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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 ng-
jarjet 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 …

Të dashur lexues dhe ndjekës të Argumentum.al,
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Tërmet me 
magnitudë 7.8

Tërmeti apokaliptik godet 
Turqinë dhe Sirinë,
shkon mbi 50 mijë numri i viktimave
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ë 6 shkurt 2023, në 
orën 4:17 të mën-
gjesit, një tërmet 
me magnitudë 7.8 
goditi Turqinë ju-

gore pranë kufirit sirian dhe, së 
bashku me qindra pasgoditje 
të forta, shkaktoi më shumë se 
50,000 të vdekur dhe shkatër-
rime të mëdha, duke dëmtu-
ar rëndë infrastrukturën, duke 
përfshirë rrugët dhe pikat kuf-
itare. Epiqendra e tërmetit ishte 
në provincën Gaziantep të Tur-
qisë, e cila pret miliona refugjatë 
sirianë të cilët janë bllokuar atje 
nga lufta 12-vjeçare në Siri. Sh-
katërrimi i shkaktuar nga tërmeti 
ishte i gjerë, me provincat turke 
të Adana, Gaziantep, Hatay, Kah-
ramanmaras, Malatya dhe Sanli-
urfa dhe qytetet siriane të Alepo, 
Latakia, Hama dhe Idlib që janë 
prekur më rëndë. 
Qeveria turke reagoj  përmes 
koordinimit të AFAD dhe me 
Gjysmëhënën e Kuqe Turke. Au-
toritetet shtetërore shpallën një 
emergjencë të nivelit 4 që çoi në 
një thirrje për ndihmë ndërkom-
bëtare. Presidenti turk Rexhep 
Tajip Erdogan shpalli gjendjen e 
jashtëzakonshme për tre muaj në 
10 provinca të vendit.
Qeveritë në mbarë botën iu 
përgjigjën shpejt kërkesave për 
ndihmë ndërkombëtare, duke 
vendosur ekipe shpëtimi dhe 
duke ofruar ndihmë. Shteti i 

Turqisë njihet në anglisht si Tür-
kiye nga Kombet e Bashkuara 
(OKB).
Emergjenca aktuale komplekse 
humanitare e Sirisë është ndër 
krizat më të mëdha humanitare 
në botë dhe tërmeti vetëm sa 
do ta përkeqësojë situatën dhe 
dobësitë. Një pengesë në ofrim-
in e shpejtë të ndihmës në Siri 
është se qeveria nuk kontrollon 
të gjithë veriperëndimin, zonën 
më të goditur nga tërmeti. Ndih-
ma e koordinuar nga OKB-ja 
për veriperëndimin e Sirisë arrin 
përtej kufirit nga Turqia, ndërsa 
Damasku është vendi ku ndihma 
koordinohet brenda pjesës tjetër të 
Sirisë të kontrolluar nga qeveria.
Në veriperëndim të Sirisë, 4.1 
milionë njerëz varen nga ndihma 
humanitare, shumica e të cilëve 
janë gra dhe fëmijë. Ndërsa ven-
det janë ofruar të mbështesin 
Turqinë dhe vendi ka struktura 
të menaxhimit të fatkeqësive për 
të mbështetur reagimin, marrja 
e ndihmës për sirianët e prekur 

ka të ngjarë të jetë më e vështirë, 
duke pasur parasysh se vendi 
nuk kontrollohet nga një au-
toritet.
Që nga 10 marsi 2023, u konfir-
muan më shumë se 55,100 vdek-
je: më shumë se 47,900 në Turqi 
dhe më shumë se 7,200 në Siri. 
Është tërmeti më vdekjeprurës 
në Turqi që nga tërmeti i Antio-
kisë 526; më vdekjeprurëse në 
Siri që nga tërmeti i vitit 1822 
në Aleppo; më vdekjeprurës në 
mbarë botën që nga tërmeti i 
Haitit të vitit 2010; dhe i pesti më 
vdekjeprurës i shekullit 21. Është 
gjithashtu fatkeqësia natyrore 
më vdekjeprurëse në historinë 
moderne të Turqisë. Dëmet u 
vlerësuan në mbi 100 miliardë 
dollarë në Turqi dhe 5.1 miliardë 

FOKUS



dollarë në Siri, duke i bërë ata 
tërmetet e katërt më të kushtue-
shëm në histori.
Rrugët e dëmtuara, stuhitë e 
dimrit dhe ndërprerja e komu-
nikimit penguan përpjekjet e 
shpëtimit dhe ndihmës të Pres-
idencës së Menaxhimit të Fat-
keqësive dhe Emergjencave, e 
cila përfshinte një forcë kërkim-
shpëtimi prej 60,000 trupash, 
5,000 punonjës shëndetësorë 
dhe 30,000 vullnetarë. Pas thir-
rjes së Turqisë për ndihmë ndër-
kombëtare, më shumë se 141,000 
njerëz nga 94 vende iu bashkuan 
përpjekjes së shpëtimit.
Ndërkohë, në Turqi, tërmeti ishte 
një mundësi për të ngrohur mar-
rëdhëniet dypalëshe me shtete 
si Greqia dhe Armenia, me të 
cilët Turqia është në grindje prej 
kohësh. Greqia, për shembull, 
dërgoi menjëherë ndihma në Tur-
qi, pavarësisht faktit se Turqia dhe 
Greqia ishin në prag të një kon-
frontimi ushtarak për mosmar-
rëveshjet territoriale në Detin Egje, 
me Erdoganin që kishte kërcënu-
ar se Turqia mund të “vinte krejt 
papritur gjatë natës. dhe se ra-
ketat turke mund të godasin 

