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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 krye-
sore 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 Argumen-
tum.al në shqip dhe anglisht!

“Argumentum”, një proces intelektual …
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Po flitet, shkruhet dhe diskutohet me 
të drejtë shumë mbi përballimin e 
krizës së pashembullt energjitike këtë 
dimër dhe në përgjithësi për ndry-
shimet klimatike, ngrohjen globale, 

etj. Gjithandej skenarë katastrofikë, rritje stratos-
ferike çmimesh të gazit dhe energjisë elektrike, 
parashikime për ndërprerje furnizimi dhe dritash 
dhe plot të papritura të tjera të pakëndshme.

Bashkimi Europian, ndërkohë, po ndërmerr dhe 
po vendos masa radikale për kursimin e energjisë 
dhe kompesimin e rritjes së tarifave, sidomos për 
shtresat në nevojë.

Mirëpo, këtu, është momenti që ai të shmangë 
maksimën” Bëni si them unë, por mos bëni si bëj 
unë”! Institucionet e BE-së dhe në radhë të parë 
Parlamenti Europian, si tribuna më e madhe pub-
like e 27 vendeve të saj duhet të jenë të parat me 
shembullin e tyre në trajtimin dhe lehtësimin e 
këtij shqetësimi.

Pikërisht këtu ka lindur problemi me Parlamentin 
Europian. Qysh nga viti 1992, me një konsensus të 
vendeve antare, ai ka dy seli – një në Bruksel dhe 
një tjetër në Strasburg. Në fakt, në këtë të fundit 
zhvillohen pothuajse të gjitha seancat plenare dhe 
ato të komisioneve të ndryshme. Për pasojë, fatura 
e shpenzimeve vjetore për mbajtjen dhe mbarëva-
jtjen e të dy godinave të tij gjigande, të transportit 
Brukel – Strasburg dhe brenda tyre të 5000 Euro-
deputetëve dhe stafeve të tyre me administratën 
është pak të thuhet”e kripur”. Ajo llogaritet në 114 
Milion Euro!!!

Mirëpo, për shkak të refuzimit të Francës, “Cirku 
i ec e jakeve” të tij, siç njihet në gjuhën popullore 
vazhdon. Kjo mbasi edhe Strasburgu konsiderohet 
si kryeqyteti simbolik i Europës në kuadrin e pa-
jtimit të madh franko-gjerman dhe bashkimit eu-
ropian. Ndonëse, për këtë arsye atje u vendos më 
1949 Këshilli i Europës dhe Gjykata Europiane e 
Strasburgut. Gjithsesi, përfitimet ekonomike prej 
KiE-së e cila mblidhet vetëm 4 herë në vit (hotele, 
restorante, muze, transporti brenda qytetit, etj) 
janë shumë të vogla krahasuar me ato të pranisë së 
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Europarlamenti të japë 
i pari shembullin!

eurodeputetëve gjatë gjithë vitit.

Mirëpo, kriza e paparë energjitike e këtij viti e” ka 
mbushur kupën plot”! Ajo ka nxitur shumë de-
putetë të Bundestagut gjerman dhe të Europarla-
mentit të dalin publikisht këto ditë me kërkesën 
ultimative që të paktën këtë dimër, Parlamenti Eu-
ropian” të bëjë një pauzë” dhe t’i zhvillojë punimet 
në të gjitha format dhe formatet vetëm në Bruksel. 
Kjo do të kursente sasi të mëdha energjie dhe gazi 
që shpenzohet në godinën e tij madhështore me një 
sipërfaqe 660.000 metra katrore në Strasburg. Po 
ashtu, do të shmangej konsumi i 19.000 ton dioksid 
karboni që ndot mjedisin si dhe shpenzimet mar-
tramendëse për avion, hoteleri, ushqim, etj të 785 
eurodeputetëve, 4.000 pjestarëve të stafeve të tyre 
dhe administratës së tij.

Kësisoj, Parlamenti Europian do të jepte dhe vetë 
një shembull konkret domethënës dhe jo vetëm 
leksione dhe shkurtime fondesh për të tjerët!.

Le të shpresojmë se këtë radhë do të dëgjohet ky 
zë dhe kjo kërkesë mëse legjitime e lartpërmendur, 
për sezonin e këtij dimri, por pse jo dhe për më tej!

EDITORIAL
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Koha për bisedime 
për Paqe është Tani!

NGA MARJANA DODA

ekada e dytë e shek-
ullit XXI hyri dhun-
shëm në jetët tona.

Që nga viti 2020 e 
më tej secili prej nesh është dësh-
mitarë i disa ngjarjeve shënjuese 
për historinë e njerëzimit. Në fil-
lim ishte Pandemia Covid-19, e 
cila u krahasua me gripin span-
joll të një shekulli më parë dhe 
që mori shumë jetë njerëzish në 
mbarë botën.

Askush nuk ishte imunë për-
ballë këtij virusi të padukshëm që 

kushtëzoi jetët tona.

Për shkak të shtrirjes globale dhe 
numrit të madh të njerëzve që 

humbën jetën mendova se kjo 
ishte “Lufta e Tretë Botërore” pasi 
në të vërtetë, ishte një luftë!

“Rusia është gati të rifillojë negociatat 
me Ukrainën, por nuk do të diskutojë 

zgjedhjen e banorëve të rajoneve Donbass, 
Zaporozhye dhe Kherson: ata janë bërë 

rusë një herë e përgjithmonë.”

EDITORIAL

Presidenti rus, Vladimir Putin
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Me aneksimin e 4 rajoneve e cila vjen shtatë 
muaj pas pushtimit të Moskës ndaj Ukrainës, 
duhet të përmbyllet i ashtuquajturi “Operacioni 
Special” i Rusisë në Ukrainë edhe si një “trofe” 
i kësaj lufte. Kjo është një mundësi që Rusia të 
tërhiqet me justifikimin se e ka përmbushur 
me sukses ndërhyrjen ushtarake. 

Por ndërsa dalëngadalë po fil-
lonim të merrnim frymë nga këto 
dy vite sfilitëse, një luftë e nxehtë 
trokiti në dyert e Europës. Një 
luftë e cila po përshkallëzohet çdo 
ditë e më shumë duke u kthyer në 
një kërcënim për secilin prej nesh.

Në fakt ndërsa në librat historike 
kemi lexuar e mësuar aq shumë 
për Luftën e Parë dhe të Dytë 
Botërore, nuk e kisha menduar 
kurrë se një ditë do të shkruaja 
për rrezikun real që i kanoset sot 
njerëzimit…për Luftën e Tretë 
Botërore.

Por, historia përsëritet!

Jemi përballë faktit. Rusia ndë-
rhyri ushtarakisht në Ukrainë, 
më 24 shkurt të këtij viti. Një akt 
që dhunon çdo ligj ndërkombëtar, 
dhe që sot ka vënë në alarm botën 
mbarë.

Ndonëse Presidenti rus, Vladi-
mir Putin përpara çdo veprimi në 
lidhje me Ukrainën na ka para-
lajmëruar nëpërmjet fjalimeve të 
tij, liderët botëror duket se i kanë 
injoruar ato.

Kujtojmë se pak ditë para 24 
shkurtit, ai njohu zyrtarisht “pa-
varësinë” e dy qarqeve ukrainase, 
Donetsk dhe Luhansk, të cilat Ru-
sia i kishte pushtuar pjesërisht që 
nga viti 2014 dhe tha se do bënte 
gjithçka për të mbrojtur pop-
ullsinë ruse në këto rajone.

Më pas, në orët e para të mëngjesit 
se 24 shkurtit 2022, u zgjuam nga 
lajmet se Rusia sulmoi Ukrainën 
me justifikimin se do të “denazi-
fikonte” këtë vend.

Më 30 shtator ai firmosi dekre-
tin, duke njohur dy rajone të tjera 
ukrainase, Kherson dhe Zapor-
izhzhia, si “të pavarura”, dhe më 
pas i shoqëroi me një fjalim të 
madh para kombit rus por që 

i drejtohej njëkohësisht mbarë 
botës. Një fjalim paralajmërues 
për hapat e mëtejshëm që mund të 
ndërmarrë Rusia.

Pasi deklaroi rezultatet e ref-
erendumeve në Luhansk, Do-
netsk, Kherson dhe Zaporizhyia, 
Kremlini organizoi një tubim për 
aneksimim e 15% të territoreve të 
Ukrainës.

Duke patur parasysh fjalimin e 
Putinit para mbështetësve duket 
se ishte edhe si një tubim ndaj 
pjesës tjetër të popullit rus që janë 
kundër luftës.

“Rusia jo vetëm që hap dyert 
e shtëpisë së saj të lindjes për 
vëllezërit dhe motrat – ajo hap 
zemrën e saj për ta. Mirë se vini 
në shtëpi!” – tha lideri rus.

Putin theksoi se tani Republikave 
të rajoneve Donbass, Kherson dhe 
Zaporozhye u është dhënë e drejta 
për të zgjedhur dhe vendosur.

Dhe njerëzit zgjodhën atdheun e 
tyre historik, ata bënë zgjedhjen 
të ishin me Rusinë.

Rusia nuk do të lejojë më kur-
rë diktimin perëndimor. Rruga 
është zgjedhur. Po kthehemi te 
rrënjët, duke zgjedhur rrugën e 

Perandorisë, ku të gjithë do të 
kenë mbrojtje.

Sigurisht fjalim i mbushur me 
retorikë intensive mbi historinë 
perandorake duket se është mjeti 
i vetëm për të justifikuar veprimet 
e tij dhe për të siguruar mbështet-
jen e popullit rus.

Por ky fjalim i presidentit rus 
në Kremlin nuk është vetëm për 
Donbasin dhe Ukrainën.

Kjo do të thotë se lufta sapo ka fil-
luar…dhe nuk është ajo çfarë ne 
kemi parë deri më tani përgjatë 
këtyre shtatë muajve.

Ndaj duhen bërë çdo përpjekje 
duke lënë pas çdo retorikë lufte, 
kërkesë për armatime, duke i 
zëvendësuar vetëm me thirrje 
për Paqe përpara se të jetë shumë 
vonë.

Me aneksimin e 4 rajoneve e cila 
vjen shtatë muaj pas pushtimit 
të Moskës ndaj Ukrainës, duhet 
të përmbyllet i ashtuquajturi 
“Operacioni Special” i Rusisë në 
Ukrainë edhe si një “trofe” i kësaj 
lufte.

Kjo është një mundësi që Rusia të 
tërhiqet me justifikimin se e ka 
përmbushur me sukses ndërhyr-



EDITORIAL
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jen ushtarake. 

Vijimi i mëtutjeshëm i retorikes 
së luftës jo vetëm nëpërmjet 
deklaratave të liderëve nga Ru-
sia, SHBA e Ukrainë por dhe 
nëpërmjet akteve ushtarake që vi-
jojnë intensivisht ndaj Ukrainës, 
do të thotë se po shkojmë drejt një 
Lufte të Madhe.

Dekreti për mobilizimin e 
pjesshëm në Rusi është një këm-
bane alarmi për Putin por edhe 
për çdo lider në çdo shtet të 
botës pasi askush nuk e do luftën 
dhe sot në shek XXI nuk ka asn-
jë arsye që të luftojmë kundër 
njëri-tjetrit. 

Megjithatë është një shen-
jë e mirë që lideri rus bëri me 
pranimin e gabimit në thirrjen 
për mobilizimin e popullsisë. 

Kjo do të thotë shumë për një 
lider si Putin…pranimi i një ga-
bimi, ndaj një hap mbrapa do të 
mbetet sërish vlerë e tij.

Ndonëse historia dhe koha do ti 
japë vlerësimin e merituar çdo 
kujt dhe vetë Vladimir Putin 
konkretisht. 

Njëkohësisht një tjetër shenjë 
nga Vladimir Putin është fak-
ti se ai flet për negociata me 
Ukrainën.

“Rusia është gati të rifillojë ne-
gociatat me Ukrainën, por nuk 
do të diskutojë zgjedhjen e 
banorëve të rajoneve Donbass, 
Zaporozhye dhe Kherson: ata 
janë bërë rusë një herë e përg-
jithmonë, theksoi Putin.

Por kjo thirrje nuk gjeti përkrah-
je nga pala tjetër pasi nga Kievi e 
hodhën poshtë këtë kusht duke 
thënë se do te negocionin për 
paqe por jo me Putinin si Pres-
identi rus.

