the author Dr. Jon 

Pahl exclusively  
for Argumentum.al

family.”
This is what Dr. Jon Pahl, the 
author of the book “Fethullah 
Gülen, a life in service”, said 
in an exclusive interview with 
Argumentum.al during which 
he confessed that the Hizmet 
(service) movement inspired by 
Gülen is truly global – on every 
continent. “I hope the book 
explains who Mr. Gülen is, 
fairly, based on the evidence. I’m 

BY MARJANA DODA, Editor- in- chief

INTERVIEW
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a historian of religions trained 
at the University of Chicago, so 
I bring to all of my research a 
commitment to careful study of 
evidence, cause and effect—the 
scientific study of religions,” he 
said.
According to him, Gülen has 
never supported a particular 
party, rather he has supported 
political leaders in Turkey from 
many parties – and encouraged 
them all to strengthen 
democracy.
Dr. Pahl revealed that Gülen 
never endorsed Erdogan; there 
wasn’t a real friendship at all. 
“Some people inspired by Gülen 
no doubt supported Erdogan, 
who at one point said a lot 
of nice things about being a 
supporter of democracy.” 
 Asked about the possibility 
of achievement of religious 
peace in the world, Dr. Pahl 
maintained that the engagement 
of religious leaders in fostering 
greater peace, like Gandhi, 
Martin Luther King, Jr., Gülen, 
and the Liberian Nobel Prize 
laureate Leymah Gbowee, is 
the single most important story 
in the history of religions in the 
20th and early 21st century that 
most people don’t know! 
Dr. Pahl has visited Albania 
three times and each time he has 
seen progress in understanding 
across traditions. “I think the 
Hizmet movement has helped 
with that, and I hope that the 
interreligious collaboration at 
the heart of modern Albania 
will continue to grow and 
develop,” said Dr. Jon Pahl, 
author of the book “Fethullah 
Gülen, a life in service” in the 
following interview: 

–Marjana Doda: Dr. Jon Pahl, 
first of all thank you for this 
exclusive interview with the 
online media Argumentum.

al. You were in Tirana on 
June 6 promoting the book 
“Fethullah Gülen, a life in 
service”, to the Albanian 
reader. An American 
historian, theologian and 
above all a Christian, who 
writes the first critical 
biography of a Muslim cleric 
from Turkey. Mr. Pahl, 
what triggered you to write 
this biography of Fethullah 
Gülen?
–Dr. Jon Pahl: Thank you for 
the opportunity to speak with 
you! I came to this biography 
after having completed in 
2010 a book entitled Empire 
of Sacrifice: The Religious 
Origins of American Violence. 
That was a difficult project, 
because it focused on how 
religions can be perverted 
and turned to violence. I 

began researching religious 
peacebuilders, among them 
Gülen, because I was looking 
for a happier topic! Obviously, 
things turned out differently 
in the story than I anticipated 
when I began working on 
Gülen.

–After many years of studying 
the figure of Gülen and after 
the publication of this book. 
Are you a “Gülenist”? Are 
you are afraid of the other 
side that anathematizes the 
Gulenist movement because 
as it is known the Turkish 
President called it a terrorist 
organization after 2016?
I’m not a Gülenist, I’m a 
practicing Christian—and 
happy to be one! The label 
of “terrorist” for Gülen is 
propaganda. It’s an Orwellian 



It is persecution, and it’s 
tragic for Turkey and 
wherever the Turkish 

leaders try to persecute 
people of Hizmet—which 
they are doing all over 
the globe. Those people 
are, in my experience, 
sincere advocates of 

nonviolence—and they will 
be excellent contributors to 
any society that welcomes 
them. It makes no sense 
that a Muslim scholar in 

Pennsylvania who doesn’t 
have a computer could 

orchestrate a coup attempt.
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“big lie.” It’s like calling Gandhi 
a “terrorist.” The Turkish 
President has weaponized that 
language to prop up his fragile 
and failing regime, and to bury 
corruption inquiries that were 
coming close to him and his 
family.