Athinën nëse Greqia nuk do të 
“heshtet”. Pas gjestit të vullnetit 
të mirë të Greqisë pas tërmetit, 
Erdogan mori një telefonatë nga 
kryeministri grek Kyriakos Mit-
sotakis, duke u tërhequr kështu 
nga një deklaratë e mëparshme se 
ai nuk do të fliste më me të. Dhe 
Ministri i Jashtëm turk Mevlut 
Cavusoglu priti homologun e tij 
grek Nikos Dendias, i cili vizitoi 
zonat e prekura nga tërmeti në 
Turqi dhe theksoi nevojën për të 
përmirësuar marrëdhëniet.
Në mënyrë të ngjashme, pavarë-
sisht se Turqia dhe Armenia i 
kishin ndërprerë marrëdhëniet 
kur Ankaraja mbylli kufirin e 
saj në 1993 në shenjë solidariteti 
me Azerbajxhanin gjatë Luftës së 
Parë të Nagorno-Karabakut, dhe 
pavarësisht se Turqia e kishte 
mbështetur Azerbajxhanin në 
Luftën e Dytë të Nagorno-Kara-
bakut në 2020, të dy vendet 
hapën një kufi. duke kaluar për 
herë të parë në tridhjetë vjet 
për të lejuar ekipet armene të 
shpëtimit dhe ndihmën human-
itare të hyjnë në Turqi. Ministri 
i Jashtëm Cavusoglu e pa këtë si 
një mundësi për të përmirësuar 

marrëdhëniet me Armeninë dhe 
mirëpriti homologun e tij armen 
Ararat Mirzoyan në Ankara pas 
dërgimit të parë të ndihmës nga 
tërmeti të Armenisë në Turqi.
Që nga viti 1900, në këtë rajon, 
një nga zonat më aktive të tërme-
teve të planetit, kishte pasur 21 
tërmete me magnitudë 7.0 ose 
më të lartë. Pas këtij hiti - 7.8 në 
shkallë, më i forti këtu që nga viti 
1939 - asgjë nuk do të ishte e një-
jtë. Më shumë se 50,000 njerëz 
u vranë; ndërtesa të panumërta 
u shembën. Një muaj më vonë, 
numri i të vdekurve është ende 
në rritje, grumbullimet e rrëno-
jave të qyteteve dhe qyteteve, dhe 
rindërtimi mbetet një premtim i 
largët. Gjeologët do të shpjegonin 
se katastrofa ishte rezultat i tre 
pllakave tektonike që përbëjnë 
një pjesë të kores së planetit që 
përplasen me njëra-tjetrën, ndër-
sa Pllaka Arabe u përplas me atë 
Euroaziatike, duke e shtyrë atë të 
Anadollit drejt perëndimit.
Tërmeti ishte më vdekjeprurësi 
në Siri që nga viti 1822. Në Tur-
qi, ai vrau më shumë njerëz se 
çdo tërmet tjetër në pothuajse 
1500 vjet.
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JO VETËM LAJM

ashkimi Evropian 
më 27 shkurt pub-
likoi për herë të 
parë të plotë tek-
stin e propozimit 

evropian, me të cilin parasheh 
normalizimin e mar-
rëdhënieve ndërmjet Kosovës 
dhe Serbisë.
Teksti i propozimit evropian, 
të shumëpërfolur këto javë u 
publikua menjëherë, pas për-
fundimit të takimit ndërm-
jet kryeministrit të Kosovës, 
Albin Kurti dhe Presidentit 
të Serbisë, Aleksandar Vuçiq. 
Kreu i i diplomacisë evropi-
ane, Josep Borrell, deklaroi 
pas takimit se “palët shpre-
hën gatishmërinë e tyre për të 
vazhduar me zbatimin e kësaj 
marrëveshjeje”.

Teksti i plotë i propozimit:
Palët kontraktuese; Të përku-
shtuara për të kontribuar në 
bashkëpunimin dhe sigurinë 
e frytshme rajonale dhe për të 
kapërcyer trashëgimin e së kalu-
arës;
Të vetëdijshme për përgjegjësinë 
e tyre për ruajtjen e paqes;
Të përkushtuara të kontribuojnë 
në sigurinë dhe bashkëpunimin 
e frytshëm rajonal në Evropë;
Të vetëdijshëm për pa-
prekshmërinë e kufijve dhe re-
spektimit të integritetit dhe 
sovranitetit territorial, si dhe 
mbrojtja e pakicave kombëtare, 
janë kushtet themelore për 
paqen;
Duke vepruar nga fakti historik 
dhe pa paragjykuar pozicionet 
e ndryshme të palëve në lidhje 

me çështjet themelore, përfshirë 
çështjen e statusit;
Me dëshirën për të krijuar kushte 
për bashkëpunim midis palëve 
për të mirën e njerëzve, kanë 
rënë dakord që:

Neni 1
Palët do të zhvillojnë mar-
rëdhënie normale të fqinjësisë së 
mirë me njëra-tjetrën mbi bazën 
e të drejtave të barabarta.
Të dyja palët do t’i njohin do-
kumentet relevante dhe simbo-
let kombëtare të njëra-tjetrës, 
përfshirë pasaportat, diplomat, 
targat e automjeteve dhe vulat 
doganore.