Po ashtu, po në të njëjtën ditë, 
menjëherë pas aneksimit nga 
Rusia të katër rajoneve ukrain-
ase, Presidenti ukrainas Volody-
myr Zelenskyy njoftoi aplikim-
in për anëtarësim në NATO me 
procedurë të përshpejtuar,

Përgjigjia e Liderit ukrainas 
duke firmosur aplikimin për 
antarësim të përshpejtuar në 
NATO nuk bën gjë tjetër, veçse 
rrezikon një luftë Rusi-Nato pra 
Luftën e Tretë Botërore. 

Mos te harrojmë se pikërisht 
perspektiva e anëtarësimit në 
NATO ishtë një nga arsyet që 
Putini pushtoi Ukrainën.

NATO, BE kanë patur 8 vite kohë 
për antarësimin e Ukrainës në 
mënyrë të përshpejtuar duke i 
garantuar asaj siguri por jo tani 
që jemi para një fakti të kryer.

Jo tani ku lideri rus dhe ai ameri-
kan i drejtojnë gishtin kërcënues 
njëri-tjetrit se do të mbrojnë me 
çdo kusht çdo centimentër të 
tokës ruse dhe çdo centimentër 
të tokës së aleatëve të Nato-s. E 
me çdo kusht do të thotë edhe 
me përdormin e armëve që 
shfarosin në masë.

Në shekullin XXI kam men-
duar se rreziku më i madh ndaj 
njerëzimit është ngrohja globale, 
ndryshimet klimaterike, apo të 
tjera rreziqe si pandemia apo 
fenomene të tjera natyrore qof-
shin tërmete, tsuname etj.

Të gjitha këto do duhet të ishin 
sot pjesë kryesore e agjendës se 
liderëve botëror dhe institucione-
ve ndërkombëtare.
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Për të bërë gjithçka kundër rrezi-
kut real para të cilit ndodhet sot 
mbarë njerëzimi.

Por kërcënimi me lufte, me armë 
bërthamore apo me çdo armë 
tjetër, tregon se në krye të disa 
shteteve ekzistojnë armiqtë e 
Njerëzimit. 

Kësisoj, thirrja për armatime në 
vend të thirrjes për paqe është 
shqetësuese, dëshpëruese dhe te-
jet zhgënjyese.

Nuk mund ta besoj që sot nuk 
ekzistojnë lider që të ulen në 
tryeze për të negociuar. Historia 
botërore ka treguar se në mo-
mente vendimtare kanë marrë 
vendime të guximshme pasi arsy-
eja e Jetës prevalon mbi gjithçka. 

Por përgjate gjithë këtyre muajve 
kërkesat e vetme janë për armë…
armatime, duke shpalosur para 
mediave shifra të armiqve të të 
rënëve (deri dje ishin vëllezër) 
me idenë se vetëm kështu mund 
ta mposhtin Rusinë.

Vertetë z. Zelenskyy, e besoni 
këtë që thoni?

Mund ta mposhtë Ukraina, 
Rusinë?

Sigurisht, Ukraina ka motiv 
për të luftuar sepse është cënu-
ar ushtarakisht…ka armatime 
për të luftuar sepse vendet aleatë 
të Nato-s dhe jo vetem por çdo 
vend tjetër në botë ka dërguar 
armatime, dhe ndihma të tjera 
humanitare, por deri kur?

Deri sa Rusia të përplaset drejt-
përdrejtë me NATO-n?

Pastaj… asnjë analizë, asnjë 
mendim asnjë fjalë nuk ka më 
vlerë. Sepse ndoshta shumë prej 
nesh nuk do ekzistojnë.

Do ti rikthehem shifrave, qof-
shin këto nga Ukraina apo Rusia 
që tregojnë me mburrje numrin 
e të rënëve të armikut.

Jo vetëm jo njerëzore por jo re-
aliste.

Nga njera anë flitet për nje Rusi 
të dobët ushtarakisht, pavarë-
sisht se për dekada me rad-
he Perëndimi e ka quajtur si 
kërcënim për të.

Ndërsa nga ana tjetër kemi një 
Ukrainë të fortë që po e zmbraps 
Rusinë(!)

Thjeshtë Propagandë!

Nuk flitet aspak për mijëra 
refugjatë ukrainas që janë 
rrugëve të Europës. Nuk flasim 
për gjendjen e tyre, kushtet e 
tyre, ndonëse janë ndër refug-
jatët më të “privilegjuar” në këto 
30 vite por sërish ata po përbal-
len me betejat për mbijetesë.

Nuk flasin për ata qindra fëmijë të 
zhdukur, vajza e gra të dhunuara. 
Nuk flitet për trafikimin e vajzave 
ukrainase …raste të cilat janë me 
qindra e mijëra dhe që ndodhin 
në çdo moment.

Nuk flitet për mijëra të rinj rus 
që i thonë jo luftës qofshin duke 
dezertuar nga kazermat ushtar-
ake, qofshin ata që javët e fundit 
po arratisen nga vendi i tyre pas 
thirrjes për mobilizim të pjesshëm 
të popullsisë.

Kush po i mbron këta njerëz?

Dhe flasim për fitore…?

E në fakt kjo luftë në dyert e Eu-
ropës në shekullin XXI tregon 
humbjen më të madhe që Rusia, 
Ukraina po përballen, e bashkë 
me ta rrezikojmë të humbasim të 
gjithë ne.

Askush nuk e do luftën…askush 
nuk i gëzohet fitores së saj qofshin 
dhe me disa numra më shumë ose 
më pak të atyre që humbin jetën 
pikërisht në luftë.

Nëse 7 muaj më parë ishim përpa-
ra të disa situatave të panjohura, të 
pallogaritshme, gati-gati përballë 
një situatë surreale, sot gjithçka 
është e qartë. Jemi në Luftë! Jemi 
në një luftë që po përshkallëzohet 
me shpejtësi, andaj duhet të përg-
jigjemi tani para se të jetë vonë.

Negociata…negociata me çdo 
kusht, negociata me çdo çmim, 
pasi në emër të Paqes, në emër 
të Jetës në emër të ekzistencës së 
Njerëzimit ia vlen çdo sakrificë!

Nëse 7 muaj më parë ishim përpara 
të disa situatave të panjohura, të 
pallogaritshme, gati-gati përballë 
një situatë surreale, sot gjithçka 

është e qartë. Jemi në Luftë! Jemi në 
një luftë që po përshkallëzohet me 

shpejtësi, andaj duhet të përgjigjemi 
tani para se të jetë vonë.



EKSKLUZIVISHT PËR ARGUMENTUM

je, më 6 Tetor u in-
augurua në Samitin 
e Pragës Komunite-
ti Politik Europian 

(KPE) me praninë e liderëve nga 
27 vendet e BE-së bashkë me 17 
shtete kandidate dhe jo antare 
por partnere të ngushta.

Dihet se idenë për krijimin 
e KPE-së e hodhi Presiden-
ti francez Macron më 9 Maj në 
Seancën Plenare të Parlamentit 
Europian në Strasburg, e cila u 
konfirmua më e specifikuar në 
Samitin e BE-së me 24 Qershor 
në Bruksel.

Duke iu referuar burimeve zyr-

tare, ky Grupim i ri europian 
është një platformë “për nxitjen 
e dialogut dhe bashkëpunimit 
politik në trajtimin e çështjeve 
me interes të përbashkët dhe 

forcimin e sigurisë, stabilitetit 
dhe begatisë në kontienent”. Ky 
Samit i parë u kufizua te çështjet 
më kritike të sotme – paqja, sig-
uria, klima, kriza energjitike dhe 

Pse-të dhe e ardhmja e Komunitetit 
Politik Europian Post – Pragë!

OPED

DR. JORGJI KOTE MJESHTËR I MADH
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Kriza e koronës dhe veçanërisht agresioni rus ndaj Ukrainës 
dëshmoi se BE-ja me 27 vende antare e ka të pamundur të luajë 
e vetme rolin e saj gjeopolitik në skenën europiane dhe më gjerë. 
Ajo nuk ka lëvizur pothuajse asnjë cm pas cilësimit epik të ish 
Ministrit të Jashtëm belg Mark Eyskens më 1991 se “BE-ja është 
gjigand ekonomik, xhuxhmaxhuxh politik dhe krimb ushtarak”. Në 
10 vitet e fundit ajo ka dështuar në politikat e saj të fqinjësisë dhe 
në Ballkan, duke qenë “zjarrfikëse” por jo menaxhuese.



OPED

situata ekonomike.

Debatet, diskutimet, hamendë-
simet, rezervat dhe dyshimet 
mbi KPE-në, arsyet dhe motivet 
e vërteta të krijimit, të ardh-
men dhe rrjedhojat e pritshme 
në politikën europiane dhe më 
gjerë kanë qenë në qendër të 
vëmendjes së politikës dhe me-
dias ndërkombtare gjatë këtyre 
muajve të fundit.

Një ndër shqetësimet kryesore, 
sidomos në Ballkanin Perendi-
mor kishte të bënte me drojën 
dhe dyshimet për dobësimin, 
ngadalësimin e deri në heqjen 
fare të Zgjerimit të mëtejshëm 
Europian nga axhenda e BE-së; 
madje, deri aty sa forumet euro-
piane dhe rajonale të dy viteve të 
fundit Zgjerimi qoftë dhe si term 
në dokumentat e BE-së “shpëtoi” 
vetëm falë kompromiseve të 
çasteve të fundit. Dyshimet i shtoi 
më tepër Strategjia e Zgjerimit 
2020, e cila nuk përcakton afate 
konkrete për antarësimin e ven-
deve të rajonit tonë. Ndërkohë, 
po zvarritej çelja e negociatave 
me Shqipërinë dhe Maqedoninë 
e Veriut. Ndërkohë, procedurat e 
tjera, sidomos shtimi i kontrollit 
të vendeve antare në çdo etapë 
të procesit, praktikisht dukej se 
e shtynin në kalendat greke an-
tarësimin e Ballkanit Perendi-
mor në BE. 

Në fakt, ky shqetësim nuk ishte 
pa baza; ai i referohej idesë së 
krijimit të një “Europe me dy 
shpejtësi/korsi” që qarkullonte 
deri vonë dhe asaj me “tri rrathë 
koncentrikë”, të cilën Presidenti 
Macron e kishte artikuluar në 
ligjëratën e tij në Universitetin e 
Lisbonës më 27 Korrik 2018.

Dyshimi tjetër ishte se nëpërm-

jet këtij forumi, Brukseli, Franca 
dhe Gjermania synojnë të real-
izojnë hegjemoninë e tyre në Eu-
ropë; ndryshe, sipas skeptikëve, 
përse është e nevojshme KPE-ja, 
kur kemi KiE-në dhe OSBE-në?

Gjithsesi, shumë gjëra duket se 
tani janë sqaruar dhe sheshuar. 
Për më tepër, axhenda e lehtë, 
informale, takimet dypalëshe, 
mungesa e një deklarate ose Ko-
munikate nga Samiti i Pragës, 
sidomos fakti që takimi i ard-
hshëm do të zhvillohet në Mol-
davi, pastaj në Madrid dhe në 
Londër, duke alternuar kësisoj 
vendet antare me jo antare të 
BE-së, mbi të gjitha agresioni rus 
dhe rezistenca heroike ukrain-
ase kanë qetësuar “shpirtrat e 
trazuar”.

Ndaj, tani le të ndalemi në 
“psetë” kryesore që e bëjnë të 
nevojshëm këtë konstruksion të 
ri Politik Europian dhe të ardh-

men e tij, bashkë me aktorët/fak-
torët përkatës.

Së pari, kriza e koronës dhe 
veçanërisht agresioni rus ndaj 
Ukrainës dëshmoi se BE-ja me 
27 vende antare e ka të pamun-
dur të luajë e vetme rolin e saj 
gjeopolitik në skenën europiane 
dhe më gjerë. Ajo nuk ka lëvizur 
pothuajse asnjë cm pas cilësimit 
epik të ish Ministrit të Jashtëm 
belg Mark Eyskens më 1991 se 
“BE-ja është gjigand ekonomik, 
xhuxhmaxhuxh politik dhe 
krimb ushtarak”. Në 10 vitet e 
fundit ajo ka dështuar në politi-
kat e saj të fqinjësisë dhe në Ball-
kan, duke qenë “zjarrfikëse” por 
jo menaxhuese.

