
NR. 5,  KORRIK 2022 Revistë e përmuajshme (politike-diplomatike)

-  100 vjet nga vendosja e marrëdhënieve 
diplomatike Shqiperi- SHBA 

- JO më me histori të retushuar! 
- “Ballkani i Hapur” do ndryshojë  

rajonin përgjithmonë! 
- Muzika, “asi nën mëngë”  

i diplomacisë serbe

www.argumentum.al

Negociatat u çelen, 
por si dhe kur do mbyllen?



Argumentum.al tashmë nga muaji prill 
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 zhvillimet 
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 …
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03 ANALIZA E “ARGUMENTUM”
- Negociatat u çelen, por si dhe kur do mbyllen?
07  EDITORIAL 
- JO më me histori të retushuar!
08 JO VETEM LAJM
- 100 vjet nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike 
me SHBA-në.
- “Ballkani i Hapur” do ndryshojë rajonin përgjithmonë!
12 REALPOLITIK  
- “Tym i bardhë” në Shkup! Më diskretë me NATO-n! 
JO e qartë diplomatike! Pragmatizmi mbi parimet!
14 FOKUS 
- Muzika, “asi nën mëngë” i diplomacisë serbe

ENGLISH EDITION 
17 EDITOR’S TAKE
- DP Chairman Berisha tells PM Rama they are ene-
mies in peaceful protest of opposition in Tirana.
19 TOP NEWS
- Meta expresses gratitude for being president in a 
5-year mandate in his last message.

Marjana DODA
Kryeredaktore

- New President swears-in pledging to be Albanians’ ser-
vant and guardian of Constitution.
21 REALPOLITIK 
- Albania, not only the government in EU! What happened 
with the Chief Negotiatior? Democracy now, not in retrospec-
tive! Dick Marty should unite and not divide us! Osmani and 
Kurti blessed in USA! Diplomatic victory for Erdogan!
23 BALKAN OVERVIEW
- North Macedonia approves the French proposal/ EU: 
Negotiations open next week.
- Arrogant Vucic wants Kosovo PM Kurti out of office for 
Pristina-Belgrade talks to go on.
- Montenegro in political crisis as President blasts PM for 
going ahead to sign accord with Serbian Orthodox Church.
26 INTERVIEW
- Zoran Djukanovic: “The Montenegrin minority in Albania 
and the Albanian minority in Montenegro to be bridges of 
communication of our two countries”.
29 IN FOCUS
- Bosnia marks 27th anniversary of Srebrenica genocide.
- Caspian summit and Russia’s gas project.

2 ARGUMENTUM | KORRIK 2022



ANALIZA E “ARGUMENTUM”

jo pyetje lind natyr-
shëm pas Konferen- 
cës së Parë Ndërqe-
veritare me BE-në 
të zhvilluar më 19 

Korrik në Bruksel, çka shënoi 
dhe çeljen zyrtare të negociat-
ave të antarësimit; duke i dhënë 
fund pritjes për Shkupin dhe Ti-
ranën, përkatësisht per 17 dhe 8 
vjet!.

Një ditë kjo e mirë dhe e gëzuar 

deshën mbi 13 vjet pas kërkesës 
zyrtare për antarësim; ndaj nuk 
ka vend dhe sebep për festë tri-
umfale dhe shampanjë.

Përkundrazi, 19 Korriku është 
më shumë një ditë reflektimi të 
thellë, për të gjithë, por veçanër-
isht klasën tonë politike shqip-
tare të të dy krahëve. Sepse, me 
përjashtim të 2 – 3 viteve të fun-
dit, është ajo tërësisht përgjeg-
jëse për këtë vonesë historike zh-

për të gjithë, miqtë dhe dasham-
irësit tanë dhe BE-në, e 
shumëpritur prej kohësh. Është 
padyshim meritë e qeverisë dhe 
mazhorancës, por dhe e opozitës 
dhe forcave të tjera politike, sho-
qërisë civile, medias, dhe publi-
kut të gjerë kudo.

Megjithatë, të jemi realistë, kjo 
është një arritje sa e shënuar aq 
dhe e vonuar, sepse për të arri-
tur në këtë “gur kilometrik” u 
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gënjyese dhe të mundimshme.

Veç kësaj, çelja e negociatave 
me BE-në tashmë ka humbur 
shumë nga “magjia”, frymëzimi 
dhe forca e saj joshëse për disa 
shkaqe që po i përmendim 
shkurt më poshtë:

Së pari, koha tejet e gjatë që na 
është dashur për t’ia mbërritur 
kësaj dite. Nëse vendet e tjera u 
antarësuan brenda 15 viteve nga 
paraqitja e kërkesës zyrtare, ne 
kemi shpenzuar të njëjtën kohë 
vetëm për çeljen e negociatave! 
Mirëpo, ndërkohë, kanë rrjed-
hur shumë ujra, të cilët kanë 
turbulluar dhe vetë BE-në. Kjo 
e fundit i ka forcuar dhe shtu-
ar ndjeshëm kërkesat e saj për 
shkaqe që i kemi analizuar më 
parë; ajo ka nxjerrë mësime nga 
pësimet, ndaj për këtë nuk ka 
pse e kritikojmë.

Së dyti, ndryshe nga më parë, 
kur këto negociata zgjatnin 
maksimumi 5 vjet, dhe pse te-
orikisht kjo mbetet e pandrysh-
uar, praktikisht nuk ka më data 
dhe afate, madje as indikative 
ose të përafërta; sepse ritmin e 
tyre nuk do ta përcaktojnë më 
shumë negociatorët teknikë, se 
sa ecuria pozitive e reformave 
tona të brendshme.

Rikujtojmë se Mali i Zi, 10 vjet 
pas nisjes së negociatave, ka 
mbyllur vetëm 4, ndërsa Serbia 
vetëm tre kapituj, ndonëse ka 8 
vjet që ka çelur negociatat!

Së treti, gjërat kanë ndryshuar 
rrënjësisht mbas miratimit të 
Metodologjisë së re të Zgjerim-
it të Komisionit Europian më 5 
Shkurt 2020. Kjo metodologji, që 
synon rritjen e besueshmërisë, 
drejtimit politik, dinamikës 
dhe parashikueshmërisë së pro-
ceseve, e thekson më shumë 

kondicionalitetin/kushtëzimin 
dhe kontrollin në çdo etapë të të 
35 kapitujve negociues, tashmë 
të bashkuar në 6 grupe (clus-
ters).

Për pasojë, nëse një vend nuk 
ecën sipas zotimeve në një fus-
hë të caktuar, Komisioni, ka të 
drejtë t’i bllokojë ato pa afat, si 
dhe të japë opinion negativ për 
kapituj të caktuar, duke ndër-
prerë punën deri në riparimin e 
difekteve.

Nëse kjo pastaj “bëhet rrugë”, 
atëhere kalohet në sanksione më 
të rënda, deri në “rrëzimin nga 
kategoria” dmth heqjen dhe të 
statusit kandidat dhe kthimin 
në pikën fillestare (reversibility). 
E kundërta, nëse gjërat shkojnë 

sipas premtimeve dhe afateve, 
nuk do të mungojë “kulaçi”, 
dmth shpërblimi edhe me fonde 
monetare.

Për shkak të vetos bullgare, kjo 
metodologji nuk ka filluar ende 
nga zbatimi, madje duket sikur 
është lënë në harresë; por, efek-
tet e saj do të fillojnë të ndihen 
dhe të vijojnë gjatë gjithë pro-
cesit negociues.

Së katërti, ndryshe nga më 
parë, veç Komisionit Europian, 
tashmë negociatat dhe gjithë 
dinamika e procesit do të jenë 
nën vëzhgimin e rreptë politik 
dhe teknik të vendeve antare, 
tashmë jo vetëm të MPJ-ve, por 
dhe parlamenteve dhe aktorëve 
të tjerë përkatës; këto të fundit 
mund të ndërpresin negocia-
tat dhe proceset e tjera, duke 
propozuar masat përkatëse, çka 
do ndikojë në kohëzgjatjen e 
procesit.

Natyrisht zyrtarët europianë 
kanë të drejtë të thonë, po ju pse 
merrni anën negative, mendo-
ni dhe pozivisht që gjërat do të 
ecin mirë e normalisht. Ok, por 
ja që përvoja e 25 viteve të fun-
dit në rajon, me të gjitha vendet, 
brenda dhe midis tyre, nuk të 
jep asnjë shans për optimizëm, 
qoftë dhe i moderuar.

Ndaj dhe BE-ja nuk ka pranuar 
të shënojë asnjë afat, por të mjaf-
tohet vetëm duke e përmen-
dur kalimthi zgjerimin, duke 
i mëshuar më tepër “perspek-
tivës” europiane!

Kësisoj, askush nuk mund të 
thotë dot, as sot, as nesër, se sa 
mund të zgjasin këto negociata. 
Kjo mbasi megjithë përparimet 
dhe hapat e hedhura, vendi ynë 
ka shumë hendeqe dhe deficite 
të mëdha me vendet e BE-së në 
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Nëse vendet e  
tjera u antarësuan  
brenda 15 viteve nga 
paraqitja e kërkesës 
zyrtare, ne kemi 
shpenzuar të  
njëjtën kohë vetëm 
për çeljen e negoci-
atave! Mirëpo, ndër-
kohë, kanë rrjedhur 
shumë ujra, të cilët 
kanë turbulluar dhe 
vetë BE-në. Kjo e 
fundit i ka forcuar 
dhe shtuar ndjeshëm 
kërkesat e saj për 
shkaqe që i kemi 
analizuar më parë; 
ajo ka nxjerrë  
mësime nga pësimet, 
ndaj për këtë nuk  
ka pse e kritikojmë.



të gjitha planet demokratike, 
politike, ekonomike dhe insti-
tucionale! Te ne, sipas burimeve 
të BE-së, pengesat dhe proble-
met më të më të mëdha që do të 
marrin kohë të gjatë janë azili i 
paligjshëm, korrupsioni, krimi i 
organizuar, koncensionet, ten-
derat dhe PPP-të, administrata 
problematike dhe e tejpolitizuar 
publike, arsimi, mjedisi, etj; për 
ironi të fatit, në vend të përmirë-
simeve, qoftë dhe kozmetike, 
azili i paligjshëm dhe korrup-
sioni po shtohen me ritme ga-
lopante, përballë “kapitullimit 
pothuajse pa kushte” të qeverisë; 
ato do të na qëndrojnë si “çekan 
te koka” gjatë gjithë procesit të 
negociatave. Por dhe në drejtë-
si dhe gjyqësor ku pretendohet 
se ka përparim, qoftë dhe nga 
raportet e mëparshme të BE-së, 
kur “të hapen petët e lakrorit” 
do të dalin shumë probleme të 
funksionalitetit të tyre, sundi-
min e ligjit, etj.

Nuk dua ta helmoj më shumë 

atmosferën me shumë e shumë 
kushte të tjera që përmenden 
në Kornizën Negociuese të Ne-
gociatave, e cila, sipas rregul-
lave të BE-së duhet bërë pub-
like; sidomos Çështjen e Detit 
me Greqinë, që duket se na i ka 
“futur të dyja këmbët në një kë-
pucë” me këtë temë që i ngjan 
një “bombë me sahat”

Së pesti, dhe vetë negociatat në 
formatin e deritanishëm rrezi-
kohet të spostohen në plan të 
dytë me zhvillimet e pritshme 
lidhur me diskutimin dhe mi-
ratimin e idesë së hedhur më 9 
Maj në Strasburg nga Presidenti 
Macron dhe ai i Këshillit Eu-
ropian Charles Michel për kri-
jimin së shpejti të Komunitetit 
(Gjeo)Politik Europian.

Ky Komunitet ka gjasa ta lerë në 
hije dhe vetë procesin e zgjerim-
it dhe antarësimit.