Neni 2
Të dyja palët do të udhëzohen 
nga qëllimi dhe parimet e për-

BE publikon tekstin e propozimit 
evropian për marrëveshjen Kosovë-Serbi



caktuara në Kartën e Kombeve 
të Bashkuara, veçanërisht ato 
që kanë të bëjnë me të drejtat 
sovrane të shteteve, respektimin 
e pavarësisë, autonomisë dhe 
integritetit territorial të tyre, të 
drejtën për vetëvendosje, mbro-
jtjen e të drejtave të njeriut dhe 
mosdiskriminimin.

Neni 3
Në përputhje me Kartën e 
Kombeve të Bashkuara, palët do 
ta zgjidhin çdo mosmarrëveshje 
ndërmjet tyre vetëm në mënyrë 
paqësore dhe do të përmbahen 
nga kërcënimi apo përdorimi i 
forcës.

Neni 4
Palët nisen nga supozimi se asn-
jëra nga këto të dyja nuk mund 
ta përfaqësojë palën tjetër në 
sferën ndërkombëtare apo të ve-
projë në emër të saj. Serbia nuk 
do ta kundërshtojë anëtarësimin 
e Kosovës në asnjë organizatë 
ndërkombëtare.

Neni 5
Asnjëra palë nuk do të bllokojë, 
ose do të inkurajojë të tjerët të 
bllokojnë përparimin e palëve 
në rrugët e tyre perspektive drejt 
BE-së bazuar në meritat e tyre. 
Të dyja palët duhet të respekto-
jnë vlerat e përmendura në nenin 
2 dhe 21 të Traktatit të Bashkim-
it Evropian.

Neni 6
Përderisa kjo marrëveshje bazë 
përfaqëson një hap të rëndë-
sishëm të normalizimit, të dyja 
palët do të vazhdojnë me një 
shtysë të re në procesin e dialo-
gut të udhëhequr nga BE-ja, që 
do të çojë në marrëveshjen ligjër-
isht të detyrueshme, gjithëpërf-
shirëse për normalizimin e mar-
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rëdhënieve.
Palët bien dakord ta thellojnë 
bashkëpunimin në të ardh-
men në fushat e ekonomisë, 
shkencës dhe teknologjisë, 
transportit dhe lidhshmërisë, 
marrëdhënieve në drejtësi dhe 
zbatim të ligjit, postë dhe tele-
komunikacion, shëndetësi, 
kulturë, fe, sport, mbrojtje të 
mjedisit, persona të zhdukur, 
dhe fusha të tjera të ngjashme 
përmes arritjes së marrëvesh-
jeve specifike. Detajet do të pa-
jtohen në marrëveshjet shtesë 
në dialogun e ndërmjetësuar 
nga BE-ja.

Neni 7
Të dyja palët janë të përkushtu-
ara në arritjen e marrëveshjeve 
specifike dhe garancive, në për-
puthje me instrumentet përkatëse 
të Këshillit të Evropës dhe duke 

përdorur përvojat ekzistuese ev-
ropiane, për të siguruar një nivel 
të përshtatshëm të vetëqeverisjes 
për komunitetin serb në Kosovë 
dhe mundësinë e ofrimit të shër-
bimeve në disa fusha specifike, 
përfshirë mundësinë e ndihmës 
financiare nga Serbia dhe kanalet 
e drejtpërdrejta të komunikimit 
të komunitetit serb me Qeverinë 
e Kosovës.
Palët do ta zyrtarizojnë sta-
tusin e Kishës Ortodokse Ser-
be në Kosovë dhe do të ofrojnë 
një nivel të lartë të mbrojtjes së 
trashëgimisë fetare dhe kul-
turore serbe, në përputhje me 
modelet ekzistuese evropiane.

Neni 8
Palët do të shkëmbejnë misione 
të përhershme. Ato do të ven-
dosen në selitë përkatëse të qeve-
rive. Çështjet praktike që lidhen 
me vendosjen e misioneve do të 
trajtohen veçmas.

Neni 9
Të dyja palët vënë në dukje an-
gazhimin e BE-së dhe dona-
torëve të tjerë për ta krijuar një 
pako të veçantë ndihme financ-
iare për projektet e përbashkëta 
të palëve për zhvillimin ekono-
mik, lidhshmërinë, tranzicionin e 
gjelbër dhe në fusha të tjera kyçe.