Ndikim negativ të veçantë ka pa-
tur largimi i Britanisë së Madhe, 
grindjet/debatet e brendshme 
për “ribërjen e BE-së” dhe duku-
ri të tjera negative.
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Një ndër shqetësimet kryesore, sidomos në Ballkanin  
Perendimor kishte të bënte me drojën dhe dyshimet për dobë-
simin, ngadalësimin e deri në heqjen fare të Zgjerimit të mëte-
jshëm Europian nga axhenda e BE-së; madje, deri aty sa foru-
met europiane dhe rajonale të dy viteve të fundit Zgjerimi qoftë 
dhe si term në dokumentat e BE-së “shpëtoi” vetëm falë kompro-
miseve të çasteve të fundit. Dyshimet i shtoi më tepër Strategjia e 
Zgjerimit 2020, e cila nuk përcakton afate konkrete për antarë-
simin e vendeve të rajonit tonë. Ndërkohë, po zvarritej çelja e 

negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. 



Veç kësaj, rolin e saj në Europë 
dhe më gjerë po e kërcënojnë al-
ternativat ruso-kineze, si Bash-
kimi Euro-Aziatik, apo BRIC 
(Brazili, Rusia, India dhe Kina) 

Ja pse, për realizimin e objek-
tivave të saj gjeopolitike, BE-ja ka 
nevojë të ngutshme për zgjerim 
dhe kohezion politik me vende të 
mëdha fqinje dhe shtete të tjera 
të fuqishme, sidomos Britaninë 
e Madhe, Turqinë dhe aktual-
isht Ukrainën. Veç rolit lider bri-
tanik në fushën e mbrojtjes dhe 
sigurisë, Turqia ka patur ndikim 
madhor në frenimin e valëve 
masive të azilit nga Afrika, duke 
strehuar për vite me radhë rreth 
4 milion refugjatë. Marrëveshja 
me të ishte shpëtimtare për poli-
tikën e kompromentuar të azil-
it të BE-së; edhe pse i duhet të 
paguajë një çmim të lartë, duke 
mos “bërë potere” për shkeljen 
e të drejtave të njeriut dhe lirive 
themelore. 

Së dyti, në kuadrin e krijimit 
të një fronti të gjerë të shteteve 
demokratike, KPE-ja synon të 
bashkojë shumë vende, të cilat 
nuk synojnë antarësimin në BE, 
si Norvegjia, Islanda, Zvicra, ose 
e kanë të pamundur këtë antarë-
sim brenda një afati të shpejtë ko-
hor; tipik është rasti i Ukrainës 
dhe i Ballkanit Perendimor, ku 
statusi “kandidat” dhe negoci-
atat e antarësimit janë të pam-
jaftueshme dhe “nuk ngopin”.

Mirëpo, nuk është e drejtë që 
këto vende aleate tradicionale 
të BE-së dhe me potenciale të 
mëdha në fushat e ekonomisë, 
të sigurisë dhe të mbrojtjes, të li-
hen “në plan të dytë e të tretë”, 
mbasi kjo do të zbehte ndjeshëm 
efektivitetin e veprimit politik 
të BE-së dhe pritshmëritë e saj 

gjeopolitike.

Së treti, shmangia përfundim-
tare e ndërhyrjeve dhe rrezikut 
rus e kinez, sidomos në vendet 
me sisteme të pakonsoliduara 
politike dhe ekonomike, në Ball-
kan dhe gjetkë është kthyer në 
një përparësi absolute gjeostrate-
gjike. Për rrjedhojë, duke i afru-
ar dhe më shumë këto vende në 
KPE, BE-ja shuan ose zbut kri-
tikat dhe qortimet për lënien e 
tyre pasdore përballë rreziqeve 
të mësipërme.

Së katërti, vërtet që në Europë 
dhe më gjerë operojnë KiE-ja 
dhe OSBE-ja, mirëpo përvoja e 
viteve të fundit tregon se roli dhe 

ndikimi i tyre lidhur me kohezi-
onin politik dhe institucional 
është gërryer sa nuk ka më për 
shkak të Rusisë dhe Bjelloru-
sisë; në fakt, ato dinë dhe duan 
vetëm të bllokojnë gjithçka atje 
dhe në OKB, në kundërshtim të 
hapur me parimet dhe normat e 
të drejtës ndërkombëtare. Ndaj 
ato nuk do të jenë në KPE, e 
cila është bashkim i vendeve me 
vlera dhe parime të përbashkëta 
demokratike dhe perendimore.

Së pesti, tashmë është bërë e qartë 
se KPE-ja nuk do të zëvendësojë 
procesin e zgjerimit dhe as nuk 
do të jetë shkas për ngadalësimin 
e ritmeve të tij. Përkundrazi, falë 
marrëdhënieve, nismave dhe 
mundësive politike që do të kri-
johen brenda tij, KPE-ja do të 
sugjerojë lehtësimin dhe përsh-
pejtimin e procesit të zgjerimit 
dhe promovimin e programeve 
shtesë të ndihmave të BE-së.

Por, le ta theksojmë se përparimi 
në këtë drejtim do të jetë krye-
sisht në vartësi të ecurisë së 
vendeve kandidate në procesin 
e reformave demokratike dhe 
arritjeve të brendshme. Ndaj, 
të mos e gënjejë njeri mendja 
se KPE-ja do të jetë alternativë, 
zëvendësues ose kompensues i 
Stategjisë së Zgjerimit, aq më 
pak i retorikave dhe dështimeve 
tona me reformat dhe në proces-
in e negociatave të antarësimit.

Së gjashti, KPE-ja do të jetë 
“pronë” e të gjithëve, pa dallim 
e diskriminim, pavarësisht nga 
madhësia gjeografike, popullsia, 
pesha ekonomike, etj. 

Sa për pyetjen përse e lançoi 
Macron dhe Franca idenë e 
KPE-së, vetëkuptohet se si bash-
këthemelues të BE-së, falë peshës 
gjeopolitike dhe kontributit të 

Në kuadrin e krijimit 
të një fronti të gjerë 
të shteteve demokra-
tike, KPE-ja synon 
të bashkojë shumë 
vende, të cilat nuk 
synojnë antarësimin 
në BE, si Norvegjia, 
Islanda, Zvicra, ose 
e kanë të pamundur 
këtë antarësim bren-
da një afati të shpe-
jtë kohor; tipik është 
rasti i Ukrainës dhe i 
Ballkanit Perendimor, 
ku statusi “kandi-
dat” dhe negociatat 
e antarësimit janë të 
pamjaftueshme dhe 
“nuk ngopin”.
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tyre të gjithanshëm, Franca dhe 
Gjermania janë dhe do të mbeten 
boshti i pazëvendësueshëm i BE-
së. Asnjë vend tjetër i madh pe-
rendimor nuk i ka kapacitetet, 
konsensusin, përvojën dhe rolin 
e tyre historik në Europë dhe më 
gjerë. Pastaj, nëse këtë nismë do 
ta shpaloste një vend më i vogël, 
do të thuhej, po pse te ai mbeti 
kjo nismë e madhe, ai mbeti për 
të na mësuar, ose do të quhej si 
“satelit” i ndonjë vendi të madh. 
Ndaj, është më e udhës të gjyko-
het se sa ia vlen një ide apo nismë 
politike, sidomos kur lanço-
het nga një vend me rezonancë 
planetare si Franca mbi baza 
gjithëpërfshirëse.

Deri tani përmendëm aspek-
tet pozitive dhe avantazhet, por 
funksionimi i KPE-së nuk për-
jashton dhe të kundërtën, dmth 
problemet, sherrnajat, kthimin 
e tij në një tribunë kundër BE-
së, vendeve dhe vendimeve të tij 
të veçanta.KPE-ja nuk ka asnjë 
imunitet pej këttyre dukurive të 
këqia që kan kapluar BE-në, NA-
TO-n etj. 

Së fundi, në fakt, siç dhe ishte 
paralamëruar, nga Samiti inau-
gurues në Pragë nuk pritej ndon-
jë gjë konkrete, veç frymës, dhe 

klimës pozitive premtuese. Në 
fakt, puna e vërtetë fillon tani me 
përgatitje dhe hapa intensive për 
strukturimin, përcaktimin e mi-
sionit dhe procedurat e antarë-
simit të tij; këto të fundit do të 
mbështeten mbi parimin e “soft 
– laë” ose “e drejta e butë” çka 
nënkupton jo kritere të rrepta 
si ato të BE-së, jo të drejtë vetoje 
dhe shumicë të cilësuar votash; 
mbi të gjitha respektimin e stan-
dardeve demokratike dhe shtetit 
të së drejtës.

Këto dhe të tjera aspekte do të 
përcaktohen në Programin e 
KPE-së deri në vitin 2023, i cili 
do të jetë produkt i bashkëau-
torësisë së vendeve antare të 
BE-së me ato kandidate dhe jo – 
antare. Përpunimi dhe miratimi 
i tyre përfundimtar do të bëhet 
pas zgjedhjeve europiane të vitit 
2024. Kjo do të krijojë hapësirë 
dhe kohë të bollshme, që mbi ba-
zën e propozimeve që do të bëhen 
deri atëhere në KPE, edhe BE-ja 
nga ana e saj të bëjë ndryshimet e 
duhura në traktatet e saj themelore, 
të cilat parashikojnë heqjen e vetos 
dhe lejojnë shumicën e kualifikuar 
në aspektet e politikës së jashtme, 
të zgjerimit, etj.

Përfundimisht, ka shumë të ng-

jarë që nëse gjithçka ecën mirë 
dhe pa probleme, nëpërmjet 
KPE-së të krijohet një arkitek-
turë e re gjeopolitike në Europë, 
në bashkëpunim me SHBA-të, 
por me një autonomi cilësisht 
më të madhe. Ndonëse pak më 
lart u tha se tani për tani ajo nuk 
zëvendëson e as dublon ndon-
jë grupim tjetër europian, në të 
ardhmen e afërt KPE-ja mund 
të kthehet në një lloj OSBE-je 
të re, veçse tani pa Rusinë dhe 
Bjellorusinë, mbi bazën e një do-
kumenti vijues të ngjashëm me 
“Akti Final i Helsinkit” (1975) 
dhe “Karta e Parisit për një Eu-
ropë të re “e Nëntorit 1990.

Së fundi, në kushtet e krizave të 
rënda që kanë mbërthyer konti-
nentin, të telasheve dhe halleve 
të përditshme të miliona qytet-
arëve europianë, jehona e KPE-së 
është në minimumet e veta. Por, 
vendimtare për të ardhmen dhe 
suksesin e saj do të jetë fitorja e 
Ukrainës mbi Rusinë, si triumfi i 
vlerave europiane mbi rregjimet 
totalitare dhe autoritare. Ajo do 
të krijojë një moment të ri epokal 
paqeje, miqësie dhe bashkëpun-
imi, pse jo dhe më entusiazte se 
atmosfera e krijuar pas ribash-
kimit gjerman dhe europian 32 
vite më parë. 

OPED
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Kongresi i 20-të Kombëtar i PKK-së: Kina 
harton të ardhmen e modernizimit socialist

ina ka vendosur 
synime, detyra dhe 
politika për kauzën 
e Partisë Komuniste 

të Kinës (PKK) dhe të vendit për 
pesë vitet e ardhshme e më tej, 
ndërsa PKK hapi Kongresin e saj 
të 20-të Kombëtar të dielën.

PKK ka siguruar arritje historike 
dhe ka parë ndryshime historike 
në kauzën e Partisë dhe të vendit 
gjatë dekadës së fundit, tha Xi 
Jinping, i cili dorëzoi një raport 
në kongres në emër të Komitetit 
Qendror të 19-të të PKK.

“Pesë vitet e ardhshme do të jenë 
vendimtare për fillimin e mirë 
të përpjekjeve për të ndërtuar 
një vend socialist modern në të 
gjitha aspektet,” tha ai.

‘Bëmat historike’  
në dekadën e fundit

Duke parë 10 vitet e fundit, Xi 
tha se vendi ka arritur shumë 

“bëma historike”.

“Ne përqafuam njëqindvjetorin 
e Partisë Komuniste të Kinës; ne 
futëm në një epokë të re të social-
izmit me karakteristika kineze 
dhe ne zhdukëm varfërinë abso-
lute dhe përfunduam ndërtimin 
e një shoqërie mesatarisht të be-
gatë në të gjitha aspektet, duke 
përfunduar kështu Qëllimin e 
Parë të Njëqindvjetorit,” tha ai. 
, duke shtuar se ato ishin “bëma 
historike” që do të regjistrohen 
përgjithmonë në historinë e 
kombit kinez dhe do të ndikojnë 
thellësisht në botë.