– By practically moving 
towards the USA it seems 
that Gülen’s movement has 
internationalized itself. The 
Turkish Diaspora everywhere 
in the world has joined this 
movement, even in Albania. 
How much does this book 
help understand Fethullah 
Gülen more?
Yes, the Hizmet (service) 
movement inspired by Gülen 
is truly global—on every 
continent. I hope the book 
explains who Mr. Gülen is, 

fairly, based on the evidence. 
I’m a historian of religions 
trained at the University of 
Chicago, so I bring to all of 
my research a commitment 
to careful study of evidence, 
cause and effect—the scientific 
study of religions.

–What does Gülen and the 
global Hizmet movement 
include? Is it a political 
vision or a social and 
religious approach? Is this 
movement a religious power 
that is confronting Erdogan’s 
political power?
To understand Gülen 
politically is to misunderstand, 
or to misrepresent, him. He’s 
never endorsed a candidate. 
He’s never supported 
a particular party. He’s 
supported political leaders in 
Turkey from many parties—
and encouraged them all to 
strengthen democracy. He’s a 
religious scholar and preacher, 
and the movement he inspired 
is a civil society movement 
focused on education, 
interreligious dialogue, 
and social enterprise—not 
on gaining political power. 
They’ve been scapegoated by 
the current regime. 

–Erdogan-Gulen clash has 
transferred this conflict from 
Turkey to other countries, 
especially after 2016 when 
Erdogan blamed Gülen for 
being behind the failed July 
15, 2016 coup in Turkey. 
Even Turkish President 
Erdogan demanded during 
his last visit to Albania that 
the latter should take action 
against the Gülenists. Which 
is your comment on such an 
international persecution 
now in the 21st century?
It is persecution, and it’s tragic 

for Turkey and wherever the 
Turkish leaders try to persecute 
people of Hizmet—which 
they are doing all over the 
globe. Those people are, in my 
experience, sincere advocates 
of nonviolence—and they will 
be excellent contributors to any 
society that welcomes them. It 
makes no sense that a Muslim 
scholar in Pennsylvania who 
doesn’t have a computer could 
orchestrate a coup attempt. 
I believe we need to look at 
who benefited from that coup-
event, which many think was 
staged (we don’t have access 
to the documents to know for 
sure), and that would be Mr. 
Erdogan, who called it the day 
after “a gift from God.” The 
current regime has shut down 
newspapers and other media 
outlets, closed businesses and 
seized their assets, imprisoned 
innocent people, and forced 
others to flee. It’s truly been 
bad for Turkey, and a series of 
human rights violations. 

-In your view, after all this 
study on Gülen’s life and 
movement, why do politics 
and religion fight each 
other? I mean in this case the 
friendship of a cleric with a 
politician (Erdogan- Gülen) 
which turned into so much 
enmity that today the cleric 
Gülen is in exile. 
Gülen never endorsed 
Erdogan; there wasn’t a real 
friendship at all. Some people 
inspired by Gülen no doubt 
supported Erdogan, who at 
one point said a lot of nice 
things about being a supporter 
of democracy. He’s shown 
otherwise recently. Religion is 
often perceived by tyrants as a 
threat to their power, because 
religions give individuals and 
communities a source of peace 
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and comfort (and a source of 
revenue) that tyrants can’t 
control. In fact, at their best, 
religions can hold politicians 
accountable to moral values, 
and can support political 
culture in growing trust and 
justice.

-Religious tolerance and 
harmony is the greatest 
value of Albania. However, 
inter-religious divisions are 
still great in the world. In 
this biographical book you 
emphasize the fact that Gülen 
is a man of religious dialogue, 
he was willing to sit down to 
talk and meet any cleric. How 
much possible is it to achieve 
religious peace in the world? 
I believe religions will work 
together in the very near future 
to help us solve many of the 
problems facing humanity—
such as climate change. 
Gülen has definitely been an 
advocate of dialogue. People 
inspired by him will work with 
anybody on projects of merit 
that serve the common good. 
The engagement of religious 
leaders in fostering greater 
peace, like Gandhi, Martin 
Luther King, Jr., Gülen, and the 
Liberian Nobel Prize laureate 
Leymah Gbowee, is the single 

most important story in the 
history of religions in the 20th 
and early 21st century that 
most people don’t know! There 
are lots of potential religious 
peacebuilders out there. They 
aren’t, however, well organized 
yet; but the Hizmet movement 
is helping to organize them.  