Neni 10
Palët do ta krijojnë komisionin e 
përbashkët, të kryesuar nga BE-
ja, për monitorimin e zbatimit të 
kësaj marrëveshjeje. Të dyja palët 
konfirmojnë detyrimet e tyre për 
zbatimin e të gjitha marrëvesh-
jeve të dialogut nga e kaluara.

Neni 11
Palët angazhohen të respekto-
jnë udhërrëfyesin e zbatimit të 
kësaj marrëveshjeje.

Palët bien dakord 
ta thellojnë bash-
këpunimin në të 
ardhmen në fushat e 
ekonomisë, shkencës 
dhe teknologjisë, 
transportit dhe 
lidhshmërisë, mar-
rëdhënieve në drejtë-
si dhe zbatim të ligjit, 
postë dhe telekomu-
nikacion, shëndetësi, 
kulturë, fe, sport, 
mbrojtje të mjedisit, 
persona të zhdukur, 
dhe fusha të tjera të 
ngjashme përmes ar-
ritjes së marrëvesh-
jeve specifike. 
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POLONIAPOLONIA
GJITHMONË 
NË ANËN 
E LIRISË

Profesor i Shkencave Humane. Zëvendëskryeministër, Ministër i 
Kulturës dhe Trashëgimisë Kombëtare. Në 2005 – 2011, President 
i Shoqatës Sociologjike Polake. Ka bashkëpunuar me Institutin e  
Filozofisë dhe Sociologjisë, Akademinë e Shkencave të Polonisë.  
Në vitet 1997 -2005, Shef i Departamentit të Shoqërisë Civile.

Prof. Piotr GLIŃSKI
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ë fund të shkurtit të 
kaluar, media pub-
likoi fotografi të kufi-
jve polakë, stacione-
ve hekurudhore, 

qyteteve, qytezave dhe rrugëve që 
tregonin valët e ukrainasve të go-
ditur nga lufta – gra, fëmijë dhe të 
moshuar – që derdheshin në ven-
din tonë. Polakët u hapën shtëpitë 
e tyre; vullnetarë, punonjës të ko-
munitetit, përfaqësues të OJQ-ve, 
zyrtarë në nivel lokal dhe qendror 
dhe shërbime polake punuan ditë 
e natë; biznesmenë dhe qytetarë 
të rregullt mbështetën refugjatët, 
duke organizuar ndihma, stre-
him, ushqim, përkujdesje dhe 
punë. Bota e shikonte me mos-
besim.

Kjo nuk duhet të jetë befasi, duke 
qenë se bota nuk dinte për hi-
storinë polake. Nuk e dinte se 
polakët vlerësojnë më së shumti 
lirinë dhe ndjenjën e komunitetit 
dhe se përballë agresionit krimi-
nal të paprecedentë kundër vendit 
me të cilin ndajmë disa ankesa të 
së kaluarës, solidariteti në mbrojt-
je të këtyre vlerave është i pari. Ky 
qëndrim ka qenë shenjë dalluese e 
kulturës polake për breza. Shumë 
herët në zhvillimin e tij, identiteti 
polak u formua në hap me të kup-
tuarit e së përbashkëtës dhe lirisë. 
Kjo e fundit ishte themeli i insti-
tucioneve shoqërore që dolën për 
të mbrojtur liritë qytetare dhe për 
të respektuar dinjitetin njerëzor.

Që nga ditët e Paweł Włodkowic 
dhe Këshilli i Konstancës i shek-
ullit të 15-të, polakët kanë qenë të 
vetëdijshëm se liria rritet përmes 
ndërvarësisë. Idetë dhe kufizimet 
deterministe shiheshin shtrem-
bër. Liria e ndërgjegjes ishte e 
shenjtë. Komonuelthi u frymëzua 
nga republikanizmi romak nga i 
cili adoptoi nocionin e lirisë nga 
dominimi si një parakusht për 

jetën politike, rëndësinë e tra-
ditës, lirinë për të zgjedhur dhe 
për të vendosur, ndjenjën e asaj që 
është e drejtë dhe ndjenjën e de-
tyrës ndaj komuniteti i njerëzve 
të lirë. Fryma republikane dhe 
liridashëse ishte pjesë përbërëse 
e gjenotipit polak. Kushtetuta e 
3 majit 1791 hyri në histori një 
akt i madh lirie. Kundërshtarët 
e saj pretenduan liri të vjetruara 
dhe zgjodhën despotizmin që sh-
katërroi përfundimisht hapësirën 
e gdhendur të lirisë.