Drejt “modernizimit kinez”

Duke shpjeguar detyrën qen-
drore të PKK-së në udhëtimin e 
ri përpara, Xi tha se PKK do ta 
udhëheqë popullin kinez në re-
alizimin e Objektivit të Dytë të 
Njëqindvjeçarit dhe për të çuar 
përpara përtëritjen e kombit ki-

nez në të gjitha frontet përmes 
“një rrugës kineze drejt modern-
izimit”.

Kërkesat thelbësore të modern-
izimit kinez janë mbajtja e lid-
ershipit të PKK dhe socializmit 
me karakteristika kineze, nd-
jekja e zhvillimit cilësor, zhvil-
limi i demokracisë popullore të 
gjithë procesit, pasurimi i jetës 
kulturore të njerëzve, arritja e 
prosperitetit të përbashkët për 
të gjithë, promovimi i harmon-
isë midis njerëzimit dhe natyrës, 
duke ndërtuar një komunitet 
njerëzor me një të ardhme të 
përbashkët dhe duke krijuar 
një formë të re të përparimit 
njerëzor, sipas Xi.

“Ai përmban elementë që janë të 
përbashkët për proceset e mod-
ernizimit të të gjitha vendeve, 
por karakterizohet më shumë 
nga tipare që janë unike për kon-
tekstin kinez,” tha ai.



JO VETEM LAJM
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 “Ne kemi treguar gjithmonë respekt dhe 
kujdes për bashkatdhetarët tanë nga Tajvani 
dhe kemi punuar për të sjellë përfitime 
për ta. Ne do të vazhdojmë të promovojmë 
shkëmbimet ekonomike dhe kulturore dhe 
bashkëpunimin nëpër ngushticat e Tajvanit,”

PRESIDENTI KINEZ, XI JINPING

Për të ndërtuar një vend socialist 
modern në të gjitha aspektet, ai 
theksoi më tej disa aspekte krye-
sore, të tilla si krijimi i një modeli 
të ri zhvillimi dhe ndjekja e zhvil-
limit me cilësi të lartë, fuqizimi i 
Kinës përmes shkencës dhe ar-
simit dhe përmirësimi i mirëqe-
nies së njerëzve.

“E ardhmja jonë është e ndritur, 
por ne kemi ende një rrugë të 
gjatë për të bërë,” tha Xi, duke 
i kërkuar Partisë që të përbal-
let ballë për ballë me pengesat 
dhe vështirësitë, të sigurojë zh-
villimin dhe sigurinë dhe të 
gërmojë thellë për të kapërcyer 
vështirësitë dhe sfidat në rrugë. 
përpara.

Ribashkimi kombëtar: Tajvani 
është një çështje e kinezëve

Xi Jinping tha të dielën se Par-
tia Komuniste e Kinës (PKK të 
zbatojë politikën e saj të përg-
jithshme për zgjidhjen e çështjes 
së Tajvanit në epokën e re dhe do 
të çojë në mënyrë të palëkundur 
kauzën e ribashkimit kombëtar.

“Zgjidhja e çështjes së Tajvan-
it është një çështje e kinezëve, 
një çështje që duhet të zgjidhet 
nga kinezët,” tha Xi në seancën 
hapëse të Kongresit të 20-të 
Kombëtar të PKK.

“Ne do të vazhdojmë të përpiqemi 
për ribashkim paqësor me sin-
qeritetin më të madh dhe përp-
jekjet maksimale, por nuk do të 
premtojmë kurrë se do të heqim 
dorë nga përdorimi i forcës 
dhe ne rezervojmë mundësinë 
e marrjes së të gjitha masave të 
nevojshme. Kjo është e drejtuar 
vetëm në ndërhyrjen e forcave të 
jashtme. dhe pak separatistë që 
kërkojnë “pavarësinë e Tajvanit” 
dhe aktivitetet e tyre separatiste; 
ai nuk është aspak i synuar ndaj 

bashkatdhetarëve tanë tajvani,” 
tha ai.

Xi tha se rrotat e historisë po 
rrotullohen drejt ribashkimit të 
Kinës dhe përtëritjes së kombit 
kinez. “Ribashkimi i plotë i ven-
dit tonë duhet të realizohet dhe 
pa dyshim që mund të realizo-
het!

 “Ne kemi treguar gjithmonë 
respekt dhe kujdes për bashkat-
dhetarët tanë nga Tajvani dhe 
kemi punuar për të sjellë përf-
itime për ta. Ne do të vazhdo-
jmë të promovojmë shkëmbimet 
ekonomike dhe kulturore dhe 
bashkëpunimin nëpër ngushti-
cat e Tajvanit,” tha Xi.

“Ne do të inkurajojmë njerëzit në 
të dy anët e ngushticës së Tajvan-
it që të punojnë së bashku për të 
promovuar kulturën kineze dhe 
për të krijuar lidhje më të ngush-
ta,” tha ai.

Rritja ekonomike

Kina ka parë një rritje historike 
në fuqinë e saj ekonomike në 
dekadën e fundit, tha Xi.

GDP-ja e Kinës është rritur në 

114 trilion juanë (rreth 16 tril-
ionë dollarë) nga 54 trilion juanë 
në dekadën e kaluar dhe për-
bën 18.5 për qind të ekonomisë 
botërore, me 7.2 pikë përqindjeje, 
tha ai.

Detyra qendrore e PKK-së

“Që nga kjo ditë e tutje, detyra 
qendrore e PKK do të jetë të ud-
hëheqë popullin kinez të të gjitha 
grupeve etnike në një përpjek-
je të përbashkët për të realizuar 
qëllimin e dytë të njëqindvjeçarit 
për ndërtimin e Kinës në një 
vend të madh modern social-
ist në të gjitha aspektet dhe për 
të çuar përpara rinovimin. të 
kombit kinez në të gjitha fron-
tet përmes një rruge kineze drejt 
modernizimit”, tha Xi teksa shp-
jegoi misionet dhe detyrat e PKK 
në udhëtimin e ri të epokës së re.

PKK synon të realizojë në thelb 
modernizimin socialist nga 
2020 deri në 2035 dhe ta ndër-
tojë Kinën në një vend të madh 
modern socialist që është i be-
gatë, i fortë, demokratik, i avanc-
uar kulturalisht, harmonik dhe i 
bukur nga viti 2035 deri në mes-
in e këtij shekulli.
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1. Dialogu strategjik pa Ramën 
u zhvillua më 25 Tetor në Uash-
ington midis qeverisë shqiptare 
dhe asaj amerikane. Ndryshe 
nga forumet e tjera, ndonëse” 
strategjik” ai pati jehonë të vakët 
publike dhe mediatike. Njof-
timet për shtyp ishin telegrafike; 
me formulime të përgjithshme të 
përsëritura; asnjë e re, pothuajse 
asgjë për demokracinë, korrup-
sionin, azilin e paligjshëm që 
po”bën kërdinë” dhe të këqia të 
tjera që na kanë pllakosur. Ra 
në sy mosprania e Kryeministrit 
Rama. E çuditshme kjo mung-
esë kur ai nuk le as takime ko-
munash pa shkuar; ca më tepër, 
kur në dialogjet strategjike me 
Greqinë, Turqinë, etj kanë qenë 
të pranishëm Kryeministrat e 
tyre. Emri i tij nuk u përmend 
në njoftimet e shtypit dhe as në 
Deklaratën e Blinken. Të jenë 
shenja të ftohjes së përfolur me 
Ramën, pas” periudhës së gjatë të 
mjaltit? Sidomos kur veç Biden, 
nuk ngeli politikan pa pritur me 
bujë Veliaj disa javë më parë. Apo 
kjo ishte një” Jo” diplomatike për 
sjelljen politike, aferat dhe skan-
dalet që Rama i quan suksese?

Gjithashtu, pak kohë më parë, 
Rama pati paralajmëruar se në 

dokumentin strategjik do të 
shprehej fuqishëm mbështetja 
amerikane për Ballkanin e Ha-
pur. Por ai nuk figuron askund. 
Normal, përderisa më 3 Nëntor 
në Berlin do të mblidhet Samiti 
i Procesit me të njëjtin emër, që 
do ta skualifikojë dhe çmonto-
jë” Ballkanin e Hapur”! Sepse ai 
nuk solli asgjë të re, veç sherr dhe 
ndarje, madje” dhe mes vedi”

2. Tur zyrtar apo qokë rajonale? 
Kjo është pyetja që shtrohet pas 
vizitës zyrtare në Ballkanin Per-
endimor të Presidentes së Komi-
sionit Europian, Ursula Von 
der Leyen më 26 – 29 Tetor. Ky 
tur ishte në kuadrin e eventeve, 
samiteve dhe proceseve, që janë 

pjesë e kthesës historikë të BE-së 
në rajon; ku” qershiza mbi tortë » 
do të jetë Samiti BE- Ballkani Pe-
rendimor në Tiranë më 6 Dhjetor. 
Leyen pasoi turin e Presidentit të 
Këshillit Europian, Charles Mi-
chel dhe vizitat e para rajonale të 
Kancelarit gjerman Scholz, Pres-
identit italian Mattarela, kryem-
inistrave të Finlandës, Hollandës 
dhe Lukseburgut.

Mirëpo, Leyen zhgënjeu, sepse 
nuk dha asnjë sinjal apo mesazh 
të ri, veç” avazit” të vjetër, evok-
imit të rrezikut rus, ndihmave 
për kapërcimin e krizës energji-
tike dhe elozheve për mikpritësit; 
ajo takoi dhe Presidentin e ri të 
Republikës Serpska Dodik,” non 
– grata” nga SHBA-të. Por, shumë 

Dialogu strategjik pa Ramën! Tur zyrtar apo 
qokë  rajonale? Ec e ja e dialog s’ka! Avari e rëndë 
në “motorrin “BE-së! “Kurbanë” VIP të Brexit!

DR. JORGJI KOTE MJESHTËR I MADH
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je për t’iu dhënë fund këtyre 
përçarjeve dhe për ta mbajtur në 
punë” motorrin” e BE-së. Sepse 
nuk ka alternativë tjetër, sido-
mos në kushtet e krizave të thella 
dhe të agresionit rus. Me sigu-
ri që do të gjindet zgjidhja, por 
çështja është se kur dhe me çfarë 
kosto, jo vetëm për boshtin fran-
ko-gjerman, por gjithë BE-në!

5. “Kurbanë” VIP të Brexit në 5 
vitet e fundit janë 4 kryeminis-
trat britanikë Cameroon, May, 
Johnson dhe Liz Truss bashkë 
me dhjetra ministra e qindra zyr-
tarë të tjerë të lartë të larguar ose 
dorëhequr. Të katërt artizanë dhe 
partizanë të zellshëm “BREXIT”. 
Liz Truss theu rekordin me vetëm 
55 ditë qeverisje; pasardhësi i saj, 
Rishi Sunak më shumë po bën 
bujë për pasurinë e tij më të mad-
he se vetë Mbreti dhe thirjet për 
“shtrëngim rripi“. Në fakt, ndarjet, 
grindjet dhe përçarjet brenda kon-
servatorëve vazhdojnë.

Fakti është se pas BREXIT bri-
tanikët kanë “rënë nga shiu në 
breshër”. Sepse premtimet e bu-
jshme të Brexit nuk zbatohen dot, 
mbasi mungojnë burimet dhe 
përfitimet e Brukselit. Gjithse-
si, populistët dhe euroskeptikët 
në Londër nuk duan t’ia dinë 
për kostot, ata janë gati “të hanë 
dhe bar por në Bruksel të mos 
shkelin» Por, shyqyr u kanë ar-
dhur mendtë homologëve të tyre 
francezë, italianë, gjermanë, etj 
që nuk duan më “exit” por vetëm 
„ta marrin nga brenda dhe ta 
ribëjnë kalanë e Brukselit”.

Tani gjithkush duhet te kuptojë 
se me Serbinë “nuk pi më ujë” 
diplomacia” e butë” (soft power) 
dhe me “ec e jake” (shuttle); as 
vetëm “me kulaç”! Me Beogradin 
është koka për “kërbaç” politik, 
“ama” o tani, o kurrë”!