Kësisoj, ai përbën dhe një ko-
perturë politike të vonesave 
të mundshme në këtë proces, 

me justifikimin se nuk ka pse 
të kufizohemi vetëm të zgjeri-
mi për realizimin e objektivave 
strategjike të BE-së; sidomos 
tani pas rrezikut rus dhe kinez. 
Edhe pse në parim zgjerimi nuk 
përjashtohet, fakt është se tash 
e tutje logoja ose kryefjala do të 
jetë “përkatësia” dhe “asociimi”, 
me destinacion antarësimin, 
por jo detyrimisht dhe pa e di-
tur askush se kur. Ca më tepër 
që klima dhe mjedisi kudo në 
Europë nuk është aspak miqë-
sor ndaj antarësimit të rajonit 
tonë; për të mos thënë se ai është 
kthyer në alergji, lodhje dhe 
“municion” për forcat populiste, 
ekstremiste dhe euroskeoptike.

Kësisoj, Komuniteti Politik Eu-
ropian i akomodon mirë pozi-
cionet dhe i amortizon sulmet 
dhe goditjet e tyre ndaj forcave 
moderatore dhe tradicionale 
pro-europiane dhe pro – inte-
gruese.

Për pasojë, tani e tutje nuk do 
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të kenë rëndësinë e mëparshme 
negociatat teknike, por proceset 
dhe rezultatet në praktikë, që 
të jenë efektive, të prekshme, të 
matshme dhe të kontrollueshme 
nga BE-ja, me metodën e “ku-
laçit dhe kërbaçit”

Nisur nga sa sipër, trysnia e 
jashtëzakonshme europiane për 
zhlllokimin e vetos bullgare, që 
mund e duhej të ishte bërë më 
parë, më tepër se sa për negocia-
tat, u bë për të shpëtuar imazhin 
dhe besueshmërinë e BE-së; 
sidomos me shtimin e rrezikut 
rus dhe kinez dhe ndaj kritikave 
të shumta se nuk e mban fjalën.

Nëse këto negociata nuk do të 
ishin çelur qoftë dhe formal-
isht, atëhere do të hidheshin hije 
dyshimi dhe mbi vetë idenë e 
krijimit të Komunitetit Politik 
Europian dhe “narrativat” e tij; 
sepse krititikët do të thonin se 
kur BE-ja nuk ishte në gjendje të 
hiqte një veto, atëhere si mund 
t‘i besojmë asaj për Komunitetin 
politik?

Me këtë rast, akomodohen dhe 
kritikat dhe shqetësimet lidhur 
me depërtimin rus dhe kinez, 
mbasi të gjithë do të jemi në Ko-
munitetin Politik Europian.

Së gjashti, me krijimin e Ko-
munitetit Politik do të bjerë dhe 
trysnia ndaj BE-së për të përsh-
pejtuar procesin e antarësimit, 
sepse në fund të fundit, duke 
perifrazuar Presidentin Ma-
cron, edhe në rast se nuk bano-
jmë në një shtëpi, jemi bashkë 
në një rrugë apo rrugicë.

Gjithsesi, kjo mbetet për t’u sqa-
ruar në javët dhe muajt në vi-
jim, deri në Dhjetor, kur pritet të 
shqyrtohet në detaje dhe të mira-
tohet krijimi i këtij Komuniteti.

Së fundi dhe më e rëndësishm-
ja, që procesi i negociatave, të 
jetë sa më i shpejtë në kohë, 
klasa jonë politike, qeveria, 
opozita, media, shoqëria ci-
vile, etj lipset të ndryshojnë 
rrënjësisht kënvështrimet, qa-
sjet dhe mentalitetin e tyre, 
në funksion të përparimit të 
negociatave dhe refomave. T’i 
harrojmë 2-3 vitet e fundit 
“të mjaltit” kur hiqeshim si 
fitimtarë dhe viktima, që an-
koheshim gjithandej se BE-ja 
po na trajtonte pa të drejtë e po 
na vononte. Ky është kapitull i 
mbyllur. Tani është momen-
ti historik t’i futemi seriozisht 
punës, me konsensus maksimal 
politik, me reforma të vërteta, 
po, po, reforma dhe për Bruk-
selin, Parisin, Berlinin… pra 
për të 27 vendet antare të BE-së. 

Veçse kujdes, në BE nuk do të 
hyjnë vetëm qeveria dhe diplo-
macia (siç ishte përbërja e del-
egacionit tonë në Bruksel më 19 
Korrik), por gjithë Shqipëria, 
dmth opozita, media, ekono-
mia, grupet e interesit, dhomat 
e tregtisë, etj. Mazhoranca të 
heqë dorë nga gjuha e drunjtë 
populiste dhe euroskeptike, 
nga kunjat, thumbat dhe batu-

tat; gjithashtu ajo të rishohë plan-
et e veprimit e t’i verë në zbatim, 
duke dhënë qysh sot mesazhe 
konkrete të vullnetit të mirë; 
duke filluar me tërheqjen e disa 
projekt-ligjeve të kundërshtuara 
nga BE-ja, si ai i amnistisë fiskale, 
i medias, etj, përpara se të kalo-
jnë “në sitën” e saj e të na kthe-
hen mprapsht, me të papritura 
dhe pasoja të pakëndshme. Le të 
shpresojmë, aq sa mundet, që me-
sazhet dhe ndjesa e Kryeministrit 
Rama më 20 Korrik në Tiranë 
nuk janë më për show apo sa për 
të “larë gojën” por do të “përkthe-
hen” në vazhdimësi në akte dhe 
fakte konkrete.

Festa mbaroi, tani kërkohet punë 
dhe përpjekje të pandërprera me 
reformat dhe negociatat; këto të 
fundit jo më si krushqi, dasëm, 
martesë apo ndeshje futbolli; por 
si një vrapim kolektiv në distancë 
të gjatë dhe me pengesa. Nuk 
na kërkohen rekorde, shkëlqim 
apo të dalim mbi të tjerët; boll 
të “plotësojmë normat” për këtë 
garë, ta përfundojmë atë në kohë, 
ama jo “me shpejtësi breshke” si 
deri tani, pa vonesa dhe mungesa; 
me qëllim që përgjigja e pyetjes së 
shtruar qysh në titullin e shkrimit 
të mos shtyhet në kalendat greke.

Në BE nuk do të hyjnë vetëm qeveria dhe diplomacia (siç 
ishte përbërja e delegacionit tonë në Bruksel më 19 Korrik), 
por gjithë Shqipëria, dmth opozita, media, ekonomia, grupet 
e interesit, dhomat e tregtisë, etj. Mazhoranca të heqë dorë 
nga gjuha e drunjtë populiste dhe euroskeptike, nga kunjat, 
thumbat dhe batutat; gjithashtu ajo të rishohë planet e 
veprimit e t’i verë në zbatim, duke dhënë qysh sot mesazhe 
konkrete të vullnetit të mirë; duke filluar me tërheqjen e disa 
projekt-ligjeve të kundërshtuara nga BE-ja...



EDITORIAL

ihen tashmë meto-
dat dhe praktikat e 
shëmt-uara të peri-
udhë moniste, kur 
retushoheshin, dmth 

ndryshoheshin, korrigjoheshin dhe 
hiqeshin fare pamje, foto dhe kro-
nika të ndryshme të personaliteteve 
historike. Vetëm se nuk i pëlqenin 
pushtetit të atëhershëm, i cili i 
kishte etiketuar dhe dënuar egër-
sisht si armiq, tradhtarë dhe spiunë 
me pseudo argumenta absurde.

I kemi parë të cunguara fotot dhe 
pamjet e shpalljes së Pavarësisë më 
1912, të çlirimit të vendit e deri në 
vitet 90 të ngjarjeve dhe përkujti-
meve historike, ku mungonin jo një 
e dy, por me dhjetra protagonistë 
politikë dhe historikë. Retushimi 
ishte bërë praktikë e zakonshme, e 
cila synonte të linte në harresë dhe 
të injoronte figura të shquara me 
kontribut historik në ngjarjet më 
madhore dhe emblematike të kom-
bit tonë.

Mirëpo, për fat të keq, po shihen 
tendenca, deri te ringjallja e këtyre 
dukurive të dëmshme. Kjo u pa dhe 
në festimet e 100 Vjetorit të vendosjes 
së marrëdhënieve diplomatike me 
SHBA-të dhe në Koncertin festiv 
më 28 Korrik. Ra në sy se në pam-
jet e videot që u shfaqën si ilustrim 
i historikut të këtyre marrëdhënieve 
tona dy dhe shumëpalëshe nuk u 
shfaqën sekuenca qoftë dhe mini-
male nga momentet e rivendosjes 
së marrëdhënieve mes dy vendeve 
tona në Mars 1991, në Departamen-
tin e Shtetit, nga vizita e Presidentit 
Bush në Tiranë më 2007, ngjarja më 
e madhe dhe më e shënuar në këto 
marrëdhënie, antarësimin tonë në 
NATO, etj.

Kjo vetëm e vetëm sepse në ato dhe 
në shumë ngjarje të tjera, ishte pro-

tagonist Sali Berisha, i cili është 
shpallur – non – grata! Prej tij “e pë-
soi” dhe ish Presidenti Bush, të cilin 
gjithashtu nuk do ta shihnim e dëg-
jonim, po të mos ishte një mesazh që 
ai dërgoi me atë rast.

Kjo nuk la shije të mirë dhe nuk 
tingëllon fare demokratike. Sepse 
një ish lider dhe protagonist mad-
hor politik i 32 viteve të fundit, si ai 
dhe të tjerë mund të pësojë aksident 
politik, të tradhëtojë kursin e tij, 
madje të dënohet dhe me heqje lirie; 
por ama emri, kontributi dhe gjur-
mët e tij në histori mbeten; ato nuk 
mund të fshihen dhe retushohen nga 
askush!

Ndryshe historia do të bjerë preh e 
tekave dhe qejfeve të çastit, të njerit 
apo të tjetrit; ajo do të kthehet në 
një mall të zakonshëm, që kushdo 
mund t’ia ndryshojë etiketën, ta mo-
nopolizojë dhe privatizojë si pa të 
keq. Kështu duhej e do vepruar në të 
ardhmen me Sali Berishën dhe emra 
të tjerë, sepse siç e kemi nisur, me 
siguri që “non – gratat” dhe dënimet 
për korrupsionin, i cili te ne nga 
“domethënës” para 10 e më shumë 

vitesh tanimë është bërë ulëritës do 
të shumëfishohen.

Emri dhe kontributi i tij nuk mund 
të mohohen, por duhen përmendur 
në çdo rast, ashtu siç ishte, pse jo dhe 
“burrë shteti”, siç e pati etiketuar me 
tepëri një ish Ambasador amerikan, 
por dhe me dritë hijet e veta deri te 
shpallja “non – grata”! Ndryshe do t’i 
bëhej atentat historisë!

Si përfundim, asnjë devijim, re-
tushim subjektiv të historisë dhe 
marrëdhënieve me vendet e tjera, 
duke filluar nga SHBA-të. Ndryshe, 
nëse vazhdohet më tej me retushime 
të këtij lloji, dallimi midis një shte-
ti demokratik dhe autoritarist do të 
bëhet dhe më i vështirë.

Sa i takon SHBA-ve, mjafton të 
rikujtojmë rastin e ish Presiden-
tit Nikson, i cili pavarësisht nga 
skandali i shekullit i Watergate-it, 
jo vetëm nuk u rertushua në asnjë 
çast, por ai kujtohej dhe nderohej 
deri në vdekjen e tij, natyrisht me 
qëndrime kritike. Dhe sot vlerëso-
het si ndër presidentët më të shquar 
amerikanë.