-Which are the values 
and ideals that you have 
encountered in the figure 
of Gülen that you can 
recommend to the younger 
generation?
Gülen has always taught 
young people to LIVE FOR 
A CAUSE. Too often, young 
people can feel despair: there 
are lots of problems in the 
world, and in society. It can 
seem overwhelming. But if a 
young person finds something 
they are passionate about, 
and commits to it, they can 
make a huge difference. 
People inspired by Gülen have 
founded schools in hundreds 
of places, and they’ve grown a 
global movement—in just a few 
decades. It’s extraordinary—
and it started with young 
people! I’m happy to say 
there’s also a new generation of 
leaders emerging. Gülen was 
born in 1938, and he is frail. 

But there are young people 
coming to the fore—including 
in Albania, who have some 
great ideas and energy! 

– At the end of this interview, 
do you have a message to 
Albanians, let them be 
members of the Gülen 
movement or not?
 I’ve visited Albania three 
times, now, and each time I’ve 
seen progress in understanding 
across traditions. I think the 
Hizmet movement has helped 
with that, and I hope that the 
interreligious collaboration at 
the heart of modern Albania 
will continue to grow and 
develop. Albania is important 
globally—as an example of 
a pluralist democracy. I also 
hope religious people will 
work to hold government 
accountable to be honest and 
transparent—to support the 
best of humanity. I see so much 
potential in this beautiful 
country and its beautiful 
people, as you continue to 
heal from the trauma of the 
Communist decades, and 
as you grow into the strong, 
modern, and pluralist society 
that can be a beacon in the 
Balkans for peace. I’d love to 
come back soon!
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he meeting between the 
Patriarch of the Serbi-
an Orthodox Church, 
Porfirije and the Prime 
Minister of Montene-

gro, Dritan Abazovic was held at the 
Patriarchate on Thursday.
The Patriarch of the Serbian Or-
thodox Church, Porfirije, said after 
the meeting with Abazovic that an 
agreement on the Basic Agreement 
had been reached in principle and 
that the text agreed in the Gov-
ernment of Montenegro should be 
passed to the Synod and confirmed.
“Given the fact that the church is 
separate from the state and that our 
church, wherever it has its jurisdic-
tion, respects absolutely every state 
and its laws,” said Porfirije. He said 
that the drafting of the Basic Agree-
ment has entered the final stage.
“At the moment, I think I can say that 
an agreement has been reached and 
an agreement has been reached on 
the Basic Agreement, provided that 
the procedures are followed when it 
comes to the Government of Mon-
tenegro and the Serbian Orthodox 
Church. The existing text that has 
been harmonized must be passed 
by the Synod and confirmed and ac-
cepted, and if it is in order then we 
will reach an agreement on the date 
of signing it,” said the Patriarch.
He stressed that when everything 
is completed for the signing of the 
Basic Agreement, it will contribute 
to the normalization of relations be-
tween the state of Montenegro and 
the Serbian Orthodox Church.
“We concluded that, as in all coun-
tries where our church exists, it is 
important that the relationship be-
tween church and state be regulated 
by contract,” he said, noting that such 
a contract had been made in Monte-
negro since 2012 but was not agreed.
Porfirije thanked all those who 

helped for the agreement to achieve 
its goal, both the current Monte-
negrin government and previous 
governments. “I feel that I, who 
contributed the least, got that joy 
and the opportunity to be one of the 
signatories of the Basic Agreement 
in Montenegro on behalf of our 
church,” he said.