Për 123 vjet, nga fundi i shekullit 
të 18-të dhe 1918, Polonia u priv-
ua nga shtetësia dhe sovraniteti i 
saj, duke u mbështetur kryesisht 
në bashkësinë e ideve, traditave, 
kulturës dhe gjuhës. Përpjek-
jet për të rivendosur pavarësinë 
ishin të pranishme në traditën e 
pozitivizmit dhe kryengritjeve 
polake. Mentaliteti ynë kom-
bëtar u formua nga prirja për 
të ofruar rezistencë të armato-
sur ndaj dhunës. Në shekullin e 
20-të, kjo u shfaq në shtytjen e 
Luftës së Parë Botërore për pa-
varësi, duke shpenguar territoret 
e humbura (1918-21), duke pen-
guar përparimin e bolshevizmit 
(1920) dhe duke luftuar kundër 
Rajhut të Tretë (1939). “Ëndrra 
e lirisë” vazhdoi në ndërgjegjen 
kolektive polake. Më pas erdhi 
pagëzimi i zjarrit në formën e 

realizmit socialist që shkatërroi 
strukturat shoqërore të bazuara 
në vlerat kombëtare dhe prima-
tin e familjes, nxiti migrime ma-
sive dhe mohoi subjektivitetin 
njerëzor. Por as kjo nuk mund ta 
ndrydhte shtytjen për liri (1980, 
1989). Në dritën e gjithë kësaj, 
bëhet e qartë pse polakët kanë aq 
shumë mirëkuptim për nevojën 
e vazhdueshme për të mbrojtur 
lirinë dhe të drejtën për vetëven-
dosje.

Përplasja kulturore dhe civilizu-
ese që bota mund ta shihte kaq 
qartë gjatë sulmit rus në Ukrainë 
është gjithashtu i rrënjosur në 
histori. Kur Moska periferike e 
shekullit të 15-të vendosi të shtrijë 
dominimin e saj në ish-Ruteninë, 
mosmarrëveshja e saj me Ko-
monuelthin mbi territoret e Bjel-
lorusisë dhe Ukrainës së sotme 
shkoi përtej përkatësisë politike 
për të përfshirë identitetin fetar, 
civilizues dhe etnik. Eksperi-
menti polak i një bashkimi poli-
tik me Lituaninë shfaqi një kul-
turë politike të zhytur në idetë e 
pjesëmarrjes dhe lirive qytetare. 
Moska, nga ana tjetër, tashmë 
në atë kohë drejtonte një sistem 
politik rrënjësisht të ndryshëm 
të bazuar në zgjerimin gjeografik 
dhe zbatimin e dominimit poli-
tik, ushtarak dhe ekonomik. Që 
në fillim, kjo supremaci u kon-

Kur Moska periferike e shekullit të 15-të vendosi të shtrijë 
dominimin e saj në ish-Ruteninë, mosmarrëveshja e saj me 
Komonuelthin mbi territoret e Bjellorusisë dhe Ukrainës 
së sotme shkoi përtej përkatësisë politike për të përfshirë 
identitetin fetar, civilizues dhe etnik. Eksperimenti polak i 
një bashkimi politik me Lituaninë shfaqi një kulturë politike 
të zhytur në idetë e pjesëmarrjes dhe lirive qytetare. 
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siderua si një kërcënim për ekzis-
tencën e Komonuelthit, dhe me 
shumë të drejtë. Mendimi politik 
polak i kundërshtoi ato aspirata 
perandorake me idetë e vetëven-
dosjes kombëtare, të cilat u bënë 
shtylla kryesore e politikës lin-
dore anti-perandorake polake.

Pas rifitimit të pavarësisë në vitin 
1918, Polonia ndoqi politikën e saj 
të jashtme bazuar në doktrinën e 
Intermarium, rrënjët e së cilës u 
kthyen në Komonuelthin mul-
tikulturor Polako-Lituanez, një 
doktrinë që kërkonte një aleancë 
të vendeve të EQL për të shman-
gur dominimin e Rusisë ose Gjer-
manisë. Ai u bazua në solidarite-
tin dhe bashkëpunimin e të gjitha 
shteteve pjesëmarrëse, mbrojtjen 
e sovranitetit, zhvillimin e sub-
jektivitetit dhe ndjekjen e intere-
save të përbashkëta të vendeve të 
EQL-së të frymëzuar nga Polonia. 
Pas vitit 1945, koncepti u mor nga 
emigrantët polakë (Lidhja Po-
lake e Pavarësisë) dhe anëtarët e 
opozitës në Republikën Popullore 
Polake.

Kur rifitoi autonominë e saj, Po-
lonia dukej shumë e dobët për sa 
i përket burimeve, mentalitetit, 
ekonomisë dhe ndikimit politik 
për të qenë lideri i ndryshimit 
në rajon, por ajo kishte ende nd-
jenjën e përvojës dhe detyrës që 
buronte nga historia, gjeopoli-
tika, marrëdhëniet e fqinjësisë 
dhe ndërgjegjësimi për raison 
d’etat. Ndërkohë, e zhgënjyer 
nga rezultatet e afrimit të saj me 
Perëndimin, Rusia vazhdoi të kri-
jonte një identitet të veçantë dhe 
të ringjallte ambiciet perandor-
ake. Në rrethanat e reja, Polonia 
ndjeu se praktikisht kishte një 
detyrim të përfshihej në Lindje. 
Një person që shfaqi dukshëm në 
panteon politikën lindore polake 
në atë kohë ishte Lech Kaczyńs-

ki, një praktikues i doktrinës 
anti-perandorake të zhvilluar 
përmes një tradite të gjatë të të 
menduarit për vendin e Polonisë 
në botë. Doktrina thotë se impe-
rializmi është një kërcënim për 
paqen dhe interesat strategjike të 
Polonisë përfshijnë lirinë, sovran-
itetin dhe pavarësinë për fqinjët 
tanë lindorë.