JO MË ME HISTORI TË RETUSHUAR!
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v

ot (28.07) Shqipëria 
dhe Shtetet e Bash-
kuara kujtojnë 100- 
vjetorin e vendosjes 
së marrdhenieve 

diplomatike ndermjet dy ven-
deve. Ndonëse me një shkëputje 
gati pesë dekadash që nga lufta e 
Dytë Botërore e deri me rënien e 
komunizimit ku u rivendosen sër-
ish këto marrëdhenie. Ndërsa sot 
Shqipëria është aleat dhe partner 
strategjik i SHBA-së.

Në një rend kronologjik kujto-
jmë se Shtetet e Bashkuara ven-
dosën marrëdhëniet diplomatike 
me Shqipërinë në vitin 1922, pas 
pavarësisë së saj të vitit 1912 nga 
Perandoria Osmane.

Ambasadori i parë amerikan në 
Tiranë ishte Ulysses Grant Smith, 
i cili e nisi misionin diplomatik 
më 4 dhjetor 1922.

Ambasadori i parë shqiptar në 
Uashington ishte Faik Konica, 
i cili u emërua në këtë detyrë në 
vitin 1929 nga Ahmet Zogu.

Marrëdhëniet diplomatike SHBA- 
Shqipëri u ndërprenë në vitin 
1939 për shkak të okupimit të 
Shqipërisë nga Italia (1939-43) 
dhe Gjermania (1943-44) gjatë 
Luftës së Dytë Botërore. Pas luftës, 
Shqipëria pa 40 vjet izolim nën 
udhëheqësin komunist, i cili vdiq 
në 1985.

Ambasada e Sh.B.A. në Tiranë u 
hap më 1 tetor 1991, me Kristofer 
Hill si i Ngarkuar me Punë dhe i 
pasuar nga Ambasadori i SHBA 
Uilliam Eduin Rajerson, i cili ia 
paraqiti kredencialet e tij qeverisë 
së Shqipërisë më 21 dhjetor 1991.

Në ceremoninë historike në vitin 
1991 për nënshkrimin e Memo-
randumit të Mirëkuptimit, i cili 
rivendoste marrëdhëniet diplo-
matike mes dy vendeve, Ndihmës 
Sekretari i atëhershëm i Shte-
tit për Çështjet Evropiane dhe 
Kanadeze Rejmond G.H. Saitc, 
tha “marrëdhënia midis vendeve 
tona fillon me vitet e hershme të 
këtij shekulli, kur Presidenti [Ud-
rou] Uillson i ofroi mbështetjen 
amerikane shtetit të ri shqiptar.

Më 11 qershor 1991, ish Sekretari 
i Shtetit Xheims A. Bejker III 

ishte zyrtari i parë i nivelit të lartë 
i SHBA, që vizitonte Shqipërinë 
pas periudhës së gjatë të izo-
limit të vendit. Që nga ajo kohë, 
marrëdhëniet SHBA-Shqipëri 
kanë përparuar e janë rritur, dhe 
Shqipëria është bërë një nga ale-
atet më të palëkundura të Amer-
ikës, sidomos në luftën globale 
kundër terrorizmit.

Për këtë ngjarje një shekullore u 
zhvillua sot në Tiranë ceremonia 
me rastin e 100- vjetorit të mar-
rëdhënieve diplomatike Shqipëri-
Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Ambasadorja e SHBA-së 
Shqipëri, Yuri Kim u shpreh në 
fjalën në konferencë se “si sot 
një shekull më parë disa vite pasi 
presidenti deklaroi se në Konfer-
encën e Parisit se Shqipëria do 
të jetë një komb i pavarur dhe 



Ata dhe ne që jemi mbledhur 
këtu sot kemi nderin e madh që 
të trashëgojmë atë pishtar dhe ta 
ngremë ata lart së bashku duke 
bërë atë që të ngrohë miqësinë 

mes popullit amerikan dhe  
shqiptar dhe të ndriçojë  

rrugën tonë përpara në shtegun 
tonë të përbashkët si miq  

dhe aleatë të vërtetë.

JO VETEM LAJM
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sovran. Komisionari amerikan 
në Shqipëri pati nderin t’i përc-
jellë ministrit Xhafer Ypi njohjen 
e Shqipërisë si shtet i pavarur nga 
SHBA duke njohur njëri-tjetrin 
si kombe. Më 28 korrik 1922, 
Shqipëria dhe Amerika ndezën 
një pishtar të shenjtë që është 
përcjellë në breza”

Kim shtoi sa gjatë ditëve të errëta 
të komunizmin ai pishtar i shen-
jtë u ruajt nga shqiptarët, dhe 
madje disa paguan çmimin më të 
lartë.

“Ata dhe ne që jemi mbledhur 
këtu sot kemi nderin e madh që 
të trashëgojmë atë pishtar dhe ta 
ngremë ata lart së bashku duke 
bërë atë që të ngrohë miqësinë 
mes popullit amerikan dhe 
shqiptar dhe të ndriçojë rrugën 
tonë përpara në shtegun tonë 
të përbashkët si miq dhe aleatë 
të vërtetë. Ndërsa shenojmë një 
shekull marrëdhëniesh diplo-
matike nderojmë të gjithë amer-
ikanët dhe shqiptarët që erdhën 
para nesh dhe kontribuuan në 
Shqipëri. Veçanërisht ata shqip-
tarë guximtarë që paguan çmimin 
e lirisë dhe të miqësisë duke dhënë 
jetën e tyre”, tha ajo.

Kim shtoi se shumë gjëra kanë 
ndryshuar në 100 vite, por Shtetet 
e Bashkuara kurrë nuk janë lëkun-

Ambasadori i parë 
amerikan në Tiranë 

Ulysses Grant Smith 
dhe Ambasadori 

i parë shqiptar në 
Uashington Faik 

Konica, 1922

Ambasadorja amerikane  
në Shqipëri Znj. Yuri Kim

dur nga besimi për një Shqipëri të 
pavarur dhe sovrane.

Kryeministri Edi Rama

Kryeministri Rama theksoi se 
“ai është edhe momenti kur mori 
jetë kjo marrëdhënie kaq speciale. 
Nuk besoj se ndodh në ndonjë 
vend tjetër që gjithë qeveria dhe 
gjithë paria e vendit të mblidhen 
me ambasadorin e SHBA dhe 
të kremtojnë ditën kur kanë fir-
mosur marrëdhëniet diploma-
tike. Kjo nuk e bën aspak të pak-
uptueshme apo qesharake këtë që 
ndodh në vendin tonë sepse ndry-
she nga të gjitha vendet e tjera 
pa asnjë përjashtim në këtë mar-
rëdhënie ka hyrë në mes një his-
tori e pangjashme me asgjë tjetër 
që ka përcaktuar edhe këtë nivel 
thellësie të marrëdhënies sonë me 
SHBA”.

Sot, vijoi Rama, jemi këtu për 
100-vjetorin se pikërisht si sot 
100 vjet me parë në 28 korrik 
1922 mbërriti dokumenti zyrtar 
që njoftonte qeverinë shqiptare se 
SHBA e njohin qeverinë shqiptare 
dhe Maxuell Blake emërohet am-
basadori i parë në Shqipëri.

“Në fakt nuk është një 100-vjetor 
që vjen pas një miqësie të lum-
tur, por vjen pas një historie që 
siç thashë është përcaktuese në 
këtë marrëdhënie sot. Historia 
e ndarjes me dhunë, me zjarr e 
me hekur e Shqipërisë dhe shqip-
tarëve nga bota dhe shkëputjes to-
tale të çdo lidhje me SHBA madje e 
vendosjes së SHBA në shënjestrën 
e përditshme të diktaturës komu-
niste”, nënvizoi Rama.

Nëse do ta parafytyronim për 
një moment të vetëm rrugëtimin 
e këtyre 30 viteve, pa Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës, edhe pse 
mund të kishim lirinë dhe mund 
t’i kishim hapur vetes rrugën për 
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të ndërtuar demokracinë, e mar-
rim vetë me mend se çfarë do ishte 
Shqipëria sot; gjithçka tjetër, por 
jo një vend ku po zhvillohet një 
reformë e thellë në drejtësi, gjithç-
ka tjetër, por jo një vend ku vazh-
don përpjekja e përditshme për 
t’u ndarë nga e shkuara, gjithçka 
tjetër, por jo një vend dhe popull 
i mbrojtur nga vetë xhagajdurët e 
tij, që kanë qenë historikisht ar-
syeja kryesore pse shqiptarët nuk 
kanë mundur të nxjerrin në pah të 
gjithë potencialin e tyre”, nënvizoi 
Rama.

Sot, shtoi Kryeministri Rama, 
janë të panumërta arsyet, pse 
bazuar në historinë e këtyre 30 
viteve, kjo është një marrëdhënie 
e pazëvendësueshme strategjike 
dhe arsyet pse ne duhet ta duro-
jmë me buzëqeshje, madje dhe 
me kënaqësinë, protagonizmin 
e ambasadorëve amerikanë në 
Shqipëri.

“Është shumë e thjeshtë. Shtetet 
e Bashkuara në Shqipëri janë në 
shtëpinë e tyre sepse kështu e 
kanë vendosur shqiptarët dhe 
sepse kështu e ka dashur gjithë 
kjo rrugë ku pa zërin e Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës 
në atë vit kur Fan Noli iu lut 
përulësisht presidentit Wilson, 
Shqipëria mbase nuk do ekzis-
tonte. Pa Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës, Shqipëria sot nuk do 
ishte as anëtare e NATO-s dhe 
as anëtare e Këshillit të Sigurim-
it”, theksoi Rama.

Presidenti i Republikës së 
Shqipërisë z. Bajram Begaj

Presidenti i Republiikës Bajram 
Begaj, në fjalës së tij, në konfer-
encën e organizuar sot në Ti-
ranë, me rastin e 100-vjetorit të 
vendosjes së marrëdhënieve mes 
Shqipërisë dhe Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës, u shpreh se 
“është një moment i historisë 
sonë që lidhet me të shkuarën, të 
tashmen dhe të ardhmen e këtyre 
marrëdhënieve”.

“Edhe për mua, ashtu si edhe 
për parafolësit, është kënaqësi e 
veçantë që sot mblidhemi edhe një 
herë për të kremtuar 100-vjetorin 
e lidhjeve të marrëdhënieve diplo-
matike me Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës, partnerin tonë më të 
madh strategjik. Nuk do të doja të 
përsërisja aspak çka u tha më parë, 
por gjithsesi nuk mund të rri dot 
pa evidentuar (edhe njëherë) një 
moment të historisë, që lidhet me 
të shkuarën, të tashmen dhe të ar-
dhmen e këtyre marrëdhënieve”, 
tha Begaj.

“Pa dyshim, vijoi Presidenti, që 
rolin më të rëndësishme në kri-
jimin e këtyre marrëdhenieve e ka 
luajtur Presidenti Uillson. Emër 
që ka fituar mirenjohjen e gjithë 

zemrave shqiptare – siçthoshte 
Noli, i cili bashkë me Konicën dhe 
Vatranët e tjerë, besonin fort në 
politikën amerikane të kohës dhe 
vunë gjithçka patën nëshërbim të 
miqësisë dhe bashkëpunimit mid-
is dy vendeve”.

Begaj vuri në dukje, se ishte Presi-
denti Uillson që, me vizionin dhe 
përkushtimin e tij për një rend të 
ri botëror dhe një diplomaci të ha-
pur, u bë mbrojtësi më i fuqishëm 
i pavarësisë dhe moscopëtimit të 
trojeve të Shqipërisë në Konfer-
encën e Paqes në Paris.

“Ishte pikërisht kjo mbështetje 
e fuqishme që hodhi bazat më 
pas për formalizimin e mar-
rëdhënieve diplomatike si sot 
100 vjet më parë. Njëqind vite në 
historinë e trazuar të një vendi 
nuk janë pak. Këto janë vite të 
cilat e kanë shënjuar historinë e 
vendit tonë, ndërsa miqtë tanë 
amerikanë na kanë frymëzuar 
në rrugën drejt zhvillimit dhe 
forcimit të demokracisë”, theksoi 
në fjalën e tij Presidenti.