Abazovic says the contract will be 
signed in Montenegro at a later date

For his part Abazovic said that the 
meeting was constructive and dis-
cussed the issue of the Basic Agree-
ment.
“We have completed the procedures 
at the level of working groups; we 
will go further in the procedures 
even in the Government session. 
The church has its procedures in its 
body. I do not see any problem there, 
if everything follows a good spir-
it. This issue will be put into action 
in the best possible way in order to 
show respect to the Serbian Ortho-
dox Church in Montenegro, but also 
to the state of Montenegro, which is 
secularly regulated,” he said.
Abazovic announced that the Basic 

Agreement will be signed in Mon-
tenegro and there will be an agree-
ment on the date.
In addition the PM said other topics 
are open that could be important to 
everyone, and noted that everyone 
should do their job.
“This is a continuation of the visit to 
Serbia, which was very fruitful. All 
we have done in the last two days is 
to restore relations and send a mes-
sage to the region. The region has 
tried everything except reconcili-
ation and cooperation. It is time to 
move differently and give a chance 
for reconciliation and cooperation,” 
said Abazovic.
For his part Montenegrin President 
Milo Djukanovic said the govern-
ment should take into account the 
interests of the state and the agree-
ment is not the most important is-
sue for Montenegro. Djukanovic 
said he was convinced that no one 
questioned the rationale for the Ba-
sic Agreement and that it was unjus-
tified that no agreement had been 
signed so far.
“This is certainly not the most im-
portant issue for Montenegro and 
its future and that public discussion 
on this issue should not be rushed 
or avoided,” he said. According to 
him, the most important thing for 
Montenegro is to unblock the ne-
gotiation process (with the EU) and 
go to Europe, but given the circum-
stances it has become an import-
ant political issue. He also stressed 
that he was optimistic and said that 
“Montenegro has shown that it has a 
democratic capacity for much more 
difficult challenges.”
It should be recalled that the Prime 
Minister of Montenegro, Abazovic 
said in Wednesday’s meeting with 
the Prime Minister of Serbia, Ana 
Brnabic that he is leading a “Europe-
an and secular state”, which means 
that all religious communities, as he 
said, will have the same treatment.

Abazovic - Porfirije meeting: Agreement of
Montenegro with Serbian Orthodox Church achieved

TIRANA, June 30
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Albania and North Macedonia fail again 
to open accession talks with the EU

lbania’s Prime Mini- 
ster Edi Rama said 
on Thursday that 
he deeply regrets 
the behavior of the 

European Union, saying that the 
reason why there is no European 
involvement is not only Bulgaria, 
“it is a shame”, but the fraudulent 
spirit of enlargement.

Rama made that bitter comment 
as the joint summit of the six 
Western Balkan countries 
with EU leaders failed to give 
the green light to launching 
accession talks with Albania 
and North Macedonia due to 
Bulgaria’s persistent veto against 
Skopje. So everything is put on 
hold again after more than two 
years which has frustrated both 
Tirana and Skopje.

Representatives from Albania, 
North Macedonia, Serbia, Bosnia 
and Herzegovina, Montenegro, 
Serbia, and Kosovo all flew to 
Brussels to meet their European 
counterparts although ahead of 
the summit, Albanian Prime 
Minister Edi Rama blasted EU 
leaders for the delay hinting he 
would not attend the summit. But 

he withdrew as other leaders of 
Serbia and North Macedonia did.

“You are a mess guys, you are a 
big mess and you are a disgrace 
and I think it’s a shame that a 
NATO country kidnaps two 
other NATO countries while in 
the backyard of Europe there 
is a hot war and of course, it’s 
not good to see that 26 other 
countries sit still in a scary show 
of impotence,” Rama said.

“Nice place, nice people, nice 
words, nice pictures and just 
imagine how much nicer it 
would be if nice promises were 
followed by nice delivery…” 
Rama tweeted after the meeting 
on Thursday.

“But we Albanians are not as 
nice as to give up nicely! So we 
will keep going and working 
even harder to make Albania a 
nice EU member,” he said.

There had been some hope 
that there could be movement 
in Bulgaria after opposition 
leader Boyko Borissov appeared 
ready to proceed with opening 
accession negotiations.

But Bulgarian Prime Minister 
Kiril Petkov, who led the shift in 

the government’s position, called 
Borissov the “most dishonest 
person I know” on Thursday 
upon arriving for the European 
Council summit.

“He tells in the morning ‘I want 
to support North Macedonia’s 
entrance into the EU’ which is a 
great position [and] at the same 
time he blocks the committee 
in the parliament the same 
afternoon,” Petkov said.