Por le t’i kthehemi historisë dhe 
vlerave. Polakët e kanë mbro-
jtur qytetërimin evropian nga 
kërcënimi lindor në shumë ras-
te, duke vepruar si mburoja e 
krishterimit. I tillë ishte rasti 
në shekujt 13 (Legnica 1241), 17 
(Vjenë 1683) dhe 20 (Varshavë 
1920). Gjatë luftës së madhe me 
Urdhrin Teutonik (1409-11), ata 
luftuan për një qytetërim solidar-
iteti, lirie dhe dinjiteti njerëzor. 
Në Betejën e Grunwaldit, polakët, 
lituanezët dhe rutenët mbrojtën 
të drejtën e tyre për vetëven-

dosje. Në fund të periudhës së 
hershme moderne, besohej se 
“Polonia është kudo ku mbrohet 
liria”. Më 25 janar 1831, demon-
strata në Varshavë kishte moton 
e mëposhtme: “Në emër të Zotit 
për lirinë tonë dhe tuajën.” Ajo u 
bë motoja kombëtare e polakëve, 
një komb që, si askush tjetër, nuk 
mund të lidhet me ata që janë gati 
të paguajnë çmimin më të lartë 
për lirinë e tyre.

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, nga 
Fushata e Shtatorit në Berlin, “ku 
ishte armiku, kishte edhe polakë”, 
duke luftuar në njësitë e rezis-
tencës, në dete dhe oqeane dhe në 
ajër. Më pas ata sfiduan regjimin 
komunist të imponuar nga Sovje-
tik. Ishte Solidariteti – ai fenomen 
thelbësisht polak, një lëvizje lirie 
që bashkon kryengritjen, të dre-
jtat qytetare dhe të punëtorëve, 
postmodernizmin, fenë, moralin, 
revolucionin dhe çështjet so-
ciale – që nisi procesin fitimtar të 
çmontimit të dominimit sovjetik 
në Evropën Qendrore dhe Lin-
dore.

Po, polakët e trajtojnë solidarite-
tin dhe dashurinë për lirinë jo si 
një frazë boshe, por një koncept 
gjeopolitik që është një nga shtyl-
lat e politikës së tyre të jashtme. 
Nuk është vetëm një burim 
krenarie, por edhe një detyrë. 
Për të parandaluar humbjen e 
Ukrainës, ne duhet të bashkojmë 
përpjekjet tona dhe të veprojmë 
në solidaritet. Polonia nuk do të 
heqë dorë nga kjo luftë dhe do të 
qëndrojë gjithmonë në solidaritet 
për të mbrojtur lirinë.

*Teksti është botuar në bash-
këpunim me të përmuajshmen 

polake Wszystko co Najważnie-
jsze si pjesë e një projekti historik 

që përfshin Institutin e Kujtesës 
Kombëtare dhe Fondacionin 

Kombëtar polak.

OP/ED

Shumë herët në  
zhvillimin e tij, identiteti 

polak u formua në hap me 
të kuptuarit e së përbash-

këtës dhe lirisë. Kjo e fundit 
ishte themeli i institucione-
ve shoqërore që dolën për  
të mbrojtur liritë qytetare 

dhe për të respektuar  
dinjitetin njerëzor.
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shkurti 2023 shënon 80 vjetorin e 
fitores sovjetike në Betejën e Stal-
ingradit. Gjatë ditëve të festimit në 
Volgograd do të ketë rreth 250 ng-
jarje, ku kryesoret janë një paradë 

ushtarake, një koncert i drejtuar nga Yury Bash-
met, si dhe fishekzjarre në Mamaev Kurgan dhe 
ujore qendrore.

Beteja e Stalingradit (17 korrik 1942 – 2 shkurt 
1943) ishte një nga më të mëdhatë gjatë Luftës 
së Madhe Patriotike për sa i përket madhësisë, 
kohëzgjatjes dhe numrit të pjesëmarrësve. Ai 
ndryshoi rrënjësisht rrjedhën e luftës dhe para-
lajmëroi fitoren e ushtrisë sovjetike mbi trupat 
naziste.

Presidenti rus Vladimir Putin vizitoi të enjten 
kompleksin përkujtimor në Mamayev Kurgan 
në Volgograd si pjesë e festimeve të 80 vjetorit të 
fitores në Betejën e Stalingradit.

Presidenti Vladimir Putin tha të enjten se Rusia 
po kërcënohet nga tanket gjermane “përsëri” siç 
ishte gjatë Luftës së Dytë Botërore, duke para-
lajmëruar se Moska është e gatshme t’i përgjigjet 
agresionit nga Perëndimi.

Duke folur në ngjarjet për shënimin e 80-vjetorit 
të fitores së Ushtrisë së Kuqe mbi Gjermaninë 

Rusia shënon 80 vjetorin e fitores sovjetike 
në Betejën e Stalingradit/ Putin: Ne po 
përballemi sërish me tanket gjermane

Rusia po kërcënohet nga tanket  
gjermane “përsëri” siç ishte gjatë Luftës 

së Dytë Botërore, duke paralajmëruar 
se Moska është e gatshme t’i përgjigjet 

agresionit nga Perëndimi.