JO VETEM LAJM

Shtetet e Bashkuara në Shqipëri 
janë në shtëpinë e tyre sepse kështu 

e kanë vendosur shqiptarët dhe 
sepse kështu e ka dashur gjithë kjo 

rrugë ku pa zërin e SHBA-së në 
atë vit kur Fan Noli iu lut përulë-
sisht presidentit Wilson, Shqipëria 

mbase nuk do ekzistonte. 

Këto janë vite të cilat e kanë 
shënjuar historinë e vendit tonë, 

ndërsa miqtë tanë amerikanë 
na kanë frymëzuar në rrugën 
drejt zhvillimit dhe forcimit të 

demokracisë”,

Presidenti i Shqipërisë  
Z. Bajram Begaj

Kryeministri i Shqipërisë  
Z. Edi Rama
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e Ballkanin e Hapur do ndryshojmë rajo-
nin përgjithmonë”, kështu theksoi Kryem-
inistri Rama gjatë fjalës së tij mbajtur me 
rastin e 100 vjetorit të vendosjes së mar-
rëdhënieve diplomatike Shqiperi-SHBA.

Kryeministri Edi Rama thotë se Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës kanë paraqitur një dokument që ka për qël-
lim thellimin e mëtejshëm të partneritetit strategjik mes 
Shqipërisë dhe SHBA-së, duke u shprehur se rajoni i 
Ballkanit do të ndryshojë falë nismës “Open Balkan”, që 
ai tha se tashmë ka mbështetjen 100% të SHBA-ve.

“Është vërtet nder dhe privilegj që kemi arritur të nën-
shkruajmë një marrëveshje partneriteti strategjik, dhe 
së fundmi kemi marrë nga Uashingtoni një dokument 
për ta thelluar partneritetin strategjik. Shqipëria është 
baza politike e SHBA në rajon. Ne do ta ndryshojmë 
rajonin dhe me Ballkanin e Hapur që është një projekt 
100% i dakortësuar me SHBA, do të bëjmë të mundur 
që e shkuara të mos jetë më kërcënim për Ballkanin, 
por të jetë vetëm një thesar dijesh se si e shkuara të mos 
përsëritet”, u shpreh Rama.

Në fakt kjo duket si një kundërpërgjigje ndaj Presidentit 
të Malit të Zi Milo Gjukanoviç, i cili në një intervistë për 
portalin “Autonomija” tha se “Ballkani i Hapur” duket si 
një alternativë për vendosjen në jetë të planit të Beogra-
dit për “Botën serbe”

Është një projekt “shumë kontrovers” dhe skenar al-
ternativ për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor jashtë 
Bashkimit Evropian, tha Ai.

Madje presidenti malazez theksoi se qëllimi i autorëve të 
idesë së Ballkanit të Hapur është zhdukja e Bosnjë-Her-
cegovinës, Malit të Zi, Kosovës dhe Maqedonisë së Ve-
riut dhe shtoi se sigurisht që do të përfundonte me “luftë 
dhe njëfarë gjenocidi”.

Në fakt Gjukanoviç si presidenti i një vendi tashmë 
anëtar i NATO-s, dhe aleat i SHBA-së nuk do të 
mund ti lejonte vetës të “akuzonte” pikërisht SHBA-të 
se po rrezikonin një gjenocid në Ballkan me projek-
tin e “Open Ballkan”, i njëjti projekt që Kryeministri 
Rama e truembeton si një nismë që ka mbështetjen 
100% të SHBA-ve (!)

Nuk është hera e parë që paraqiten projekte apo vizione 
nën emrin e SHBA-së por në fund nuk e kanë marrë 
bekimin e tyre.

Kujtojmë vitin 2018 ku u propozua shkëmbimi i terri-
toreve me emërtimin” korrigjim kufijsh” nga Ish pres-
identi i Kosovës Z. Hashim Thaçi. Edhe atëherë u për-
fol se kjo ide kishte mbështetjen e Presidentit amerikan 
Donald Trump por më vonë ky fakt do të hidhej kate-
gorikisht poshtë nga Ish-emisari amerikan për dialogun 
Kosovë-Serbi, Richard Grenell.

Edhe në rastin e iniciatives” Open Ballkan”, SHBA-të 
në deklaratat e tyre kanë theksuar disa herë që vlerëso-
jnë çdo bashkëpunim ndërmjet shteteve të Ballkanit 
por që duhet të plotësojnë dy kritere kryesore, së pari 
gjithëpërfshirjen e 6 shteteve të e Ballkanit dhe së dyti që 
ky bashkëpunim të jetë vetëm ekonomik.

Kështu theksoi i dërguari i posaçëm amerikan për Ball-
kanin Perëndimor, Gabriel Escobar, në takimin e Ohrit 
me 7-8 qershor, tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin 
nismën “Ballkani i Hapur”, duke nënvizuar se çdo nismë 
duhet të përfshijë të gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndi-
mor në nivel të njëjtë. Me rëndësi është që të mbetet pro-
jekt ekonomik në mënyrë që të përqendrohet në krijimin 
e mundësive për njerëzit e rajonit dhe të keni përkrahje 
më të madhe”.

Një gjë është e sigurtë, Kryeministri Rama ka të drejtë 
kur thotë se me “Ballkanin e Hapur” rajoni do ndryshojë 
përgjithmonë, por pyetja është si do ndryshojë ai?

Urojmë që “profecia” e Gjukanoviç të mos bëhet re-
alitet…

JO VETEM LAJM



1. “Tym i bardhë” doli më në fund 
në Shkup më 16 Korrik! Me 68 
vota pro u votua propozimi kom-
promis francez. Kështu i çelet 
rruga çbllokimit bullgar, Konfer-
encës së Parë Ndërqeveritare më 
19 Korrik në Bruksel dhe çeljes së 
negociatave me vendin tonë. 

Mirëpo për Shkupin, dhe tani pas 
17 vitesh pritje, asgjë nuk është 
ende e sigurt. Sepse për të çelur 
negociatat, atij i duhet të miratojë 
më vonë ndryshimin kushtetues 
për përfshirjen e pakicave bull-
gare, të cilën opozita maqedonase 
dhe ditën e votimit e deklaroi se 
do ta kundërshtojë me forcë, duke 
mos lejuar 2/3 e votave; madje, 
ajo ka paralajmëruar zgjedhje të 
parakohshme dhe anulimin e 
gjithë këtij procesi.

Ndërsa për Shqipërinë pritja 8 
vjeçare mori fund. Çelja e negoci-
atave është vërtet arritje e shënu-
ar, por tejet e vonuar. Ndaj nuk të 
ngroh si më parë dhe për shkak të 
rrugës së gjatë që do të na duhet 
të bëjmë me plot pengesa, të pan-
johura dhe ndërprerje. Ndryshe 
nga më parë, kur ato zgjatnin deri 
në 5 vjet, tani nuk ka më afate të 
tilla. Për herë të parë do të zba-
tohet Metodologjia e re e Zgjeri-
mit e BE-së e miratuar në shkurt 
2020; në bazë të saj, negociatat 
mund t’i ndërpresë dhe një vend i 
vetëm, kur një vend ka probleme. 
Shihni Serbinë dhe Malin e Zi, që 

ndonëse kanë 8 dhe 10 vjet në ne-
gociata kanë mbyllur vetëm 4 dhe 
3 nga 35 kapituj! Së fundi, krijimi 
i Komunitetit Politik Europian 
mund t’i lerë në hije negociatat, 
meqenëse përparësi do të kenë 
proceset dhe rezultatet konkrete!

2. Më diskretë me NATO-n! Za-
kon i keq i liderëve tanë që i bë-
jnë publike disa lëvizje dhe hapa 
diplomatikë, përpara se të bise-
dojnë me homologët Euro- Atlan-
tikë. Më 13 Korrik Kryeministri 
Rama ishte në selinë e NATO-s në 
Bruksel, ku u takua me Sekretarin 
e Përgjithshem, Jens Stoltenberg, 
me të cilin dha dhe një Konfer-

encë Shtypi rutinë.

Disa ditë përpara se të shkonte në 
Bruksel, ai bëri publike ofertën për 
të venë në dispozicion të Aleancës 
një bazë ushtarake detare në Por-
to Romano. Mirëpo, ra në sy se 
ndryshe nga Rama që e përmendi 
por dhe ai në fund atë, Stolten-
berg as që e zuri në gojë këtë temë. 
Ndër shkaqet e ndryshme, krye-
sorja sepse është në traditën e NA-
TO-s që të jetë diskrete për këto 
tema; sepse ato përfshijnë shumë 
komponentë politikë, ekonomikë, 
të sigurisë, etj, që duhen shqyr-
tuar përpara se të thuhet PO ose 
JO. Ndërkohë, nga ana jonë, këto 

“Tym i bardhë” në Shkup! Më diskretë me NATO-n! 
JO e qartë diplomatike! Pragmatizmi mbi parimet!

DR. JORGJI KOTE
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Shkurt dhe Shqip mbi 4 ngjarjet kryesore diplomatike me vetëm 1000 fjalë nga analisti i njohur diplomatik dhe “Mjeshtër i Madh”
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aspekte vazhdohet të shihen nën 
prizmin e periudhës së Luftës së 
Ftohtë. Atëhere këto baza kishin 
shumë më tepër rëndësi, si “vendi 
i vetëm socialist në botë”, të rreth-
uar ngado nga armiq. Ndërsa sot, 
ne rrethohemi nga vende aleate, ku 
janë vendosur prej kohësh shumë 
baza ushtarake. E megjithatë ato 
vende nuk bëjnë protagonistin si 
ne, ndonëse në renditjen e “Glob-
al Firepower” jemi të 115 nga 141 
vende gjithsejt.

Në të tilla raste është më mirë që 
këto probleme fillimisht të disku-
tohen në kanalet e duhura zyrtare 
dhe vetëm në fund, kur projekti 
të jetë miratuar e gati për zba-
tim, mund të bëhet marketingu i 
duhur politik dhe diplomatik.

3. “Jo” e qartë diplomatike ishte 
largimi nga salla sapo do të fliste 
Kryeministri Rama e ambasa-
dorit gjerman dhe ambasadores 
franceze në Tiranë gjatë takimit 
të organizuar më 15 Korrik lidhur 
me projekt-ligjin kundrathënës 
të amnistisë fiskale. Në fakt, ai 
takim ishte thirur si konsulencë 
me grupe interesi, dhoma treg-
tir, etj lidhur me këtë ligj. Mirë-
po diskutimet e zv. Kryeministrit 
Ahmetaj dhe Ministres së Finan-
cave Ibrahimaj treguan se tashmë 
ai ishte “fakt i kryer”; ndaj, nuk 
bëhej fjalë për konsulencë, ca më 
pak për oponencë nga askush! 
Kërkohej vetëm bashkëpunim 
dhe mbështetje, madje dhe nga 
vetë BE-ja për zbatimin e shpejtë 
të këtij ligji problematik. Mirë-
po, Ambasaorët e dy vendeve më 
të mëdha të BE-së, nuk mund 
të bëheshin pale në këtë mesele, 
sepse siç e pohuan vetë mbështes-
in qëndrimin kundërshtues të BE-
së dhe FMN-së për atë projekt-ligj, 
ndaj dhe u larguan, duke e lënë pa 
fjalë mikpritësin e takimit. Të dy 
ambasadorët më vonë njoftuan 

me lezet dhe finesë diplomatike 
se ishin larguar për shkak të një 
angazhimi tjetër! Angazhim më 
të madh se aktiviteti dhe fjala e 
Kryeministrit Rama? Pastaj, pse 
nuk ikën disa minuta më parë të 
paktën, por pikërisht në momen-
tin që ai do merrte fjalën?