European Council President 
Charles Michel said he 
was watching “closely” the 
developments in Bulgaria and 
said it was a “top priority” to start 
negotiations with both Albania 
and North Macedonia.

Despite being long ago promised 
a European perspective, the 
Western Balkans have seen 
their EU bids hit a wall, with 
dwindling prospects of a 
significant breakthrough.

As the bloc moves with record 
speed to grant Ukraine and 
Moldova candidate status to 
join the EU, German Chancellor 
Olaf Scholz has urged his fellow 
EU leaders to re-invigorate the 
integration of the Balkans and 
curb Russian influence across the 

TIRANA, June 23
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The Prime Minister of Albania, Edi Rama, stated, “I 
told them that when they say that Vladimir Putin is 
ill, that he may be ill, but that this place does not 
look very healthy either,” Rama stressed, noting that 
Kosovo citizens are not allowed to roam freely in 
Europe. Serbian President Aleksandar Vučić attacked 
the media for reporting on Serbia’s hesitance and, 
in some cases, refusal to enforce EU sanctions.

region.

“The most important (thing) 
is that the states from Western 
Balkans will have a good 
opportunity to become real 
members of the European 
Union,” said Scholz ahead of 
the joint meeting on Thursday. 
“They’ve worked so hard, so it’s 
our common task that something 
will happen.”

Although it was planned, the 
press conference of the EU after 
a meeting with Western Balkan 
leaders was cancelled.

High Representative of the EU 
for Foreign Affairs and Security 
Policy Josep Borell spoke after 
the summit and expressed his 
disappointment over a lack of 
progress.

“Today, we should be launching 
negotiations with Albania and 
North Macedonia, and I cannot 
hide my disappointment. My 
disappointment is that of many 
people,” said Borrel after the 
meeting, Exit. Albania reported.

In the meantime Kosovo will 
not receive visa liberalization 
and has no candidate status for 
Bosnia and Herzegovina.

Kosovo President Vjosa Osmani, 
whose country does not enjoy the 
Schengen visa-free regime, said 
peace and stability in Europe are 
inconceivable without integrating 
Western Balkan nations.

After the meeting with EU 
leaders, the press conference was 
held by the leaders of Albania, 
North Macedonia and Serbia, 
gathered around the Open 
Balkans initiative. The three did 
not hide their disappointment 
with the lack of progress when it 
came to the European integration 
of the region.

The Prime Minister of North 
Macedonia, Dimitri Kovacevski, 
stated on Thursday that at the 

summit, the Western Balkans 
and the European Union pointed 
out that his country has been a 
candidate for EU membership 
for almost 18 years and that he is 
dissatisfied with bilateral issues 
becoming a multilateral problem.

“Russian aggression is a threat 
to all countries in the region, 
and enlargement should be 
understood as a necessity and 
investment in European security,” 
Kovačevski said, emphasizing 
dissatisfaction with accession 
dynamics. What is happening is 
a serious problem and a blow to 
the EU’s credibility.

He thanked French President 
Emanuel Macron for the proposal 
for the region’s countries. Still, 
the current one is unacceptable 
for North Macedonia, citing 
some conditions that should 
be included in the negotiating 
framework.

The Prime Minister of Albania, 
Edi Rama, stated, “I told them 
that when they say that Vladimir 
Putin is ill, that he may be ill, but 
that this place does not look very 
healthy either,” Rama stressed, 
noting that Kosovo citizens are 
not allowed to roam freely in 
Europe.

Serbian President Aleksandar 
Vučić attacked the media for 
reporting on Serbia’s hesitance 

and, in some cases, refusal to 
enforce EU sanctions.

“2629 articles in the European 
media about Serbia after the 
Russian invasion… about Serbia 
jeopardizing a whole region, 
Bosnia, Kosovo, or so-called 
Kosovo or whatever you want 
to call it. Have you ever seen 
a single apology from these 
media,” asked Aleksandar Vučić.

According to Exit. Vučić stated 
that the Open Balkans initiative 
was an idea between the three 
countries and was not subject 
to any external influence, 
specifically denying pressure 
from Russia or Hungary.