4. Avari e rëndë në “motorrin” 
e BE-së ose në boshtin fran-
ko-gjerman, i cili po kalon ditët 
e tij më të vështira. Për shkak 
të qëndrimeve të njëanshme të 
Kancelarit Scholz në shumë dre-
jtime gjeopolitike, si miratimi i 
fondit gjerman prej 200 Miliard 
Euro për të mbuluar pasojat e 
krizës energjitike, pa asnjë kon-
sultim me Parisin dhe aleatët; 
kundërshtimin e vendosur ndaj 
propozimit për krijimin e një ta-
vani/korridor europian çmimi të 
gazit dhe energjisë; kundërshtim 
i propozimit francez për sovran-
itet mbrojtës europian; qëndrim-
in tregtar ndaj Kinës pro intere-
sit tregtar dhe jashtë politikës së 
jashtme të vlerave dhe parimeve, 
duke i dhënë Portin e Hambur-
gut konsorciumit kinez “Coscot” 
dhe aspekte të tjera. Për pasojë, u 
anullua dhe mbledhja e përbash-
kët vjetore e dy qeverive.

Në këto rrethana, më 25 Tetor, 
Macron dhe Scholz drekuan 
bashkë në Elizée, në përpjek-
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pak, për të mos thënë asgjë 
dëgjuam për demokracinë, azilin 
e paligjshëm alarmues, krimin e 
organizuar, skandalet… Vetëm 
fjalë të mira, gajret, elozhe dhe” 
Gjithçka OK” E pakuptueshme 
kur ky tur bëhej 10 ditë pas pub-
likimit të Raportit të Komisionit 
të saj Europian, plot problema-
tika shpërthyese. Si diplomat e 
di mirë se këto shqetësime janë 
përmendur në takimet me dyer 
të mbyllura. Gjithsesi, nisur nga 
serioziteti i situatës dhe kthe-
sa historike që synon BE-ja, ia 
vlente të thuheshin, me gjuhë/
eufemizma diplomatike, pra me” 
pambuk” dhe” lezet” disa fjalë 
kritike për qeverinë dhe pse jo 
inkurajuese për opozitën. Vetëm 
kështu ky tur zyrtar nuk do të 
katandisej në “qokë” rajonale.

3. “Ec e ja, e dialog s’ka!” Kjo 
mund të thuhet për vizitat e të 
Dërguarve të Posaçëm të BE-së 
dhe SHBA-ve, Lajçak dhe Esko-
bar në Beograd, Prishtinë dhe 
Bruksel gjatë këtyre dy javëve, 
me deklarime, paralajmërime 
dhe njoftime kontradiktore 
për modelin franko-gjerman. 
Por prapë, asgjë, dialogu ka 
ngecur në baltë, pa shenjë jete. 
Dhe nuk ka si të lëvizë përder-
isa SHBA dhe BE-ja vazhdojnë 
ta mbajnë naivisht « me hatër» 
Serbinë, pavarësisht trysnisë së 
tyre, e cila tani së fundi është rri-
tur ndjeshëm. Fatkeqësisht, ato 
ende nuk po e kuptojnë se Beo-
gradi dhe Vuçiç nuk ka shanse 
të ndryshojnë; ja, dhe qeveria e 
re serbe, asgjë të re, veç tanimë 
4 ish ministrave të Milosevic-
it dhe betimit “do ta mbajmë 
Kosovën dhe Metohinë brenda 
Serbisë“! Të tjerat janë llafe pa 
bereqet, ose “fjalë të mira dhe 
gurë në trastë“.
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hqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës rikonfirmojnë partneritetin 
strategjik dhe angazhohen për të vijuar 
bashkëpunimin me interes të përbash-

kët në fusha si mbrojtja, siguria kibernetike, energ-
jia, transporti apo tregtia.

Kjo ka qenë garancia e dhënë nga ministrja për 
Evropën dhe Punët e Jashtme, Olta Xhaçka dhe 
Sekretari Amerikan i Shtetit, Anthony Blinken në 
përfundim të dialogut të partneritetit strategjik.

Në takimin me dy delegacioneve shqiptare dhe 
amerikane, Sekretari Blinken u shpreh se SHBA 
janë krenarë që kanë një aleat të besueshëm si 
Shqipëria.

Ai vlerësoi bashkëpunimin në të gjitha fushat dhe 
shprehu gatishmërinë dhe vullnetin e SHBA për ta 
thelluar bashkëpunimin në energji, biznes e të tjera 
duke e parë Shqipërinë si një pikë referimi në rajon.

Sekretari Blinken shprehu mirënjohjen e SHBA-së 
ndaj Shqipërisë, si një aleat që gjithmonë ka mar-
rë përsipër përgjegjësitë e saj. Ai vlerësoi faktin që 
Shqipëria strehoi shtetasit afganë dhe nënvizoi se 

Partneritet strategjik me SHBA-në/ Shqipëria 
aleat i besueshëm e pikë referimi në rajon

FOKUS

SHBA do të jenë gjithmonë në krah të vendit tonë.

Kryediplomatja Xhaçka falënderoi sekretarin 
Blinken dhe qeverinë amerikane për mbështetjen 
dhe bashkëpunimin në mbrojtjen e demokracisë, 
situatës në Ukrainë, mbrojtjes kibernetike mod-
ernizimit të Forcave të Armatosura apo projekteve 
në zhvillimin në fushën e energjisë.

“Shqipëria e vlerëson shumë partneritetin e saj 
strategjik me SHBA-të dhe jemi të bindur se kjo 
marrëdhënie do të thellohet dhe zgjerohet më tej 
në të ardhmen, duke u bazuar në themelet e qën-
drueshme të miqësisë midis vendeve dhe njerëzve 
tanë”, u shpreh ministrja Xhaçka gjatë takimit me 
dy delegacionet.

Më 26 Tetor në Departamentin e Shtetit u mbajt, 
takimi më i rëndësishëm i marrëdhënies politike 
mes dy vendeve: dialogu i partneritetit strategjik 
SHBA-Shqipëri. Në dialog morën pjesë përfaqësues 
nga 6 ministri si dhe nga Departamenti i Shtetit, 
Departamenti i Mbrojtjes, ai i Tregtisë, Korporata 
Financiare për Zhvillimin Ndërkombëtar, si dhe 
agjenci të tjera qeveritare ku u diskutuan rrugë për 
të thelluar bashkëpunimin strategjik.
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uvendi miratoi ne 
mesnaten 20-21 Tetor 
2022 projektligjin për 
ndryshimet në ligjin 
“Për të Drejtën e In-

formimit për dokumentet e Ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Pop-
ullore Socialiste të Shqipërisë”, të 
ndryshuar.

Kuvendi miratoi me 94 vota pro dhe 
1 abstenim projektligjin “Për një 
ndryshim në ligjin nr.45/2015 “Për 
të Drejtën e Informimit për doku-
mentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë”, të ndryshuar.

Nisma u ndërmor nga grupi parla-
mentar socialist në vijim të shkresës 
së Autoritetit për Informim mbi Do-
kumentat e ish-Sigurimit të Shtetit 
drejtuar Kuvendit, lidhur me shqetë-
simet mbi pastërtinë e figurës së per-
sonave të zgjedhur apo të emëruar në 
detyra shtetërore dhe publike.

Kryetari i grupit parlamentar të PS, 
Taulant Balla u shpreh se nisma për 
lustracionin është i nevojshëm dhe 
se nuk mund të lejohet që ish-bash-
këpunëtorët e Sigurimit të Shtetit 
jenë ende në majën e piramidës së 
pushtetit. Z. Balla gjatë fjalës së tij 
parashtroi një amendament, i cili iu 
bashkangjit atij të propozuar për-
para seance nga kryetari i grupit 
parlamentar të PD, Enkelejd Al-
ibeaj, për hapjen e plotë të dosjeve.

“Çdo person gëzon të drejtën të nji-
het me dokumentet e ish-Sigurimit 
të Shtetit dhe të kërkojë një kopje të 
tyre, në përputhje me ligjin ‘Për të 
drejtën e informimit’, me kusht që 
kërkuesi të paraqesë të dhëna në 
kërkesën e tij që mundësojnë loka-
lizimin e informacioneve. Informa-
cioni jepet vetëm kur angazhimi i 

nevojshëm për gjetjen dhe vënien 
në dispozicion të informacionit 
është në përpjestim të drejtë me in-
teresin e argumentuar të kërkuesit 
në marrjen e këtij informacioni. 
Kërkuesi mban përgjegjësi për 
keqpërdorimin e informacionit të 
marrë”,u shpreh Balla gjatë parash-
trimit të amendamentit.

Kreu i Grupit Parlamentar të Par-
tisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj, 
në fjalën e tij u shpreh se hapja e dos-
jeve të ish-Sigurimit të Shtetit është 
një hap që duhej të ishte ndërmarrë 
shumë vite më parë dhe se kjo do të 
shënojë jo vetëm ndarjen me diktat-
urën, por edhe me tranzicionin.

“Nuk bëhet vetëm hapja e dosjeve 
për të parë kush kanë qenë bash-
këpunëtorët e sigurimit, por për 
të parë kush kanë qenë punëtorët, 
prokurorët, gjyqtarët, ekspertët 
dhe gardianë burgjesh që vdekjen 
e njerëzve të pafajshëm e kanë pa-
sur në bukën e tyre të përditshme. 
Do të duhet të gjejmë kurajën për 
të gjetur kush nuk është i kapur dhe 
kush nuk ka skelete në dollap. Në 
2022 vendi i cili kërkon integrimin 
në Evropë do duhet ta kishte bërë 
të parën. Është fillimi i një procesi 
purifikues të kësaj shoqërie. Ne do 

duhet ta shohim cullak si ka qenë 
e shkuara e afërt e këtij vendi për 
të kuptuar se cilat ishin shkaqet e 
kësaj ngjarjeje që jemi sot. Çdo gjë 
që ka ndodhur në 50 vite diktaturë 
dhe 30 vite tranzicion. Litarë në 
këmbët e kësaj shoqërie dhe nuk e 
lë të shkojë përpara. Asnjë lloj tri-
umfalizmi nuk ka. Besoj se historia 
do të jetë ajo që do të na vlerësojë 
nesër. Na falni shqiptarë, ju që keni 
vuajtur, ju që nuk gjeni eshtrat, ju 
që keni hequr të zitë e ullirit nga 
punëtorë dhe bashkëpunëtorë të 
sigurimit që kaq vonë u kujtuan për 
ju”, u shpreh Alibeaj.

Kuvendi miratoi me 74 vota pro, 
1 abstenim 21 kundër projektlig-
jin “Për ratifikimin e marrëveshjes 
së huas, ndërmjet Republikës së 
Shqipërisë dhe Bankës Ndërkom-
bëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, 
për financimin shtesë për projektin 
e zhvillimit të integruar urban dhe 
turizmin”.

Kuvendi miratoi me 98 vota pro 
projektligjin “Për aderimin e Re-
publikës së Shqipërisë në pro-
tokollin e dytë shtesë të Konventës 
për Krimin Kibernetik mbi Bash-
këpunimin e Zgjeruar dhe Zbulim-
in e Provave Elektronike”.

Opozita dhe maxhoranca bashkojnë 
votat pro ndryshimeve në ligjin për 

dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit
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RAJONI KOSOVA

ryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në 
konferencën për medie ka deklaruar se 
vendimi i Qeverisë për targat mbetet në 
fuqi, megjithatë janë bërë disa ndryshime.

“Vendimi për targat ilegale në Kosovë, ku në 
mbledhjen e qeverisë dhe pas konsultimeve të 
vazhdueshme me institucionet e sigurisë, kemi 
marrë vendimin që të mos ndryshohet vendimi 
për targat. Zbatimi nis nga 1 nëntori dhe kemi një 
sekuensim e shkallëzim për moszbatueshmërinë e 
ligjit të vendimit qeveritar”, tha Kurti

Kreu i qeverisë tha se nga 1 nëntori deri me datën 
21 nëntor do të jetë në fuqi masa e qortimit. Pastaj, 
nga 21 nëntori deri më 21 janar do të jetë masa e 
gjobitjes, shkruan RTK.

Nga 21 janari për dy muaj do të ketë targa provuese 
dhe pas 21 prillit 2023, nuk do të ketë targa të tilla.

“Targat për KM, GL janë targa ilegale. Qeveria e 
Kosovës, përmes vendimit, ka obliguar ata që t’i 
kthejnë në targa RKS”, tha Kurti.