Padyshim, ky përbën një ndër ras-
tet klasike të “Jo”-së së ngadalshme 
diplomatike” Ajo bëhet në heshtje, 
pa bujë, me justifikime të llojit të 
lartpërmendur. Fatkeqësisht lid-
erët tanë nuk duan ta kuptojnë 
këtë JO. Kështu ndodhi dhe në 
fillim të muajit Maj në Berlin, kur 
Kancelari Scholz, në përgjigje të 
reklamës së KM Rama për “Ballk-
anin e Hapur” as që e zuri fare në 
gojë, por ligjëroi gjatë për Proces-
in e Berlinit! Ndaj, ju lutem, mos 
prisni të na e thonë hapur dhe me 
gërma të mëdha “JO”; nuk ndodh 
kjo me diplomacitë e konsoliduara 
perendimore. Pastaj, BE-ja kur të 
dojë “na kap me qerre”, duke fillu-
ar nga negociatat që mezi pritëm 
të çelen, të cilat mund të ndër-
priten në çdo moment, sa herë “t’i 
hipim kalit së prapthi”!. Kujdes, 
është tepër vonë për sovranistët, 
populistët dhe euroskeptikët, qof-
shin ata dhe në majë të piramidës 
së përkohshme qeveritare!

4. Pragmatizmi, pastaj parimet në 
politikën e jashtme u konfirmuan 
qartë dhe në vizitën zyrtare të 
Presidentit Biden në Arabinë Sau-
dite më 15 Korrik. Ndryshe nga 
sa kishte premtuar në fushatën 
zgjedhore, se do izolonte Princin 
Trashëgimtar Muhammed bin 
Sahlam, si përgjegjës për vrasjen 
barbare të gazetarit të « Washig-
ton Post » Kashhoggi më 2018, 
kritikave dhe paralajmërimeve 
të shoqatave të të drejtave të nje-
riut, Biden u takua me Princin. 
Kësisoj, dëshmoi dhe njëherë se 
sot pragmatizmi dhe realpolitika 
janë të parat, pastaj, në funksion 
të tyre vijnë parimet dhe moral-
izimi, demokracia dhe shteti i të 
drejtës.

Agresioni rus ndaj Ukrainës e ka 
bërë dhe më të dukshëm dhe të 
nevojshëm këtë realitet. Ndihme-
sa saudite është jetike, sidomos 
për stabilizimin e tregjeve të naf-
tës dhe qëndrimin ndaj Iranit. 
Edhe pse Princi akuzohet për 
vrasjen e gazetarit, sërish ai për-
bën alternativën më të mirë në atë 
vend strategjik. Ndaj, sipas Real-
politikës, “derrit duhet t’i thuash 
dajë”. Këtë bëri dhe Bideni në Ar-
abinë Saudite, ndryshe do të duhej 
“t’i binte murit me kokë”.

Çelja e negociatave është vërtet arritje e shënuar, por 
tejet e vonuar. Ndaj nuk të ngroh si më parë dhe për 
shkak të rrugës së gjatë që do të na duhet të bëjmë me 
plot pengesa, të panjohura dhe ndërprerje. Ndryshe nga 
më parë, kur ato zgjatnin deri në 5 vjet, tani nuk ka më 
afate të tilla. Për herë të parë do të zbatohet Metodologjia 
e re e Zgjerimit e BE-së e miratuar në shkurt 2020; në 
bazë të saj, negociatat mund t’i ndërpresë dhe një vend 
i vetëm, kur një vend ka probleme.
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uzika është “grishja 
“diplomatike serbe 
ndaj krerëve të shte-
teve të ndryshme që 
vizitojnë Beogradin.

Pikërisht në darkat me rëndësi ku 
gërshetohen interesat politike dhe 
ekonomike, Serbia nxjerr “asin 
nën mëngë” për të zbutur zem-
rën edhe të atyre liderve me hije 
të rëndë në dukje por që “thyhen” 
para shpirtit të zjarrtë ballkanas.

Muzika ky ushqim shpirtëror, që 
te deh zemrën e mendjen është asi 
i artë diplomatik që Serbia e hedh 
herë pas here në tavolinën e inte-
resave gjeostrategjike.

Dikush mund ta quaje një mik-
pritje tipike ballkanase të cilët 
shquhen për bujarinë, traditat 
dhe pasurinë folklorike ku naty-
risht edhe serbia është pjesë e 
rëndësishme e saj.

Megjithatë, ajo që Serbia shpërfaq 
herë pas here nuk ka të bëjë me 
traditat më shumë se sa me inte-
resat politiko-ekonomike të saj.

Në rastin konkret vizita e kryem-
inistrit spanjoll, Pedro Sanchez 
në Beograd në kuadër të turit të tij 
të parë në Ballkanin Perëndimor, 
ka rizgjuar sërish traditën serbe 
të të kënduarit ekskluzivisht për 
të ftuarin special.

Pas takimit zyrtar me Vuçiç, 
kryeministri spanjoll, Pedro 
Sanchez ka deklaruar në konfer-
encë për media bashkë me presi-

dentin serb, se kur bëhet fjalë për 
çështjen e Kosovës, Spanja qën-
dron në anën e Serbisë.

“Spanja e mbështet Serbinë kur 
bëhet fjalë për çështjen e Kosovës 
dhe do të jetë gjithmonë me të në 
mbrojtjen e parimeve të së drejtës 
ndërkombëtare dhe integritetit 
territorial dhe sovranitetit”, ka 
thënë Sanchez.

Qeveria spanjolle ofron mbështet-
je të vazhdueshme dhe të vazh-
dueshme për rrugën evropiane 
të Serbisë, si dhe për integritetin 
territorial të vendit tonë, për të 
cilën Beogradi është mirënjohës, 
tha mbrëmë presidenti Aleksan-
dar Vuçiç, i cili mbrëmë priti për 
darkë kryeministrin spanjoll.

E pra nuk mund të kishte dhu-
ratë më të bukur për Vuçiç se sa 
kjo deklaratë e liderit të një ven-
di Europian që ende nuk e njeh 

Kosovën, ndaj dhe nikoqiri Vuçiç 
e surprizoi ldierin spanjoll me një 
këngë spanjolle

Vuçiç ka postuar në profilin e tij 
në Instagram një foto nga darka e 
organizuar për nder të kryemin-
istrit spanjoll, ku këngëtarja Jele-
na Tomašević interpretoi këngën 
“Oro” në spanjisht.

“Ne kemi përgatitur një surprizë 
për një mik të dashur. Jelena To-
masević-i ynë i këndoi këngën 
‘Oro’ në spanjisht, e cila dha një 
ton të veçantë për këtë mbrëm-
je”, ka shkruar Vuçiç dhe e ka 
falënderuar për performancën e 
mrekullueshme.

Ndër vite në delegacionet e 
shteteve me rëndësi, darkat e 
shtruara nga pala serbe grishen 
me një këngëtar special që ka një 
repertor të gjerë.

Kjo jo nga një këngëtar profesion-

Muzika, “asi nën mëngë” 
i diplomacisë serbe
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ist si në rastin e pritjes së Kryem-
inistrit spanjoll, por nga një 
“këngëtar” i veçantë me peshë të 
rëndësishme politike siç ishte ras-
ti i ish-Ministrit serb të Punëve të 
Jashtme, Ivica Daçiç

Ivica Daçiç, si kryediplomat serb 
ka kënduar në disa nga darkat 
zyrtare të shtruara në Beograd.

Kujtojmë rastin e vizitës së Pres-
identit turk Erdogan ku Daçiç 
këndoi disa këngë për nder të 
Presidentit Erdogan dhe delega-
cionit turk .

Dhe jo këngë serbe apo këngë të 
tjera të famshme, por Daçiç di të 
“qëllojë” mu në zemer, ai teksa i 
afrohet tryezës ku ndodhej Presi-
denti turk Recep Tayyip Erdogan 
e suprizoi duke kënduar turqisht 
këngën “Osman Aga”, një këngë 
e kënduar në shumë vende ball-
kanike.

Po ashtu kujtojmë jehonën që me-
diat greke i kanë bërë lajmit për 
darkën e shtruar për ministrin 
e tyre të Jashtëm, Nikos Kotzias 
gjatë vizitës së tij në Serbi, ku Iv-
ica Daçiç i i ka befasuar të gjithë 
me një këngë në gjuhën greke.

“Gjatë një dreke shtruar për nder 
të homologut grek Nikos Kotzias, 
Ivica Daçiç papritur mori mikro-
fonin dhe nën tingujt e orkestrës 
filloi të këndojë rrjedhshëm në 
greqisht këngën e njohur “Mos 
m’u zemëro syri im”, të këngëtarit 
të mirënjohur grek Jorgo Da-
laras”,- shkruajnë mediat greke.

Po sipas tyre, në momentet që 
Daçiç ka nisur të këndojë, edhe 
ministri grek Nikos Kotzias është 
ngritur në këmbë dhe së bashku 
me Ivica Daçiç kënduan këngën 
në prani të të ftuarve të tjerë.

E në fund të këngës, ai nuk e ka 
harruar traditën e vjetër greke, 

duke thyer një pjatë.

Nuk ka të ndaluar Ivica Daçiç, ku 
tashmë i ndërgjegjësuar për tal-
entin e tij si “bilbil i diplomacisë” 
serbe nuk mund të mos i këndon-
te Presidentit rus Vladimir Putin.

Kështu në darkën zyrtare të 
shtruar për nder të presidentit të 
Rusisë, Vladimir Putin ne nje nga 
vizitat e tij zyrtare ne Beograd 
ministri serb këndoi të famshmen 
“Kalinka”, këngën tradicionale të 
kënduar nga “Ushtria e Kuqe”.

Daçiç ka pritur me këngë edhe 
kryeministrin Edi Rama kur 
në 2014-ën shefi i diplomacisë 
serbe i kishte kënduar “O sole 
mio”. Ndonëse nuki lejoi vetës të 
këndonte në shqip, ai i plotësoi 
kërkesën Z. Rama me një këngë 
italiane.

Jo me kot ky repertor shumëng-
jyrësh i Ivica Daçiç është qershia 
mbi tortë e diplomacisë serbe.

E gjithë kjo mikpritje serbe për 
delegacionet e ndryshme qever-
itare përkthehet në para, inves-
time e interesa gjeostrategjike.

Si në rastin e fundit, ku Presiden-
ti serb Vuçiç në krah te kryemi-
nistrit spanjoll theksoi se “Serbia 
e konsideron Spanjën si një nga 
miqtë më të mëdhenj në botë.

Ai paraqiti shifra të rëndësishme 
për ekonominë serbe ku tha se 
së fundmi është rritur ndjeshëm 
shkëmbimi tregtar i cili vitin e 
kaluar ishte 811 milionë euro, 
ndërsa këtë vit në pesë muajt e parë 
është rritur për 64.1 për qind”.

“Kompanitë spanjolle kanë 
treguar interes për të bërë biznes 
në Serbi dhe ne do t’i hapim dyert 
gjerësisht për ta,” tha ai.

Vuçiç theksoi se bashkëpunimi 
i parë pionier në fushën e in-
dustrisë ushtarake është krijuar 
ndërmjet Serbisë dhe Spanjës, 
duke kujtuar se Serbia ka blerë dy 
avionë transportues Kaza C295 
dhe se do të vazhdojë të blejë pa-
jisje nga Spanja.

“Ne do të hapim dhe përfundo-
jmë hartimin e të gjitha mar-
rëveshjeve të përgjithshme, dhe 
të gjitha ato të rëndësishme për 
punët infrastrukturore dhe in-
vestimet në energji, në mënyrë që 
ato të arrijnë rezultatet më të mira 
të mundshme”, tha ai.