“We did it by ourselves; we did 
not need anyone else. Three 
Balkan nations sat together and 
found a solution for some of 
their problems. Is this forbidden? 
Should it be banned?” said Vučić.
He said that while he doesn’t 
share the same frustrations as 
Albania and North Macedonia, 
he hopes for a resolution of the 
problematic situation.

“They are defending their 
countries and national interests 
in a very courageous way…all of 
us will be in a much better mood 
in December than today,” he 
concluded, nodding to the next 
summit scheduled for the end of 
the year. 
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Albania and Kosovo sign 
19 agreements in 8th joint 

governments’ meeting in Pristina

he scheduled 
joint meeting of 
the governments 
of Albania and 
Kosovo where 19 

agreements and memoranda 
of understanding were signed 
in several areas was held in 
Pristina on Monday.

The speeches of the two 
premiers of Albania and 
Kosovo, Edi Rama and Albin 
Kurti, respectively were cloaked 
with the atmosphere of tension 
between them due to the failure 
of official Pristina to join the 

Open Balkans. Both premiers 
showed the tense relations in 
remarks full of mockery. Rama 
went that far as saying allegedly 
with a sense of humor that he 
was pro-Serb.

It is known the special relations 
existing between Rama and Serb 
President Aleksandar Vucic. 

However, the agreements and 
memoranda signed between 
Albania and Kosovo cover areas 
of justice, education, agriculture, 
infrastructure, tourism and 
public safety.

TIRANA, June 20

28 ARGUMENTUM | QERSHOR 2022

The two governments 
agreed that there should 
be no ‘borders’ between 
the countries during the 

holidays and on weekends in 
the period June 1-September 

30. This agreement makes 
it possible for the citizens 
of both countries to cross 
the border without being 

registered during this period.
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The Ministers of Energy and 
Infrastructure presented the 
agreement on the construction 
of the Durrës-Prishtina railway 
line. The fund for this project is 
1,980,000 euros, where Albania 
will cover 51% of this funding 
while the rest will be covered 
by Kosovo. In the same area, 
an agreement was signed on 
the joint construction of roads 
in the villages located near two 
different sides of the border.

The two governments agreed 
that there should be no ‘borders’ 
between the countries during 
the holidays and on weekends 
in the period June 1-September 
30. This agreement makes it 
possible for the citizens of both 
countries to cross the border 
without being registered during 
this period.

Another agreement signed is 
for the admission of students 
to the universities of the two 
countries. It was agreed to unify 
all procedures related to student 
application or registration.

The two Ministers of Interior 
signed an agreement on the 
exchange of real-time data on 
the civil status. So in case a 
citizen of Kosovo gets married 
in Albania, the civil status in 
Kosovo will be notified in real 
time

While the Ministers of Finance, 
signed an agreement on the 
exchange of data for the 
realization of the right to a 
pension.

 The two countries aim to move 
towards a customs union and 
they signed an accord on the 
establishment of a working 
group that will prepare the frame 
agreement.

Albania’s prime minister Edi 
Rama said the country plans to 
eliminate customs duties on all 
products imported from Kosovo. 
Albania will initially remove 
customs duties on agricultural 
products coming from Kosovo.

Rama also asked Kosovo’s 
government to reciprocate, 
although Tirana will move forth 
with the plan even if Pristina 
needs more time to abolish 
customs duties on imports from 

Albania. 

In the meantime PM Kurti said 
in a post on Twitter after the 
conclusion of the meeting that 
Albanians today live better than 
ever.

“But we must not measure our 
success in terms of each other 
but compare it with the world. 
We need more unity between us 
and alignment in regional and 
foreign affairs,” noted Kurti.