“Së bashku me minsitrin Sveçla dhe zëvendëskryem-
inistrat Gërvalla dhe Bislimi, kemi takuar abasa-
dorët e QUINT-it dhe ambasadorin e BE-së, ku 
prezantuam qëndrimin tonë e ideja e tyre ishte që 
gjithçka të spostohet në kohë, për më shumë muaj. 
Por ne besojmë që kjo është zgjidhja më emirë. Ata 
nuk dinin për idenë tonë, të cilët u shprehën që të 
konsultohen me qeveritë e tyre për vendimin tonë. 
Ata do të mund të deklarohen pastaj për vendimin 

Albin Kurti lë në fuqi vendimin për targat por me disa 
ndryshime. Ned Price: Shtetet e Bashkuara janë të zhgënjyera

tonë për situatën e tanishme”, tha Kurti.

Kreu i qeverisë tha se ata janë të njoftuar dhe 
kryeqendrat e shteteve tona aleate e mike do të mun-
den të deklarohen për vendimin e qeverisë, “që është 
ligjshmëria, paqaja e sigruia të shkojë më së miri”.

Sveçla: Ligji për targa ilegale do të zbatohet me 
përpikëri

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, në 
konferencën e përbashkët me kryeministrin Albin 
Kurti, tha se ligji i ri, sa i përket targave ilegale, do 
të zbatohet me përpikëri.

Sveqla tha se qeveria është e interesuar që të gjitha 
targat ilegale të dorëzohen dhe nuk duan eskalim 
të situatës. “Ministria do të zbatojë secilën pikë dhe 
fazë të vendimit. Do të fillojmë nga data 1 nëntor”, 
tha ai.

Ministri Sveqla tha se nuk ka arsye të ketë eskalim 
të situatës, vendimi është i ligjshëm. “Insitucio-
net janë të përgatitura që vendimet t’i zbatojnë në 
përpikmëri. Policia vazhdon me “aktivitete të për-
ditshme”, tha ai.

Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, 
Ned Price, tha se Shtetet e Bashkuara, krahas part-
nerëve tanë ndërkombëtarë, i kërkojnë qeverisë së 
Kosovës që të zgjasë periudhën e zbatimit të reg-
jimit të ri të targave. Sipas tij Shtetet e Bashkuara 
janë të zhgënjyera dhe të shqetësuara që qeveria e 
Kosovës ka refuzuar kërkesat për ta bërë këtë nga 
partnerët e saj ndërkombëtarë.
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residenti i Sllovenisë, 
Borut Pahor, tha se 
ai, ndryshe nga pres-
identi i Malit të Zi, 

Milo Gjukanoviq, mendon se 
nisma e Ballkanit të Hapur është 
“diçka e mirë sepse sjell me vete 
dëshirën e vendeve të rajonit për 
të bashkëpunuar”.

Pahor dhe Gjukanoviq folën sot 
në panelin udhëheqës të Forumit 
To Be Secure (2BS), i cili po mba-
het në Budva dhe organizohet 
nga Aleanca Atlantike e Malit të 
Zi, raporton Vijesti

Pahor- Gjukanoviç “përplasen” për Ballkanin e Hapur: 
Një iniciativë e evropianëve të zhgënjyer, suprizuese 

kjo dashuri e papritur mes Beogradit dhe Tiranës

Gjukanoviq, ndër të tjera, vlerë-
soi se Ballkani i Hapur ishte një 
“iniciativë e evropianëve të zh-
gënjyer”, ndërsa Pahor vlerësoi 
se mund të jetë edhe “historike”.

I pyetur nëse qëllimi përfundim-
tar i Ballkanit të Hapur është kri-
jimi i tre shteteve të zgjeruara, et-
nikisht dhe fetarisht homogjene 
përmes ndryshimit të kufijve 
ekzistues, Gjukanoviq u përgjigj 
se ka ende vizione kontradiktore 
në Ballkanin Perëndimor.

“Një nga ata që mendojnë se Ball-

kani Perëndimor duhet të jetojë 
sipas formulës së Evropës mod-
erne dhe botës si një demokraci 
multietnike. Dhe keni të tjerë që 
mendojnë se një demokraci mul-
tietnike në Ballkanin Perëndimor 
është e pamundur. Dhe meqë ne 
të gjithë kemi nevojë për stabilitet, 
pastaj më në fund duhet të ndry-
shohen kufijtë dhe të krijohen tre 
shtete të zgjeruara, monolite etni-
ke dhe fetare. Besoj se nuk ju be-
fasoj sepse ne kemi qenë dëshmi-
tarë të asaj tentative në vitet ’90. 
Të gjithë e kujtojmë pecetën që 
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Kosova ka të drejtë të zbatojë regjimin e targave si-
pas Marrëveshjes së Brukselit, por zgjatja e afatit 
është në interes të përparimit në dialogun e lehtë-
suar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve 
Kosovë-Serbi. Shtetet e Bashkuara janë të zhgën-
jyera dhe të shqetësuara që qeveria e Kosovës ka 
refuzuar kërkesat për ta bërë këtë nga partnerët 
e saj ndërkombëtarë. Kosova dhe Serbia duhet të 
punojnë urgjentisht dhe në mënyrë fleksibile për të 

arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse për mar-
rëdhëniet e normalizuara, me në qendër njohjen 
reciproke. Është e rëndësishme që të dyja palët të 
reduktojnë retorikën nxitëse dhe të ndërmarrin 
veprime konkrete për të demonstruar angazhimin 
e tyre për bashkëpunim konstruktiv për të sigu-
ruar një të ardhme të qëndrueshme dhe të begatë 
për rajonin, thuhet në komunikatën për media të 
Departamentit Amerikan të Shtetit.



arriti në Gjykata Ndërkombëtare 
në Hagë ku u hodh se ku duhet të 
ndahet Bosnja dhe si duhet bërë 
Serbia e madhe dhe Kroacia e zg-
jeruar”, tha Gjukanoviq.

Ai gjithashtu vlerësoi se kjo poli-
tikë nuk është braktisur.

“Gabojmë nëse mendojmë se 
me paqen e Dejtonit u varros 
nacionalizmi i shtetit të madh. 
Unë mendoj se nacionalistët janë 
gjithmonë në kërkim të shansit 
të tyre të ri. Sot, nacionalizmi 
serbomadh nuk beson se politi-
ka e Millosheviqit ishte e gabuar, 
por se Ishte e pamundur në atë 
kontekst. Ata besojnë se ndërkohë 
Rusia është forcuar dhe se falë 
kësaj nacionalizmi serbomadh ka 
shansin e tij të ri. Disa nacionalistë 
gjithmonë shpresojnë në suksesin 
e të tjerëve, sepse në këtë mënyrë 
llogarisin se do të e arrijnë lehtë-
sisht qëllimin e tyre. Nacionalizmi 
i madh serb domosdoshmërisht e 
tërheq Shqipërinë brenda kufijve 
të saj natyrorë dhe anasjelltas. 
Ideja është që demokracia mul-
tietnike është e pamundur në 
Ballkanin Perëndimor”.

Kur u pyet se “sa është e natyrshme 
që Serbia dhe Shqipëria të bash-
këpunojnë për këto parime” dhe 
se “duket skizofrenike”, Gju-
kanoviq u përgjigj:

“Për shumë njerëz sot, kjo dashu-
ri e papritur dhe pasionante mes 
Beogradit dhe Tiranës është një 
surprizë. Nuk do të kisha asgjë 
për ta kundërshtuar këtë. Jam 
i lumtur që ka një mirëkuptim 
më të mirë mes vendeve të ra-
jonit dhe që janë krijuar kushtet 
për Njëfarë armiqësie tradicio-
nale mes Serbisë dhe Shqipërisë 
të jetë rruga është qetësuese dhe 
se janë krijuar kushtet për bash-
këpunim. Duhet të analizojmë 

me kujdes se cila është platforma 
e këtij mirëkuptimi. Kam frikë 
se platforma është si vijon – ne 
jemi më të mëdhenjtë vendet e 
rajonit dhe ne natyrshëm kemi 
të drejtën të jemi lojtarët krye-
sorë dhe të rregullojmë gjendjen 
e marrëdhënieve në rajon. Dhe 
prej andej të mburresh në fqin-
jësi është një hap i vogël. Më vjen 
mirë që ata bashkëpunojnë mirë, 
por paralajmërim – as mos men-
do se mund të mburresh në dëm 
të Malit të Zi”.

Që nga viti 2019, unë dhe 
Milo kemi pasur mendime të 
ndryshme për Open Balkans. 
Unë isha në Novi Sad në njoft-
imin e atij iniciatori, thashë këtë 
– Më vjen keq që procesi i Ber-
linit ka ngecur disi, nuk jam i 
sigurt se Ballkani i Hapur është 
i njëjtë në të gjitha referencat me 
procesin e Berlinit, por është një 
përpjekje për të krijuar diçka të 
ngjashme”, tha Pahor.

Ai shtoi se nëse ndodh rigjener-
imi i procesit të Berlinit, atëherë 

mendon se “është më mirë të 
shkohet në atë mënyrë, nëse jo, 
atëherë mendoj se nisma e Ball-
kanit të Hapur është diçka e 
mirë”.

“Sepse ajo sjell me vete dëshirën 
që vendet e rajonit të bash-
këpunojnë. Unë dhe Milo kemi 
pasur mendime të ndryshme 
për këtë që në fillim. Unë jam i 
vetmi lider në rajon që mbështes 
Open Balkans, dhe gjithashtu i 
thashë Vuçiqit se kjo ideja do të 
kishte dimensionin e besimit me 
të tjerët se duhet bërë diçka më 
shumë për idenë e ‘botës serbe’ 
në mënyrë që të mos ketë ndjen-
jën se ajo është një instrument 
tjetër për të njëjtat qëllime… i 
thashë mikut tim Gjukanoviq. 
mbrëmë në darkë se do të jetë e 
vështirë për mua në të ardhmen 
nëse shoh se kam dështuar në di-
agnozën në lidhje me mikun dhe 
presidentin Vuçiq… E di që janë 
emocione dhe të gjitha, por meg-
jithatë ai tani ka një shans historik 
që më në fund ta vendos Serbinë 
nerrugën evropiane deri në fund”.

RAJONI MALI I ZI

“Për shumë njerëz sot, kjo dashuri e papritur dhe pasionante 
mes Beogradit dhe Tiranës është një surprizë. Nuk do të 
kisha asgjë për ta kundërshtuar këtë. Jam i lumtur që ka një 
mirëkuptim më të mirë mes vendeve të rajonit dhe që janë 
krijuar kushtet për Njëfarë armiqësie tradicionale mes Serbisë 
dhe Shqipërisë të jetë rruga është qetësuese dhe se janë krijuar 
kushtet për bashkëpunim. Duhet të analizojmë me kujdes se 
cila është platforma e këtij mirëkuptimi. Kam frikë se platforma 
është si vijon – ne jemi më të mëdhenjtë vendet e rajonit dhe 
ne natyrshëm kemi të drejtën të jemi lojtarët kryesorë dhe të 
rregullojmë gjendjen e marrëdhënieve në rajon.”

Milo Gjukanoviq, Presidenti i Malit të Zi
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Gazsjellësi bullgar hap portat drejt Maqedonisë 
për furnizim të qëndrueshëm me gaz natyror

as nënshkrimit të Marrëveshjes ndërm-
jet gazsjellësve shtetërorë të Maqedonisë 
dhe Bullgarisë, GA-MA dhe Bulgar-
transgaz për kyçje ndërsistemore, do të 

duhet të mund të importojë gaz natyror më të lirë 
dhe cilësor. Kusht i vetëm do të jetë licenca dhe dhënia 
me qira e kapaciteteve ndërkufitare sepse Qeveria ak-
tualisht e blen gazin natyror nga kompania shtetërore 
ruse “Gazprom” përmes gazsjellësit që vjen nga Bull-
garia në Kumanovë, shkruan MKD.mk.

Sot përfundon afati deri në të cilin të gjithë 
shfrytëzuesit e rrjetit të furnizimit me gaz natyror 
mund të paraqesin komentet e tyre për Projekt-mar-
rëveshjen që dy gazsjellësit shtetërorë të Maqedonisë 
dhe Bullgarisë, GA-MA dhe Bulgartransgaz, duhet 
ta nënshkruajnë në fillim të nëntorit.

Në njoftimin në faqen zyrtare të Bulgartransgaz, 
ndër të tjera, shkruhet se qëllimi i diskutimit të ha-
pur publik është mbledhja e mendimeve të të gjithë 
përdoruesve potencialë të rrjetit në lidhje me trans-
metimin e gazit natyror përmes pikës së interkon-
jeksionit Kyustendil-Zhidilovo.