Të gjitha këto marrëveshje bash-
këpunimi tregojnë pse kësaj rad-
he Vuçiç zgjodhi një këngëtare 
profesioniste për ti lënë përsh-
typje mikut të tij me rëndësi. Dhe 
në fakt po… Pedro Sanchez dukej 
i mrekulluar nga këngëtarja serbe 
që këndonte aq bukur në gjuhën e 
tij në gjuhën spanjolle

Ky është çelësi… serbët dinë të 
flasin me gjuhën e “mysafirëve”

“Gjatë një dreke shtruar 
për nder të homologut 

grek Nikos Kotzias, Ivica 
Daçiç papritur mori 
mikrofonin dhe nën 

tingujt e orkestrës filloi 
të këndojë rrjedhshëm 
në greqisht këngën e 

njohur “Mos m’u zemëro 
syri im”, të këngëtarit 

të mirënjohur  
grek Jorgo Dalaras”.
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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…
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DP Chairman Berisha tells PM Rama they are 
enemies in peaceful protest of opposition in Tirana

di Rama, we are both enemies, it is hard 
to say this, but my heart does not say 
anything else. You only want power, 
while I, with these men, women, boys 

and girls, have the principle of freedom and only 
freedom.”
This was the message that the Chairman of the 
Democratic Party (DP), Sali Berisha, conveyed to 
Prime Minister Edi Rama in front of thousands 
of citizens, supporters of the opposition, and rep-
resentatives of civil society coming from different 
parts of Albania in the protest organized by the 
Opposition Front for the salvation of Albania in 
Tirana on Thursday.
The crowd gathered in front of the government of-
fice which was heavily guarded by more than 1200 
special police forces. The main gate and windows 
of the building were blinded, but anyway no inci-
dents happened. It was reported that PM Rama was 
in the southern town of Vlora, a Socialist strong-

We are enemies, Edi Rama, because 
you want power to enrich yourself by 

impoverishing and humiliating the 
citizens, while I and these protesters 
here want freedom to make Albanians 

free, to restore their dignity.

Sali Berisha

TIRANA, July 7
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hold in Albania.
“Albania in danger” and “don’t say: what do I need?” 
were the main messages of the DP in the protest.
Earlier Berisha had asked Albanians for unity 
around national causes such as depopulation, high 
prices, declining economy and denationalization 
through the Open Balkans in an intensive tour of 
meetings across Albani. He keeps holding respon-
sible PM Edi Rama for the situation.
“t,” declared Berisha.
Among other things, Berisha said that Rama stole 
the vote of the citizens and is staying in power with 
the stolen vote.
 
In the meantime he expressed the hope that the EU 
will open the accession negotiations with Albania 
saying that Rama does not want those talks.
“We hope that the EU decides to open negotiations 
this week. And I call on them from this rostrum 
to open negotiations with Albania and not to pun-
ish the Albanians because of Edi Rama, who wants 
everything, but not negotiations, because they will 
bring him out naked as it is- the demon of power, 
the arch thief of Europe,” said Berisha.
At the end of the speech, the DP chairman made 
a call to Albanians who hesitated to join the pro-
test. The silence is imposed, Berisha said, con-
veying a message to professional Albanians in 
various fields who are suffering the consequenc-

es of Edi Rama’s bad governance.
 
The Socialist Movement for Integration (SMI) 
chairwoman, Monika Kryemadhi and her support-
ers joined the protest. She was also key speaker fo-
cusing on the government corruption. Kryemadhi 
took the opportunity to denounce the corrupt 
scheme of incinerators following scandalous evi-
dence denounced by her over the last days.
The protesters dispersed peacefully after 9 o’clock 
as it was foreseen in the request made by the orga-
nizers of the event to police.
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On the eve of handing over the presi-
dential post to his predecessor the mil-
itary, Bajram Begaj on Sunday evening, 
outgoing President Ilir Meta has ex-

pressed the honor and privilege of serving as head 
of state in a 5-year mandate in Albania.
Socialist majority tried two times to dismiss Meta 
but although the 140-member Assembly controlled 
by the Socialist majority ruled to fire him the ef-
forts failed being overturned by the recommenda-
tions of the Venice Commission and the Constitu-
tional Court.
On Sunday at 6:00 p.m. Begaj will swear in front of 
the parliament where he was elected on June 4 and 
at 7:15 p.m. he will head to the presidential head-
quarters where the official ceremony of handing 
over the office of the president from Ilir Meta to 
Bajram Begaj will take place.
In a post on social networks, Meta said that it had 
been an honor and a privilege to serve as President 
of the Republic of Albania over the last 5 years.
Meta wished the best for the nation and peace and 
prosperity for every Albanian family.
“It was an extraordinary honor and privilege to 

serve as President of the Republic of Albania these 
five years. I wish the best for our homeland and 
nation! Peace and prosperity for every Albanian 
family! God bless Albania!” said Meta.
It remains to be seen if the reports which have re-
cently circulated will come to be true, that is Meta 
takes the helm of the Socialist Movement for Inte-
gration at its Convention on July 25.
In an earlier statement Meta has said that right 
after handing over the presidential mandate he 
would return ‘powerfully’ in politics. There are 
signals that Meta could establish links with the 
chairman of the opposition Democratic Party, Sali 
Berisha. Meta called Berisha an ‘historical leader’ 
in a comment on the designation of the DP head as 
persona non grata by the US and Britain.

Meta expresses gratitude for being president 
in a 5-year mandate in his last message

TIRANA, July 24 “It was an extraordinary honor and 
privilege to serve as President of the 
Republic of Albania these five years. 
I wish the best for our homeland and 

nation! Peace and prosperity for every 
Albanian family! God bless Albania!”

Ilir Meta
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oday I swore loyalty 
to the Constitution 
and the laws of the 
country, to protect 

the independence of Albania,” 
declared the new President of the 
Republic, Bajram Begaj who was 
sworn in in a special plenary ses-
sion of the Assembly on Sunday.
The head of the Constitution-
al Court, Vitore Tusha, hand-
ed him the Constitution of the 
country at the start of his duties.
In his speech, Begaj said that he 
will be a servant of the people.
“I thank President (Ilir) Meta 
for the fulfillment of the task, 
the professional communication 
I had while I was Head of the 
Armed Forces. For me, today is 
a special day, the most important 
day of my life. I am in front of 
you, and I address you with the 
greatest honor of an individual,” 
he said.
Begaj is a pick up of the Social-
ist majority whose deputies were 
all present in the swearing-in 

New President swears-in pledging to be 
Albanians’ servant and guardian of Constitution

TIRANA, July 24

ceremony. The Democratic Par-
ty deputies besides a handful of 
representatives of former head 
Lulzim Basha did not attend the 
event seeing it as the last step 
of full control of powers by Edi 
Rama in Albania.
Further, Begaj said the trust that 
was given to him was the greatest 
responsibility towards the citi-
zens of Albania, tye partners and 

my family. He spoke of political 
cooperation and improving rela-
tions between the political forces, 
stressing that he acknowledged 
the work of the government just 
as he acknowledged the values of 
the opposition.
“I will be a servant of my people, 
a representative of national uni-
ty,” said the new president in his 
speech.
Former president Ilir Meta re-
ceived the new head of state, Ba-
jram Begaj in the Presidency and 
he officially handed over his du-
ties to him and then left the pres-
idential headquarters on foot. 
Afterwards the president greeted 
the participants in the ceremony 
and a 21-gun salute welcomed 
him and his family to the pres-
idency. Begaj hosted a reception 
for the invitees among whom 
were representatives of the diplo-
matic missions in Albania.

I thank President (Ilir) 
Meta for the fulfillment 
of the task, the profes-
sional communication I 
had while I was Head of 
the Armed Forces. For 
me, today is a special 
day, the most import-
ant day of my life. I am 
in front of you, and I 
address you with the 
greatest honor of an 
individual.
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1. Albania and not only the gov-
ernernt will join the EU now 
that the negotiations are opened. 
Moreover, since both the merits 
and sins for this belated achieve-
ment belong to all political forces. 
However, the 30 member delega-
tion with only deputy ministers 
failed to give this mesage in Brus-
sels on 19 July. There was no rep-
resentative from the Parliament, 
civil society, the academic world 
and opposition. The latter could 
well be represented with Mrs. 
Jorida Tabaku, Chief of the Parlia-

mentary Integration Committee. 
The same occurred in the festive 
ceremony in front of Prime Min-
ister’s Office.

2. What happened with the Chief 
Negotiator Mr. Zef Mazi, who 
was fired less than a week after 
the opening of negotiations! 25 
months ago proclaimed as the 
most optimal choice compared to 
other countries! Whereas now he 
is not apt due to his “very high po-
litical profile”!!! This explanation 
was not convincing, eventhough 
he was thanked for his contribu-
tion in opening the negotiations, 
which in fact was not his task! 
In fact, the Chief Negotiator sat 

Albania, not only the government in EU!  
What happened with the Chief Negotiatior?  

Democracy now, not in retrospective!  
Dick Marty should unite and not divide us! Osmani and 
Kurti blessed in USA! Diplomatic victory for Erdogan!

DR. JORGJI KOTE
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“Grand Master” “dots the i’s and crosses the t’s” on 6 major events in only 1000 words

for two years in the “substitutes 
chair” as we have predicted even 
in this rubric! Hence, caution is 
needed when they are chosen, not 
for shows and for instantenous in-
terests; for in this way, we do not 
provide a good and serious image/ 
message to our European part-
ners!

3. Dick Marty should unite, not 
divide us as it happened in our 
Parliament on 21 July for the 
adoption of a resolution, designed 
to revise the previous one of the 
Council of Europe in 2010, in 
the light of new facts that dismiss 
allegations of his swiss Rappor-
teur, Dick Marty on trafficking 

Kosovo was commended for  
its support to Ukraine, the shel-
tering of thousands of afgans, 
its reforms at home and it was 
encouraged for the dialogue 
with Serbia with the mutual 
recognition at the highlight. 
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of human beings by the leaders 
of Kosovo Liberation Army; the 
majority should be more tolerant, 
without criminalizing the oppo-
sition for the crimes in Kosovo 
and not mention Serbia, their real 
perpetrator! Neither should it ac-
cuse the opposition for its vote in 
2010 in Strasbourg. First, if its four 
MPs would have voted against, it 
would yet be ineffective, since the 
prevailing majority there were in 
favour. Secondly, if they 
would have voted against, 
then they would be ac-
cused of being against 
the investigation of those 
allegations and the dam-
age would be much larger! 
But the opposition should 
be also more tolerant and 
cooperative and not over-
politicise the problem. In 
short, reports and resolutions of 
Marty’s sort should not divide, but 
at least bring us closer, since unite 
is a big word for our politicians!

4. Democracy now, not in retro-
spective! This idea comes to mind 
now that the UK also declared 
former President Berisha “non 
– grata” Actually, proclaiming 
someone “non – grata” is usually 
adopted in diplomacy, as a form of 
pressure and sanction. It was very 
widespread during the Cold War, 
but even today between USA and 
Russia and others. However, even 
in diplomacy it is just a form, not 
always effective, with temporary 
and partial impact. Whereras in 
politics it is rarely used and the ex-
perience hitherto has proved it to 
be unproductive in encouraging 
and promoting democracy. EU has 
also imposed dozens of sanctions 
against many unwanted persons, 
without any considerable result. 
Besides, the British “non -grata” 
was even less convincing. It had 
a single material evidence related 

to a British citizen, who continues 
his life normally there. Then, both 
the USA and UK have taught us 
the concept and practice of “due 
legal process”, i.e. if there are some 
evidence of guilt, they should be 
forwarded to a court, which can 
only decide conclusively on such a 
presumed guilt or innocence. But, 
if such non – grata is only a polit-
ical statement or allegation, then 
no one should use it as a criminal 

case. However, a political process 
requires evidence, arguments and 
transparency, otherwise it may 
turn to a boomerang. The other 
aspect is that democracy cannot 
advance with such forms, even 
less in retrospective; it is done ev-
ery single day, otherwise, if this 
practice continues, it endangers 
debates and political battles; with 
the justification that someone is 
non – grata and he has no right to 
express himself; this paves the way 
to arbitrary actions from those 
in power. Meanwhile, those who 
have elected as MP an unwanted 
person pose the right question 
whether it is them through free 
elections or others, even partners 
that decide. Finally, if our part-
ners want to help us strengthen 
democracy, they should also de-
clare non -grata current explosive 
cases, senior officials and leaders. 
Otherwise, as they say, “it’s no use 
crying over the spilled milk”.