Rama also asked Kosovo’s government 
to reciprocate, although Tirana will 
move forth with the plan even if Pristina 
needs more time to abolish customs 
duties on imports from Albania. 
In the meantime PM Kurti said in a post on 
Twitter after the conclusion of the meeting 
that Albanians today live better than ever.



lbanian President Ilir 
Meta participated on 
Thursday at the 9th 
Baku Global Forum 
under the motto 

“Challenges to the global world 
order” organized by the Nizami 
Ganjavi International Center 
under the auspices of Azerbaijani 
President Ilham Aliyev. President 
Meta said that “the conflict in 
Ukraine and recent developments 
show how wise and visionary the 
investment in TAP has been.” 
Meta expressed gratitude for the 
support given by Azerbaijan, 
as well as President Aliyev for 
the successful construction and 
implementation of the TAP 
pipeline.

According to him, the importance 
of this project is multiplied as 
an alternative energy source 
for the region and the whole of 
Europe. “The war in Ukraine 
has affected the entire world 
in terms of stability, changing 
in particular the European and 
NATO security environment,” 
Meta said, adding that the war 
produced the opposite effect 
of what Russia expected. to 
divide them, but the allied 
nations have united. He thought 
that the answer was a global 
coalition in support of the peace-
loving people and democratic 
institutions of Ukraine.

Meanwhile, Meta said that “we, 
in the Western Balkans, are 
concerned over the intervention 
of Russian representatives, who 
aim to undermine our democracy 
and stability.”

“The idea of a free and peaceful 
Europe cannot be complete 
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President Meta: 
TAP, an alternative 
energy source for the 
region and Europe
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without the involvement of the 
Western Balkan countries, which 
are key partners and integral 
members of our common 
European family. Recognition 
of the Republic of Kosovo by 
all UN member states, as well 
as visa liberalization for the 
citizens of Kosovo, would greatly 
contribute to peace and stability 
in our region,” Meta noted.

 Further Albanian President 
said that Albania as a NATO 
country and a non-permanent 
member of the United Nations 
Security Council is committed 
to the positions of the Euro-
Atlantic partners and allies both 
at European and global level in 
these times of challenges for 
security, stability and peace in 
Europe and in the world.

He spoke with concern about 
the consequences of the war in 
Ukraine regarding food supply in 

the world. Meanwhile, the President 
of the Republic of Azerbaijan, 
Ilham Aliyev received President 
Meta in a meeting. Wishing new 
successes to President Aliyev 
and the people of Azerbaijan, 
President Meta thanked him 
for the successful completion 
of the TAP project. He wished 
Azerbaijan success in the major 
construction works carried out in 
the liberated territories. Noting 
that the peoples of Albania and 
Azerbaijan are brotherly peoples, 
Meta welcomed the fact that 
next year will mark the 30th 
anniversary of the establishment 
of diplomatic relations between 
the two countries.

President Aliyev praised Albania’s 
support for the territorial integrity 
of Azerbaijan in the second 
Karabakh war and stressed that 
this shows once again that Albania 
is a friendly and brotherly country 
for Azerbaijan.

TIRANA, June 16 
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US ex- vice president Mike Pence meets 
NCRI President-electa Maryam Rajavi 

in Tirana and Albanian politicians

Former US Vice 
President Mike 
Pence on Thursday 
visited Iranian 
dissidents in 

Albania, where he met with the 
leaders of National Council of 
Resistance of Iran (NCRI) and 
delivered a policy speech to 
those pushing to overthrow the 
current government in Iran.
Pence visited the NCRI 
headquarters, an umbrella 
group for dissident groups 
that oppose the regime and 
which found support from a 
number of Trump-era officials 
including former Secretary 
of State Mike Pompeo.
Pence met with NCRI 
President-elect Maryam Rajavi.
The NCRI, which has offices in 

Washington D.C., has pushed 
for a tougher stance by the West 
again Iran — and has opposed 
efforts to re-enter the Iran deal, 
warning that the regime cannot 
be trusted to comply with terms. 
It is the political wing of the 
Mujahedeen-e-Khalq, the main 
Iranian opposition movement 
which recently launched a 
number of cyberattacks in Iran 
that took down security cameras 
and government websites.
It is announced that Pence 
was met by high figures 
of all Albanian political 
scene who are traditional 
supporters of Mujahideen.
It is said that there are about 
4000 Mujahideen in their camp 
near Tirana but secrecy covers 
all what they do in their fortress, 
and ordinary Albanians do 
not know what they do close 
to the capital of the country.
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