“GA-MA dhe BULGARTRANGAZ synojnë të 
lidhin një Marrëveshje Interkoneksioni për pikën 
e interkoneksionit Kjustendil/Zhidilovo. Dy OST 
synojnë të ofrojnë shërbime transmetimi për për-
doruesit e rrjetit të furnizimit me gaz natyror nga 
Bullgaria në Maqedoninë e Veriut dhe transmetim 
komercial nga Maqedonia e Veriut në Bullgari”, 
thuhet në njoftim.

Kumanova dhe Strumica nuk varen drejtpërdrejt 

nga gazsjellësi bullgar

Komunat e Kumanovës dhe Strumicës janë të vetmet 
komuna të gazifikuara në Maqedoni dhe ato varen 
vetëm në mënyrë indirekte nga gazsjellësi bullgar.

Blagoj Milanoviq, drejtor i “Strumica gas” tha për 
MKD.mk se komuna e Strumicës vetëm në mënyrë 
indirekte mund ta shfrytëzojë gazsjellësin bullgar, 
sepse kjo komunë përdor gaz virtual që nuk transme-
tohet përmes gazsjellësit, por transportohet në rrugë 
tokësore me mjete speciale për gaz të kompresuar.

“Gjithçka varet nga çmimi i tregut të gazit. Për mo-
mentin, çmimi më i ulët është ai në Serbi dhe për 
këtë arsye ne tani blejmë gaz nga Serbia. Kjo është 
veçanërisht e vërtetë pasi ky vend hoqi ndalimin e 
eksportit të gazit në Maqedoni. Por nëse çmimi i 
tregut të gazit në Bullgari, Greqi apo në ndonjë vend 
tjetër ulet, atëherë sigurisht që furnizuesi ynë mund 
të blejë gaz edhe nga këto vende”, thotë Milanoviq.

As Kumanova nuk ka lidhje direkte me gypat e op-
eratorit maqedonas GA-MA.

Marko Mitrovski, drejtor i “Kumanovo gas” thotë 
se lidhja e vetme e komunës me GA-MA është se 
gazsjellësi i këtij operatori kalon nëpër Kumanovë 
deri në stacionin matës.

“Pas stacionit matës gazi shpërndahet përmes rrjetit 
tonë në tërë Kumanovën, ndërsa gazsjellësi kryesor 
në pronësi të GA-MA vazhdon deri në Shkup. Sta-
cioni matës menaxhohet nga furnizuesi ynë, me të 
cilin kemi lidhur marrëveshje të mëparshme”, thotë 
Mitrovski.
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TOP NEWS

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…

“English Edition”
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EDITOR’S NOTE

t’s not something new 
but the peak of the bi-
zarre behavior of Al-
banian PM Edi Rama 

was displayed within the last 24 
hours- Friday and Saturday. And 
it’s very concerning because it 
has to do with the skyrocketing 
increase of price energy.
On Friday morning, a ‘humble’ 
Rama ‘worried’ so much for the 
welfare of Albanians declared the 
cancellation of the decision on 
the 800kwh threshold which was 
set to be applied on October 1.
Ordinary citizens felt relaxed 
because any kwh above 800 lim-
it would cost 42 lek. Opposition 
politicians and certain analysts 
considered it a withdrawal of the 
PM due to the fear of huge na-
tionwide protests.
But there were many who were 
skeptical: they said Rama was 
cheating and making fun of Al-
banians to rejoice over their pov-
erty and misery.

As Rama ridicules wickedly Albanians 
on energy price opposition caught in 

TIRANA, October Rama, according to the narra-
tive, wanted to humiliate them 
once again which is something 
common in his bizarre behavior 
like the absolute ruler of Albania. 
(Some Socialist MPs have labelled 
him as Skanderbeg, the national 
hero of the country.)
So as it is claimed on social net-
works his wicked mind activated 
again ERE, the energy regulating 
entity, to say there is no change 
in the 800kwh threshold late on 
Friday… Although late at night 
Albanians were shocked.
But the mockery with Albanians 
went on on Saturday morning 
when Rama touched upon the 
case in an online talk with citi-
zens.
According to him, his decision 
was not cancellation but post-
ponement! And Rama referred 
to rainfalls and a saving energy 
awareness of the people leading 
him to make that decision.
But the threshold will be ap-
plied in November, Rama told 
the people in this Balkan coun-
try. And he rejoiced over humil-

iating citizens telling them his 
government was their ‘protection 
shield’.
The last 24 hours were another 
evidence that now Rama’s scheme 
of ‘you have not seen all yet’ pro-
claimed when he got the power 10 
years ago has turned into ‘this is 
the game’ in 2022!
And opposition missed ‘Septem-
ber of protests’ as pledged while 
Democratic Party head Sali Ber-
isha told the National Council 
on Saturday they were late re-
garding protests to overthrow 
PM Rama. Of course if he really 
meant it…
Reviewing the duel Rama vs op-
position the looser is the people, 
who are in face of an anti- pop-
ular government whose corrupt 
rule is unchecked even by any 
international and an opposition 
which is lost in internal power 
game.
Whatever the scenarios of Rama 
and opposition in their struggle, 
it’s Albanians who will be faced 
with a tough winter with many 
unknowns! 
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1.  Political club or community? 
This is the question raised after 
the European Political Com-
munity (EPC) was launched 
in Prague on 6 October. Many 
guesses and suspicions on this 
new grouping with 44 states; 
since the EU, OSCE, the Council 
of Europe and other regional ini-
tiatives are in place. This is why 
Germany is against turning EPC 
into an institution with struc-
tures, secretariats and funding, 
reducing it to a bi-annual con-
sultative forum. But France as 
the initiator and plans are un-
derway to turn EPC into a new 
OSCE, BUT without Russia and 
Bjelarus. Something normal, so 
that the EPC would not remain 
a mere political club with “talk 
and eating”. Let us wait for 2024, 
when its program and structure 

will be finalized.

2. A bad joke was the one that 
PM Rama told in Bergamo, Ita-
ly, on 10 October in a municipal 
event. He did even “steal” that 
event with nasty jokes, as the only 
Premier that uses them at ran-
dom. In fact, the schools of public 
communication for the political 
leadership do not recommend the 
use of epithets, metaphors, bad 
and banal jokes. Prime Minister 
Rama made such jokes in Berga-
mo, which produced a lot of pub-
lic harm. At the presence of the 
Italian Foreign Minister, Luigi 
di Maio, he said that they agreed 
to make contrabanda of koro-
na vaccines through the secret 
services of both coutries; adding 
that one cannot be Albanian or 
Italian without making a little 
contrabanda! This produced a lot 
of fuss and frustration amidst the 
Italian media and public. There-

Political club or community? A bad joke! From Harram 
to hallall! Helpful or harmful? Few carrots, many sticks”! 
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fore, on the next day, Rama was 
forced to declare that it was just 
a joke! And, as usually in such 
cases, he attacked the media and 
opposition that allegedly do not 
see and correctly interpret his 
jokes! Instead, he should search 
the problem into himself; for it is 
much easier for him to speak in 
plain and serious terms, but as a 
Prime Minister, not as joke teller 
or actor!

3. From Harram to hallal was 
what Erdogan told PM Rama on 
11 October, when unexpectedly 
they were seen shaking hands in 
the Presidential palace in Anka-
ra! Nothing at all was said about 
the topics. But PM Rama does 
not care about it, since following 
the “kallkan and haram”, this 
time the “Big Brother” welcomed 
him with « bujrum and hallall! 
». After the proofs that Tirana 
gave through shutting down the 
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gylenist kindergarten and the 
school, allegedly for technical de-
fects, the expulsion of a Turkish 
journalist and the praises every-
where for Erdogan in New York, 
Prague, Strasburg and in Berlin 
on 15 October. In fact, both are 
in big trouble due to decisive elec-
tions ahead; Erdogan with the 
presidential ones next June and 
Rama with the locals next May, 
which this time are much more 
important than parliamentary 
elections; when their populari-
ty is declining rapidly; when the 
USA and the EU have finally 
started to send to Rama strong 
political messages that he should 
not continue his old tune but stick 
to reforms.

4. Helpful or harmful? This is the 
question posed after PM Rama 
addressed the Parliamentary 
Asesmbly of the Council of Eu-
rope on 12 Ocrtober in Strasburg. 
Because the success of a diplo-
matic move is measured not by a 
speech but by the final product. 
Actually, his long speech stirred 
irritation and discontent for the 
contents and mainly for the style 
of his articulation, lacking ethics 
and courtesy, with frontal accu-
sations, a harsh language, the in-
appropriate body language, going 
beyond the issues, turning the 
speech into an indictment against 
all those present, unacceptable for 
that high audience. Even the long 
answers aggravated the situation 
further. As to the official dinner, 
as “the desert left for the end” it 
turned sour, since the invitation 
of the Albanian side was rejected 
by the political leaders in Stras-
bourg.

Likewise, Mr. Rama’s defence 
for the former leaders of the 
KLA accused in the Hague and 

the promotion of Kosovo, as a 
new Member of the Council was 
overshadowed by some grave 
misstatements; especially the 
one lifting the blame out of Ser-
bia for the genocide in Kosovo, 
presenting the conflict there as 
“humanitarian” the appeal not 
to make pressure on Serbia for 
the sanctions against Russia, 
mentioning “Kosovo nation”, 
considering Vuçiç as his friend, 
although the latter has glorified 
Dick Marty and so on. In fact, 
this speech may serve as a pattern 
in the schools of journalism to tell 
how a Prime Minister of a small 
state should NOT speak in such 
forums. What is even worse, after 
this speech, nothing is for certain 
in the diplomatic ground and in 

the Hague; not even the adop-
tion of a new Resolution, due to 
the argument that we should wait 
for the final verdict; meanwhile, 
Rama’s repeated statements in his 
speech maybe also interpreted as 
a political pressure over the tribu-
nal in the Hague. They do nto say 
at random “take care, the strong 
vinegar spoils its own broth”! 

5. Few carrots, many sticks con-
tained the Progress Report of the 
EU Commission of 13 October 
on Albania. With some positive 
assessments for full aligment of 
Albania’s foreign policy with the 
EU, economic growth, judicial re-
form and others. Hence a few but 
not many “carrots” this time. It is 
“the sticks” that prevail there, due 
to substantial failures, problems 
and challenges. Nearly 20 groups 
of problems and troubles crying 
out for solution. Well, this is not 
unexpected in the face of existing 
problems and those produced by 
this majority. Particularly the 3 
controversial draft laws on Fis-
cal Amnesty, Golden Passports 
and the Media Law which, should 
the government not withdraw, 
they could delay our road to the 
EU; then, corruption, organized 
crime and asylum that are grow-
ing with dreadful rates. All these 
when Accession Negotiations 
are just opened and we are going 
through the legislation scaning 
process. Meanwhile, pursuant to 
the new Enlargement Strategy, 
when failures and contraventions 
to the EU “Acquis Communitaire 
are found, they would “whip us 
with sticks” including even the 
suspension of negotiations and 
reversing the process from the 
very beginning! The EU bells toll 
loudly for those who want to lis-
ten but, first and foremost, for the 
government!

Helpful or harmful? 
This is the question 
posed after PM 
Rama addressed 
the Parliamentary 
Asesmbly of the 
Council of Europe 
on 12 Ocrtober in 
Strasburg. Because 
the success of a 
diplomatic move is 
measured not by a 
speech but by the 
final product.
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he United States 
of America has 
expressed disap-
pointment for the 
non-respect of its 

request and that of the other 
QUINT countries made to 
Kosovo government to post-
pone the deadline for the 
decision on license plates.

Such a thing was made 
known through a written 
statement by the spokesper-
son of the US Department 
of State, Ned Price, saying 

US disappointed with Kosovo government 
for not postponing deadline of decision 

on Serb license plates in North

that they request the further 
postponement of the deci-
sion on license plates. The 
United States, along with its 
international partners, urges 
the government of Kosovo to 
extend the period of imple-
mentation of the new license 
plate regime. Kosovo has the 
right to implement the license 
plate regime according to the 
Brussels Agreement, but the 
extension of the deadline is in 
the interest of progress in the 
EU-facilitated dialogue for 
the normalization of Koso-
vo-Serbia relations, Price’s 
statement said.

The United States is disap-
pointed and concerned that 
the government of Kosovo 
has refused the request of its 
internatioal partners to do so. 
Kosovo and Serbia must work 
urgently and flexibly to reach 
a comprehensive agreement 
on normalized relations, cen-
tered on mutual recognition, 
the announcement concluded.