5. Osmani and Kurti blessed in 
USA! Yes, this maybe said with 

capital letters! Their encounter 
with Secretary of State Blinken, 
with an inclusive format and 
themes, where the strengthening 
of the aleance with the USA was 
notable. Kosovo was commend-
ed for its support to Ukraine, the 
sheltering of thousands of afgans, 
its reforms at home and it was en-
couraged for the dialogue with 
Serbia with the mutual recogni-
tion at the highlight. Full-fledged 

consensus for all issues. 
Equally important was the 
agreement with the US Mil-
lenium Corporation for en-
ergy projects at an amount 
of 237 million US dolars in 
the field of energy. It will 
increase Kosovo’s indepen-
dence from Serbia in this 
vital area. Not a sinle word 
about “Open Balkans” It is 

self – understood, especially given 
the Serbian attitudes towards Rus-
sia and the statement by PM Rama 
that “Open Balkans” is not an 
economic project, which the USA 
support, but a political grouping. 
Although PM Rama warned the 
EU in Brussels that without sup-
port for “Open Balkans” would 
“work havoc”, not a sigle word was 
mentioned in the final conclusions 
of the EU Summit on 24 June.

6. Diplomatic victory for Erdogan 
was the deal between Russia and 
Ukraine for the export of grains 
from both countries to Europe 
on 25 July. The vital Turkish me-
diation saved again the West, this 
time from the bread crisis. It is 
undoubtedly a great diplomatic 
victory for Erdogan; with a great 
impact at home, in face of the es-
calating economic difficulties and 
only a few months ahead of new 
presidential elections where the 
Turkish united opposition intends 
to oust Erdogan after 20 years in 
power.
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North Macedonia approves the French 
proposal/ EU: Negotiations open next week

he Assembly of North 
Macedonia on Sat-
urday approved the 
French proposal for 
the settlement of the 

dispute with Bulgaria, which will 
pave the way for the European 
integration process. Meanwhile, 
the European Union said that 
the negotiations for the mem-
bership of North Macedonia will 
start next week.

The proposal was approved with 
68 votes in favor, none against 
and no abstentions. Opposition 
MPs did not participate in the 
voting process.

The deputies voted for seven 
conclusions drawn up by the 
parliamentary group of the So-
cial Democratic League (LSDM), 
which are related to the guar-
antees for the Macedonian lan-
guage and identity.

“The Assembly obliges the Gov-
ernment, through the delega-
tions in the talks, to adhere to 
the definition of unconditional 

respect for the language, iden-
tity and culture of the Macedo-
nian people, as elements that are 
not negotiated with the EU. In 
the framework of the talks, the 
Macedonian language should 
be without clarifications, with-
out additions and without foot-
notes”, it is said, among other 
things, in the proposal-conclu-
sions that were presented by the 
Parliamentary Group of SDSM.

The leaders of the European 
Union have welcomed the vote 
of the Macedonian Assembly 
in favor of the French proposal, 
warning that next week the first 
intergovernmental conferences 
of the EU will take place with 
North Macedonia and Albania, 
formally opening the member-
ship negotiations.

“Congratulations to North Mace-
donia for the vote, which now 
paves the way for the rapid open-
ing of membership negotiations. 
It was a historic opportunity 
and you took advantage of it. A 

big step towards your future, the 
European future”, said the pres-
ident of the European Commis-
sion, Ursula von der Leyen.

The president of the European 
Council, Charles Michel, reacted 
similarly.

“Our future is shared and we 
welcome you with open arms,” 
he wrote on social networks, 
adding that the July 16 vote was 
a big step for North Macedonia 
towards the EU.

It is expected that at the same 
time membership negotiations 
will start for North Macedonia 
and Albania.

Albania also welcomed the de-
cision of the Assembly of North 
Macedonia. The Prime Minister 
of Albania, Edi Rama, said that 
Albania’s negotiations for EU 
membership no longer have any 
obstacles.

“The absurd kidnapping of Alba-
nia has ended”, said Rama.
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n the latest arrogant 
behavior towards 
Kosovo, President of 
Serbia Aleksandar 
Vucic has said there 

will be no dialogue with Kosovo as 
long as Prime Minister Albin Kur-
ti remains in power in Pristina. 

“I am worried about Kurti’s ir-
responsible behavior, we will do 
our best to preserve peace and 
stability, but I am asking a few 
countries to help us with that, 
to help us reason with Kurti,” 
Vucic said in an interview with 
Euronews Serbia on Friday. Re-

Arrogant Vucic wants Kosovo PM Kurti out of 
office for Pristina-Belgrade talks to go on

garding dialogue in Brussels be-
tween the representatives of Ser-
bia and Pristina, Vucic said that 
there will be no action from him 
as long as this situation lasts. He 
added that he will be present for 
talks, but “I don’t know what to 
talk about with him”.

Earlier Kurti told Voice of Amer-
ica that he is always willing to 
travel to Brussels in order to 
meet with Vucic and is hoping to 
do so by the end of August. “We 
have never denied the impor-
tance of these talks, but we have 
said that they should be princi-
pled talks in which Kosovo is a 
party to the talks, and not a topic 

of conversation as it has been in 
the past,” Kosovo PM said, add-
ing that the goal of any legally 
binding agreement should focus 
on mutual recognition. 

Until now, Kurti and Vucic have 
met only twice, but without 
making any concrete progress 
in the dialogue for the normal-
ization of relations. The Special 
Representative of the European 
Union in the Pristina-Belgrade 
dialogue, Miroslav Lajcak said 
earlier that a “new situation” has 
been created in Kosovo-Serbia 
relations that has changed the 
“plans and topics” of his visit to 
Kosovo and Serbia.

TIRANA, July 29

Until now, Kurti and Vucic have 
met only twice, but without  

making any concrete progress 
in the dialogue for the normal-
ization of relations. The Special 
Representative of the European 
Union in the Pristina-Belgrade 
dialogue, Miroslav Lajcak said 

earlier that a “new situation” has 
been created in Kosovo-Serbia 
relations that has changed the 

“plans and topics” of his visit to 
Kosovo and Serbia.
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f the Government of 
Montenegro signs 
the Basic Agreement 
with the Serbian Or-
thodox Church, then 

the President will start the pro-
cedures for its overthrow. This is 
how the head of the Montenegrin 
state Milo Gjukanovic expressed 
himself according to whom the 
agreement falsifies the history of 
Montenegro.

“(Dritan) Abazovic decided 
quite suddenly to reformulate 
the priorities of the government’s 
agenda, so that instead of ful-
filling chapters 23 and 24 of the 
negotiations with the EU, he pri-
oritized the signing of contracts 
on matters of common interest 
to the Government of Monte-
negro and the Serbian Church. 
He decided not to accept a more 
comprehensive process before 
the government made a decision. 
Everything that has been done 
in that plan has been done very 
clumsily,” Djukanovic said quot-
ed by local media on Sunday.

At the end of the first week of 
July, the Montenegrin govern-
ment approved the Basic Agree-
ment, which should regulate 
the relations between Montene-
gro and the Serbian Orthodox 
Church. Prime Minister Dritan 
Abazovic stated that this agree-
ment was approved after more 
than four hours of discussion.

Thirteen ministers voted for the 
approval of the Basic Agree-
ment, five were against, while 

Montenegro in political crisis 
as President blasts PM for 
going ahead to sign accord 
with Serbian Orthodox Church

TIRANA, July 31

three ministers did not partic-
ipate in the session. With this, 
the Government approved the 
Agreement previously agreed by 
Prime Minister Dritan Abazovic 
with Patriarch Porfirije, despite 
the opposition of some ministers 
and the parliamentary majority 
that supports that Government.

Deputy Prime Minister Rashko 
Konjevic said that Dritan Aba-
zovic’s government is thus losing 
the parliamentary majority that 
has supported it so far.

Spanish PM Sanchez was in Pod-
gorica on a visit after Belgrade’s 
stop but it’s not known of this 
deal was part of the talks.
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-Mr. Djukanovic first of all 
thank you for this exclusive 
interview with the online me-
dia Argumentum.al. Please 
can you tell us what are the 
main activities of your insti-
tution?

Mr. Zoran Djukanovic: The 
Administration for Coopera-
tion with the Diaspora – Ex-
patriates is an independent 
authority of the Government 

of Montenegro whose main ac-
tivity is cooperation with the 
Diaspora – expatriates who 
at a certain point moved out 
of the territory of present-day 
Montenegro.

In the area of cooperation, we 
highlight the following legal 
obligations:

– Preservation of nation-
al identity and belonging to 

Montenegro;

– Preservation of cultural 
identity;

– Strengthening educational, 
scientific, cultural and sports 
cooperation;

– Information and connection;

– Protection of the rights and 
position of the diaspora – em-
igrants, i

“The Montenegrin minority in Albania and the 
Albanian minority in Montenegro to be bridges 

of communication of our two countries”
Interview with Mr. Zoran Djukanovic, Independent Advisor I in the Administration for Cooperation 

with the Diaspora of Montenegro, in charge of Albania , exclusively for Argumentum.al
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– Improvement of economic 
partnership.

– What is the quality of your 
institution’s cooperation with 
your diaspora in the Republic 
of Albania?

Our cooperation with our di-
aspora in the Republic of Alba-
nia has been on the rise in re-
cent years. The establishment 
of the Community of Monte-
negrins of Albania in Elbasan 
five years ago contributed 
greatly to this, which carries 
out activities every year that 
are very significant for Mon-
tenegro. It is the marking of 
important dates from the his-
tory of Montenegro (National 
Day – July 13, Independence 
Day – May 21, the anniversary 
of the martyrdom of Montene-
grin war volunteers in Medo-
va Bay – January 6, the days of 
St. Doclean Vladimir – June 3 
and 4), also many round tables, 
cultural events and similarly. 
Along with expatriate asso-
ciations from Shkodër (Alba 
Montenegro and Doclea) that 
were formed earlier, this asso-
ciation provides a good basis 
for solid cooperation with the 
native Montenegro.

-Where in Albania is the larg-
est Montenegrin diaspora 
and are you satisfied with its 
position (status)?

The most numerous Montene-
grin diaspora is in the Shko-
dra region, where Orthodox 
emigrants from Montenegro 
have settled since the end of 
the 17th century (the village 
of Vraka near Shkodra), also 
Muslim population was also in 

Shkodra and its surroundings 
since the Berlin Congress in 
1878. until the 20s years of the 
20th century . It is estimated 
that the total number of emi-
grants in Albania originating 
from Montenegro is around 
17,000.

The position of the Monte-
negrin diaspora in Albania 
has improved in recent years 
because the Montenegrin na-
tional minority is recognized 
in the Constitution of Alba-
nia. Also, information in the 
Montenegrin language was 
introduced through electronic 
state media. Montenegrin em-
igrant associations often or-
ganize Montenegrin language 
learning courses. However, I 
must point out that the quali-
ty of the activities of our em-
igrant associations in Shkodër 
must be improved, primarily 
by rejuvenating the member-
ship, also the people who lead 
the associations, which would 
modernize and make more 
efficient ways of cooperation 
with the native Montenegro.