Presidenti Vladimir Putin
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Kina propozon dokumentin me 12 pika
për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë

naziste në Stalingrad, Putin tërhoqi paralele 
midis luftës së Bashkimit Sovjetik në Luftën 
e Dytë Botërore dhe ndërhyrjes së Moskës në 
Ukrainë.“Është e pabesueshme por e vërtetë. Ne 
përsëri po kërcënohemi nga tanket gjermane 
Leopard”, tha ai në qytetin jugor të Volgogradit.

“Përsëri dhe përsëri ne jemi të detyruar të zm-
brapsim agresionin e Perëndimit kolektiv”, tha 
Putin.

“Ne nuk po dërgojmë tanke në kufijtë e tyre, por 
kemi diçka për t’iu përgjigjur, dhe nuk do të jetë 
vetëm përdorimi i automjeteve të blinduara. Të 
gjithë duhet ta kuptojnë këtë”, shtoi ai.

“Një luftë moderne me Rusinë do të jetë krejtë-
sisht ndryshe.”

Që nga dërgimi i trupave në Ukrainën pro-perën-
dimore shkurtin e kaluar, Putini ka kërcënuar 
vazhdimisht se do të përdorë armë bërthamore 

kundër Perëndimit nëse konflikti përshkallëzo-
het.

“Gatishmëria për të shkuar deri në fund, për të 
bërë të pamundurën për hir të atdheut, për hir të 
së vërtetës ishte dhe është në gjak, në karakterin 
e popullit tonë shumëkombësh”, tha Putin.

Beteja e Stalingradit e viteve 1942-43 u ndez për 
gati gjashtë muaj dhe kur mbaroi, qyteti ishte në 
gërmadha dhe më shumë se një milion ushtarë 
dhe civilë kishin humbur jetën.

Fitorja e Ushtrisë së Kuqe shënoi një pikë kthese 
jo vetëm për Bashkimin Sovjetik, i cili kishte 
pësuar disa disfata të rënda, por edhe për forcat 
aleate.

80-vjetori i fitores vjen ndërsa Rusia kërkon të 
shtojë ofensivën e saj në Ukrainë, e përforcuar 
nga dhjetëra mijëra rezervistë të mobilizuar 
vjeshtën e kaluar.

Ministria e Jashtme kineze pub-
likoi të premten një dokument 
me 12 pika për zgjidhjen politike 
të krizës në Ukrainë.

Sovraniteti, pavarësia dhe integ-
riteti territorial i të gjitha vendeve 
duhet të mbështeten në mënyrë 
efektive, tha ai, duke përsëritur 
fjalët e Wang Yi, drejtor i Zyrës së 
Komisionit të Punëve të Jashtme 
të Komitetit Qendror të Partisë 
Komuniste të Kinës (CPC), në 
Mynih të këtij viti. Konferenca e 
Sigurisë (MSC).

“Për një botë më të sigurt, ne të 
gjithë duhet të insistojmë në re-
spektimin e sovranitetit dhe in-
tegritetit territorial të të gjitha 
vendeve, në zgjidhjen paqësore të 
mosmarrëveshjeve përmes dialo-
gut dhe konsultimit, në kthimin 
në qëllimet dhe parimet e Kartës 

së OKB-së,” tha Wang në MSC. .

Në letër, Kina theksoi se men-
taliteti i luftës së ftohtë duhet të 
braktiset dhe tha se të gjitha palët 
duhet të kundërshtojnë ndjekjen 

e sigurisë së tyre me çmimin e 
sigurisë së të tjerëve, të paranda-
lojnë konfrontimin e bllokut dhe 
të punojnë së bashku për paqen 
dhe stabilitetin në kontinentin 
Euroaziatik.
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Zgjidhje e mundshme  
e vetme dialogu

Kina u bëri thirrje të gjitha palëve 
që të ndërpresin armiqësitë dhe 
të rifillojnë bisedimet e paqes. 
“Dialogu dhe negociatat janë zg-
jidhja e vetme e qëndrueshme për 
krizën në Ukrainë”.

Dai Bing, i ngarkuari me punë i 
misionit të përhershëm të Kinës 
në Kombet e Bashkuara (OKB), 
i tha të enjten Sesionit Special 
Emergjent të Asamblesë së Përg-
jithshme të OKB-së për Ukrainën 
se lehtësimi i një armëpushimi 
është një përparësi kryesore dhe 
dera për një zgjidhje politike nuk 
mund të mbyllet. .

“Konfliktet dhe luftërat nuk kanë 
fitues. Sa më i gjatë të jetë bru-
taliteti, aq më të mëdha janë vua-
jtjet njerëzore. Ne u bëjmë thirrje 
edhe një herë palëve në konflikt të 
qëndrojnë racionale, të frenojnë 
impulset e tyre dhe të parandalo-
jnë që kriza të përkeqësohet apo 
edhe të dalë jashtë kontrollit. ”

Kina përsëriti se vendet përkatëse 
duhet të ndalojnë abuzimin e 
sanksioneve të njëanshme dhe 
“juridiksionit të gjatë” kundër 
vendeve të tjera për të deskaluar 
krizën në Ukrainë dhe për të kri-
juar kushte për bisedime paqeje.