The above statement was 
made after the decision of the 
Government of Kosovo, which 
offered April 21 as the last date 
for the confiscation of KM 
license plates on Serbian cars. 

 TIRANA, October

The United States is  
disappointed and concerned 

that the government of  
Kosovo has refused the 

request of its internatioal 
partners to do so. Kosovo 

and Serbia must work  
urgently and flexibly to reach 
a comprehensive agreement 

on normalized relations,  
centered on mutual  

recognition, the  
announcement concluded.
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n response to the 
questions of the rep-
resentatives of the 
member countries 
in the Council of 

Europe, PM Edi Rama said on 
Wednesday that care should 
be taken not to put pressure 
on Serbia for the sanctions 
against Russia as this could 
push them to love Russian 
President Putin more.

“The only exception is Albania 
and Kosovo, where Russia has 
no influence. This is the situa-
tion that we know that there is 
disagreement with Serbia and of 
course even though I say (Serbi-
an President Aleksandar) Vucic 
is my friend, I will say that the 
fact is that we should not put 
pressure on Serbia for sanctions. 

Albania’s PM Rama defends Serb 
President Vucic saying his ‘friend’ 
should be saved from Putin

TIRANA, October We must be careful not to throw 
Serbia into Putin’s arms because 
there are people in Serbia who 
love him,” he said.

Rama replied that as to whether 
or not Russia should be exclud-
ed from the UN, Rama said that 
one of the advantages of being 
the leader of a small country is 
that he does not have to make 
decisions on such major issues. 
He said that Albania will agree 
to the decision taken.

“It is not up to us to say whether 
Russia should be excluded. We 
do not rule the world. We want 
our region to prosper and dis-
agreements should not to be a 
reason to start new conflicts,” he 
said.

Touching upon the cyber at-
tack against Albania, Rama 
said that it was a cyber attack 
sponsored by Iran, which has 
been proved by international 
specialized agencies. 

Rama replied that as to whether or not Russia should 
be excluded from the UN, Rama said that one of the 
advantages of being the leader of a small country is that 
he does not have to make decisions on such major issues. 
He said that Albania will agree to the decision taken.



“We also talked a 
little about an  
extraordinary 

event for Albania, 
the first in history. 

On December 6, 
we will have the 

Summit of the 
European Union 

with the Western 
Balkans in Tirana, 

and all European 
and WB leaders 

will come to Tirana 
for this summit.”
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EDI RAMA

EC President says 
Albanian economy has got 
powerful after COVID19

TIRANA, October 

TOP NEWS

irana will become the scene of a first-rate European 
political event on December 6 with the holding of 
the EU-Western Balkans summit for the first time 
in history.

This is what Prime Minister Edi Rama said at the 
joint press conference with the president of the European Commis-
sion, Ursula von der Leyen in Tirana on Thursday.

Von der Leyen paid a visit to Albania in the framework of a tour in 
the Western Balkan countries, which she started in North Macedo-
nia on Wednesday. She paid a visit to Kosovo from where she came 
to Albania on Thursday. The next stop is Montenegro and the tour 
ends with the visit to Serbia and Bosnia and Herzegovina.

“We also talked a little about an extraordinary event for Albania, 
the first in history. On December 6, we will have the Summit of the 
European Union with the Western Balkans in Tirana, and all Eu-
ropean and WB leaders will come to Tirana for this summit,” said 
Rama. For her part, Ursula von der Leyen said Albania is moving 
determinedly in the EU integration process. “Albania has main-
tained a very strong focus on the integration process and of course 
this has brought the negotiations.”

According to her estimation, the Albanian economy has become 
strong after COVID. The president of the EC said that the Decem-
ber 6 summit to be held in Tirana is of great importance.
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qualifications mutually recognized.
“These three agreements clear the way for 
the creation of a common regional market 
of the Western Balkans,” Baerbock said as 
quoted by DW.
“By setting up this market, you are taking an 
important step forward in the EU accession 
process,” she said. Baerbock also described the 
agreements as an important signal for peace 
as Russia continues its illegitimate invasion of 
Ukraine. The deals would be formally signed at 
a Western Balkans leaders’ summit in Berlin in 
November, she said.

Berlin Process back in action; 
Germany’s Baerbock hails West 

Balkan free-movement initiatives

ermany’s top diplomat says Western 
Balkan states are taking a vital step 
toward EU accession by facilitating a 
common regional market. Among the 

moves discussed at a Berlin meeting was visa-free 
travel in the region.
German Foreign Minister Annalena Baerbock on 
Friday welcomed pending agreements by Western 
Balkan countries that would make it possible for 
people to travel between them without visas and 
have their university diplomas and professional 

TIRANA, October 

BALKAN OVERVIEW
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OPED

20th CPC Congress Appraises Achievements, 
Unveil China’s Goals in New Era

Achieving the goal of the First Cen-
tenary of the Program of the Com-
munist Party of China (CPC) to 
build a moderately prosperous soci-
ety in all directions and realize the 
dream of 1.4 billion Chinese peo-
ple for the great rejuvenation and 
transformation of their country in 
one of the world’s greatest powers 
has opened the way for a new era to 
take China to the highest heights of 
development, leaving behind back-
wardness and poverty as a bitter 
past with an eye towards a brighter 
future in the journey along the Sec-
ond Centenary.

This legitimately optimistic and at 
the same time realistic and faith-
ful spirit permeated the entire 
programmatic report presented by 
the General Secretary of the CPC’s 
Central Committee, Xi Jinping, on 
behalf of the 19th Central Com-
mittee at the start of the work of its 
highest forum- the 20th Congress- 
on October 16 in the presence of 
2340 delegates, representing more 
than 96 million members of the 
CPC from all over the country.

Congresses of the CPC have histor-
ically been among the most culmi-
nating events for this large Asian 
country because the future course 
has been determined in all aspects 
of life on the basis of previous 
achievements, and major attention 
has been paid to development, po-
litical and social stability, economy, 
foreign policy, defense and unifi-
cation of the country, protecting 
sovereignty and territorial integri-
ty with all its forces. Therefore, for 
the Chinese citizens, every con-
gress has been the center of their 

attention with eyes, ears and hearts 
in the four corners of the country 
because their future is closely con-
nected with the CPC and its leader-
ship, which have not disappointed 
them. Under their guidance, China 
has climbed to the highest peaks of 
development in every direction – on 
land, sea and outer space – working 
hard and overcoming great diffi-
culties and challenges of growth, as 
well as surmounting multifaceted 
obstacles created internationally in 
a turbulent world.

In the international arena, also, the 
entire public opinion, governmen-
tal, political, military and social 
circles, but especially the economic 
ones, have long focused their atten-
tion on Beijing and thousands of 
articles, analysis and studies have 
preceded the 20th Congress of CPC 
because this event marks the start of 
a new era in the Second Centenary 
in Chinese society and takes on ex-
traordinary importance for the fu-
ture course of economic and social 
development against the backdrop 
of the deepening all-round polit-

ical and economic crisis around 
the world not only because of the 
health crisis of the covid pandemic 
and the war in Ukraine, but also of 
other conflicts in different regions 
of the world. The energy crisis has 
put many countries at a crossroad!

Therefore, naturally, the results of 
the 20th Congress, and especial-
ly the report presented by General 
Secretary Xi Jinping, who was re-
elected for a third mandate, have 
been awaited with great interest not 
only for the future of China, the 
second largest economic power in 
the world, but also for their impact 
on all aspects of the future of hu-
manity, which is going through an 
unprecedented grave turmoil un-
seen since the Second World War.

The past decade has been a very 
vital time because China has ex-
perienced many historical events, 
often complicated, and the dynam-
ics of this period is concentrated 
in Xi’s words in the report as fol-
lows: “We embraced the centenary 
of the Communist Party of China, 

GENC MLLOJA
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we ushered in a new era of social-
ism with Chinese characteristics, 
and we eradicated absolute poverty 
and finished building a moderately 
prosperous society in all respects, 
thus completing the First Centena-
ry Goal.” According to him, these 
were historic feats – feats accom-
plished by the CPC and the Chi-
nese people striving in unity, feats 
that will be forever recorded in the 
Chinese nation’s history and feats 
that will profoundly influence the 
world.

But, on the other hand, this Con-
gress takes on special epoch-mak-
ing value because Xi announced 
to the world the central task of the 
CPC to lead the Chinese people of 
all ethnic groups in a concerted 
effort to realize the Second Cente-
nary Goal of building China into a 
great modern socialist country in 
all respects and to advance the re-
juvenation of the Chinese nation in 
all fronts through a Chinese path to 
modernization.

Being concrete in the time aspect 
of the step-by-step realization of all 
the objectives set forth, Xi made the 
next major historical announce-
ment that the CPC aims to basically 
realize socialist modernization from 
2020 through 2035 and build China 
into a great modern socialist country 
that is prosperous, strong, democrat-
ic, culturally advanced, harmonious 
and beautiful from 2035 through the 
middle of this century.

The facts speak for themselves 
about the realization of the prom-
ises made so far. For the first time, 
China has become an example re-
garding the response to the sudden 
attack of COVID-19. According to 
Xi, China has protected people’s 
health and safety to the greatest ex-
tent possible, and has made remark-
able achievements in both epidemic 
response and economic and social 
development. China’s achievements 
in science and technology, on the 
other hand, have made life and 
work for people within as well as 

outside the country more conve-
nient while promoting innovation 
across the world.

In terms of the fight against poverty 
all 98,990,000 poor people in ru-
ral areas, all 832 poor counties and 
128,000 villages came out of pover-
ty by the end of 2020. More import-
ant, by eradicating extreme poverty, 
China has met the 2030 Agenda for 
Sustainable Development’s target 
10 years ahead of schedule and con-
tributed to more than 70 percent 
of global poverty reduction. This 
is China’s historical achievement 
considered a miracle in the battle to 
alleviate the poverty of humanity at 
the world level, which has been ap-
preciated by the highest authorities 
of the UN and its relevant organi-
zations. In this regard, the Ameri-
can scholar, Robert Lawrence Kuhn 
would point out: “China has made 
many achievements. But none is 
more tangible than the eradication 
of poverty, which is a real miracle.”

In the meantime, China has seen 
a historic rise in its economic 
strength in the past decade. China’s 
GDP has grown to 114 trillion yuan 
(about $16 trillion) from 54 trillion 
yuan in the past decade and come 
to account for 18.5 percent of the 
world economy, up 7.2 percentage 
points, said Xi in his report submit-
ted to the Congress.

It is important to highlight that the 
middle class of the Chinese popu-
lation numbers more than 400 mil-
lion people, an achievement which 
is considered one of the basic ele-
ments of the development of a mod-
ern country.

Defying the effects of a multifac-
eted global crisis, the world’s sec-
ond most powerful economy has 
become a major trading partner 
for more than 140 countries and 
regions, ranking at the top of the 
world in terms of the total volume 
of merchandise trade. In a report 
released last month, the National 
Bureau of Statistics said China con-

tributed an average of 38.6 percent 
to global economic growth from 
2013 to 2021, more than the G7 
countries combined.  Meanwhile, 
China will continue to prioritize 
agricultural and rural development, 
strengthening the foundations of 
food security in all aspects. Such a 
measure is vital given the increas-
ing overall crisis worldwide which 
is evident in lack of food as well as 
in a skyrocketing price rise of basic 
food articles.

China will also promote openness 
with high standards and specifi-
cally it will steadily expand insti-
tutional openness regarding rules, 
regulations, management and stan-
dards, will accelerate the transfor-
mation into a trading country of 
quality products and services and 
will promote development with 
high quality of the Belt and Road 
Initiative (BRI).

As a collaborative mega project, the 
BRI has been welcomed by the in-
ternational community as a public 
good and the largest cooperation 
platform of its kind in the present 
times, the results of which are be-
ing seen by the peoples of different 
countries around the world.

With 82 lines, China-Europe freight 
trains now reach 200 cities in 24 Eu-
ropean countries, forming a trans-
portation network that covers the 
entire continent. During the first 
eight months of 2022, the number of 
China-Europe freight train trips rose 
5 percent year-on-year to 10,575, with 
a total of 1.02 million TEUs of freight 
transported, an increase of 6 percent 
year-on-year, according to data pub-
lished by China State Railway Group 
Co., Ltd.

From 2013 to 2021, the total volume 
of merchandise trade between China 
and countries along the BRI routes 
reached nearly $11 trillion, while 
two-way investment exceeded a total 
of $230 billion, according to the Chi-
nese Ministry of Commerce.

/Argumentum.al with CRI
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