As for the Montenegrin mi-
nority, it is extremely signif-
icant that a representative of 
the Montenegrin national mi-
nority has been appointed to 
the Committee for National 
Minorities of Albania since 
this year.

-What do you expect from 
the new representative of the 
Montenegrin minority in the 
State Committee for National 
Minorities of Albania?

A representative of the Monte-
negrin minority was appointed 

The most numerous 
Montenegrin diaspora is 

in the Shkodra region, 
where Orthodox emi-

grants from Montene-
gro have settled since 

the end of the 17th 
century (the village of 
Vraka near Shkodra), 

also Muslim population 
was also in Shkodra 
and its surroundings 
since the Berlin Con-

gress in 1878. until the 
20s years of the 20th 

century . It is estimated 
that the total number 

of emigrants in Albania 
originating from Monte-
negro is around 17,000.
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to the Committee for Nation-
al Minorities of Albania for 
the first time this year. He 
is expected to represent the 
Montenegrin national mi-
nority in the Government of 
Albania, represent its inter-
ests and improve not only 
the cooperation of the Mon-
tenegrin minority in Albania 
with its home country Mon-
tenegro, but also the bilateral 
relations of two neighboring, 
friendly countries, Albania 
and Montenegro. His duty is 
to coordinate activities that 
cherish the tradition, culture, 
language and customs of the 
Montenegrin national mi-
nority in Albania, as well as 
to have permanent commu-
nication with the state insti-
tutions of Montenegro, which 
deal with the Montenegrin 
minority abroad from vari-
ous aspects. Also, it must en-
sure the accessibility of Mon-
tenegrin national interests to 
the institutions of the Republic 
of Albania. At the same time, it 
should have close cooperation 
with the Embassy of Montene-
gro in Albania and other diplo-
matic consular representations 
(honorary consuls).

-How do you see the further 
position of the Montenegrin 
national minority in Albania?

The position of the Montene-
grin national minority, which 
is part of the total Monte-
negrin diaspora in Albania, 
must be constantly improved, 
for which there are real con-
ditions, given the excellent 
mutual relations between 
our two countries and the 

fact that we are neighbor-
ing countries. It is important 
for the Montenegrin minority 
in Albania and the Albanian 
minority in Montenegro to be 
bridges of communication, not 
separation of our two coun-
tries. In this sense, I believe 
that in the near future it would 
be good to establish a Cultural 
Center of Montenegro in Al-
bania, which would articulate 
the effort of the Montenegrin 
minority to constantly remind 
of its culture and tradition 
through many cultural activ-
ities, but also to present itself 
as inseparable and active part 
of the multi-ethnic society of 
Albania.

– How do you see the future 
development of good neigh-
borly relations between Mon-
tenegro and Albania?

The good-neighborly relations 
between Montenegro and Al-
bania should be built on the 
basis of the common Europe-
an goals of our two countries, 
membership in NATO, as well 
as applying for membership in 
the European Union.

However, these relations 
should also be built on the ba-
sis of positive examples from 
the similar histories of our two 
countries. The similar geopo-
litical position of Montenegro 
and Albania, as well as the in-
creasing economic and trade 
exchange and common tourist 
interests, oblige us to strength-
en our neighborly relations, 
for the benefit of the people of 
Montenegro and Albania.

Thank you!

These relations 
should also be built 
on the basis of pos-
itive examples from 
the similar histories 

of our two countries. 
The similar geopolit-
ical position of Mon-
tenegro and Albania, 

as well as the in-
creasing economic 

and trade exchange 
and common tourist 

interests, oblige us 
to strengthen our 

neighborly relations, 
for the benefit of the 

people of Montene-
gro and Albania.

INTERVIEW
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Bosnia marks 27th anniversary 
of Srebrenica genocide

29

TIRANA, June 23

killed in 10 days of carnage after 
the town was overrun by Serb 
forces in the final months of the 
Bosnian war.

EU Chief Diplomat Josep Borrell 
and Enlargement Commissioner 
Oliver Varhelyi spoke on the 
anniversary of the Srebrenica 
massacre.

“Europe has not forgotten what 
happened in Srebrenica and our 
responsibility for not being able 
to prevent and stop the geno-
cide,” said a statement.

“In Srebrenica, Europe failed 
and we have faced our shame.”

The two diplomats added that 
the war in Ukraine has brought 
“vivid memories of those who 
witnessed the war in the West-

ern Balkans in the 1990s”.

“As we see the security and sta-
bility of Europe and the rules-
based international order deeply 
shaken, we are reminded of 
the need to stand up to defend 
peace, human dignity and uni-
versal values.”

Bosnian Serb military chief 
General Ratko Mladic and his 
political aide Radovan Karadzic 
are now serving life sentences 
for war crimes, including geno-
cide.

Although the Srebrenica 
massacre was called genocide 
by international and domestic 
courts, Serbian officials and 
Bosnian Serbs still downplay 
or deny the crimes.

ore than 8,000 
Muslim Bosniaks 
were massacred 
within 10 days 
by Bosnian Serb 

troops under the command of 
General Ratko Mladic in the 
final months of Bosnia’s fratri-
cidal 1992-95 war.

Thousands of people gathered 
in Bosnia to commemorate the 
1995 Srebrenica massacre, Eu-
rope’s only internationally rec-
ognized genocide since World 
War II, and to bury 50 more 
victims recently found in mass 
graves and identified through 
DNA analysis.

More than 8,000 men and boys 
from the predominantly Mus-
lim Bosniak ethnic group were 
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CASPIAN SUMMIT AND 
RUSSIA’S GAS PROJECT

2022 Summit of the Caspian 
States was held in Turkmeni-
stan’s capital of Ashgabat and it 
engaged all countries bordering 
the Caspian Sea; namely Azer-
baijan, Iran, Kazakhstan, Russia 
and Turkmenistan.

The meeting was quite import-
ant for Russia, indicated by the 
fact that Russian President Vlad-
imir Putin personally attended 
the meeting first time after the 
war in Ukraine. Thus, it is un-
derstandable to interpret his visit 
in the context of the Ukrainian 
war. Putin’s interest in the Cas-
pian Sea is mostly driven by eco-
nomic factors relating to Russia’s 
“turn to the East,” rather than 
military or geopolitical consid-
erations.

The problem with trade routes

With the beginning of the war, the 
direct route to Europe — Russia’s 
main economic partner and gate-
way to the world market — was 
effectively closed off. There have 
been problems even with regard to 
sending mails, which was not the 
case even during the Cold War.

As a result, Moscow started to 
look for alternative options. Here, 
the Far East has become a valid 
alternative. However, the capac-
ity of the Trans-Siberian and 
even the Baikal-Amur railroads 
is limited. Thus, the new route 
through the Caspian Sea to the 
south emerged in the minds of 
the Kremlin folk. Potentially, it 
might offer Russia an alternative 
route to the Persian Gulf.

In this new route, the Caspian Sea 
emerged as an important segment. 
Iran also became an important 
player in this context, which ex-
plains Moscow’s increased interest 
in Tehran. Even though the Caspi-
an Sea is a part of the new route, it 
is not the main factor driving the 
Kremlin’s interest in the region. 
The main factor driving Putin’s 
interest in the meeting and par-
ticularly in Turkmenistan was the 
significance of the Caspian Sea 
countries in gas transportation 
and consumption.

Caspian Sea and  
potential gas route

The majority of Russia’s econom-
ic activity is focused on exports, 



IN FOCUSIN FOCUS

31KORRIK 2022 | ARGUMENTUM

and gas is a major source of reve-
nue for the Kremlin. Western Eu-
rope had been the main market 
for Russian gas for decades, and 
the Kremlin had long sought to 
prevent the development of other 
alternatives. The Kremlin turned 
on a Chinese direction after 2014. 
Siberian power was finished, and 
new gas lines were planned. Bei-
jing is aware of Russia’s situation 
though, as the European direc-
tion was questionable even before 
the current war. Yet, the situation 
became even more dire after the 
conflict began. Even North Stream 
1 is now in danger after North 
Stream 2 was reduced to a pile of 
scrap metal at the bottom of the 
Baltic Sea.

Members of the EU intend to 
use as little Russian gas as pos-
sible to begin with. It is true that 
some countries of the European 
Union, including Hungary, kept 
purchasing Russian gas. Howev-
er, the main customer, Germany, 
seems to be adamant in its goal 
to reduce its dependence on Rus-
sian gas. Germany appears ready 
to return to domestically pro-
duced coal, despite its environ-
mental consequences. Western 
markets are declining and pos-
sibly could be closed completely 
by the EU. The Kremlin, on the 
other hand, plans to shut down 
gas delivery completely on its 
own, assuming that it would lead 
to economic and political crisis 
in the EU.

Moscow’s problems are well 
known to Beijing, which has re-
quested significant discounts. 
Moscow used the following tac-
tics in this circumstance: First, to 
prevent Europeans from receiv-
ing gas from alternative sources. 
Second, to look for new markets 

in Asia. Here, Azerbaijan and 
particularly Turkmenistan play a 
crucial role.

Turkmenistan and  
the Caspian summit

One of the main factors in Pu-
tin’s decision to attend the sum-
mit was the significance of gas 
projects in his objectives. One 
should keep in mind that Turk-
menistan, a small and underde-
veloped Central Asian country, 
is unlikely to cause Russia any 
military or geostrategic prob-
lems. Putin did, however, re-
cently express special interest in 
Turkmenistan.

Putin invited Serdar Berdy-
makhamedov, who recently suc-
ceeded his father as president, 
to Moscow in June 2022. It was 
announced that the Russian and 
Turkmen leaders would meet 
“on a regular basis.” Putin paid 
special attention to both the past 
and current Turkmen leaders 
during the Caspian summit and 
implied that Russia and Turk-
menistan could engage in prof-
itable deals. In his statement at 
the meeting, he also emphasized 
the significance of protecting the 
Caspian Sea’s ecosystem.

How are Putin’s actions related 
to one another? Putin conveys 
to Turkmen officials that Mos-
cow would be pleased to help the 
Turkmenistan-Afghanistan-Pa-
kistan-India gas pipeline project 
(TAPI), which was initiated by 
Turkmenistan to supply gas to 
India and Pakistan via Afghan-
istan. Yet in the past, Moscow 
paid little attention to the proj-
ect since it was preoccupied with 
European markets. There was 

also a war in Afghanistan. The 
circumstance had now changed. 
On the one hand, Moscow be-
gan to view India and Pakistan 
as significant alternatives to not 
only the markets of Europe but 
also those of China.

The war was over, and the Tali-
ban — who were in a terrible fi-
nancial situation due to the end 
of the war — expressed a strong 
interest in the project. Moscow 
also established a working re-
lationship with Kabul. All this 
implied overture toward Turk-
menistan. Putin hinted at Mos-
cow’s proposal when he met with 
Turkmen leaders at the summit: 
Russia is willing to help build 
TAPI as long as it sends its own 
gas along with Turkmen gas.

Putin’s elaboration on the impor-
tance of the Caspian Sea’s ecol-
ogy had a different message. In 
accordance with the 2018 agree-
ment, governments bordering 
the Caspian Sea may construct 
gas pipelines there. Still, all Cas-
pian Sea states had to agree that 
this could not harm the envi-
ronment. The provision effec-
tively prevented Turkmenistan 
from delivering its gas to Europe 
via Azerbaijan, and Putin made it 
clear that Russia’s will would still 
be followed.

Conclusion

One should not see Russia’s or 
other countries’ modus operandi 
in the context of just one para-
digm. Putin’s goal in the Cas-
pian Sea is more economically 
pragmatic than it is in Ukraine, 
where he was forced to compro-
mise economic pragmatism for 
geopolitics./AA
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