Gazeta theksoi gjithashtu rëndë-
sinë e mbrojtjes së civilëve dhe të 
burgosurve të luftës (POWs) për 
të zgjidhur krizën humanitare. 
Siguria e civilëve duhet të mbro-
het në mënyrë efektive dhe duhet 
të krijohen korridore humanitare 
për evakuimin e civilëve nga zo-
nat e konfliktit.

Duke vënë në dukje se të drejtat 
themelore të të burgosurve duhet 
të respektohen, gazeta tha se Kina 
mbështet shkëmbimin e të burgo-

surve midis Rusisë dhe Ukrainës 
dhe u bën thirrje të gjitha palëve 
të krijojnë kushte më të favorshme 
për këtë qëllim.

Shmangni rreziqet bërthamore

Kina paralajmëroi gjithashtu se 
armët bërthamore nuk duhet 
të përdoren dhe nuk duhet të 
zhvillohen luftëra bërthamore. 
“Përhapja bërthamore duhet 
të parandalohet dhe kriza 
bërthamore të shmanget. Kina 
kundërshton kërkimin, zhvillim-
in dhe përdorimin e armëve kim-
ike dhe biologjike nga çdo vend 
në çdo rrethanë.”

Siguria e termocentraleve bërtha-
more duhet të mbrohet, tha gaze-
ta, duke shtuar se të gjitha palët 
duhet të respektojnë ligjin ndër-
kombëtar duke përfshirë Kon-
ventën për Sigurinë Bërthamore 
dhe të shmangin me vendosmëri 
aksidentet bërthamore të shkak-
tuara nga njeriu.

Kina mbështet me vendosmëri 
regjimin ndërkombëtar të mo-
spërhapjes bërthamore dhe do 
të vazhdojë të promovojë bash-
këpunimin ndërkombëtar për 
kontrollin e armëve dhe ndër-
timin e arkitekturës globale të sig-
urisë bërthamore dhe do të luajë 
rolin e saj në ruajtjen e stabilitetit 
strategjik global, tha të martën 
në hapje ministri i jashtëm kinez 
Qin Gang. ceremonia e Forumit 

Lanting mbi Iniciativën e Sigurisë 
Globale: Propozimi i Kinës për 
Zgjidhjen e Sfidave të Sigurisë.

Zbutja e pasojave të krizës

Në gazetë, Kina i bëri thirrje ko-
munitetit ndërkombëtar që të 
punojnë së bashku për të zbutur 
pasojat e krizës.

Konflikti i vazhdueshëm midis 
Rusisë dhe Ukrainës ka pasur një 
ndikim të rëndësishëm në tregun 
global të energjisë dhe në tregun 
e ushqimit. Ndërprerjet në fur-
nizimin me gaz nga Rusia, një nga 
prodhuesit më të mëdhenj në botë 
të naftës dhe gazit, ka rezultuar në 
mungesë të gazit si dhe në rritje të 
inflacionit veçanërisht në Evropë.

Kina gjithashtu u bëri thirrje të 
gjitha palëve që të mbajnë zinx-
hirët industrialë dhe të furnizim-
it të qëndrueshëm dhe të ruajnë 
sistemin ekzistues ekonomik 
botëror, të zbatojnë Iniciativën e 
Kokrrave të Detit të Zi të nënsh-
kruar nga Rusia, Turqia, Ukraina 
dhe OKB-ja plotësisht dhe në 
mënyrë efektive në një mënyrë 
të ekuilibruar, dhe të mbështe-
sin OKB-ja ka luajtur një rol të 
rëndësishëm në këtë drejtim.

Kina është e gatshme të ofro-
jë ndihmë dhe të luajë një rol 
konstruktiv për të mbështetur 
rindërtimin pas konfliktit në zo-
nat e konfliktit, shtoi gazeta.

“Konfliktet dhe luftërat nuk kanë fitues. Sa më i gjatë të jetë 
brutaliteti, aq më të mëdha janë vuajtjet njerëzore. Ne u 
bëjmë thirrje edhe një herë palëve në konflikt të qëndrojnë 
racionale, të frenojnë impulset e tyre dhe të parandalojnë 
që kriza të përkeqësohet apo edhe të dalë jashtë kontrollit. ”
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e rastin e 15-vjetorit 
të Shtetit të Pavar-
ur të Kosovës, am-
basada e Kosovës 

në Tiranë organizoi mbrëmjen 
e 15 shkurtit, një pritje ku të 
pranishëm ishin përfaqësues të 
qeverisë, politikanë, ambasadorë 
të akredituar në vendin tonë, 
përfaqësues të komuniteteve fe-
tare, etj.

Në fjalën e tij, ambasadori i 
Kosovës në Shqipëri, Skënder 
Durmishi foli për marrëdhëniet 
Shqipëri-Kosovë.

Durmishi vlerësoi bashkëpun-
imin e Kosovës me Shqipërinë 
dhe vuri theksin tek 180 mar-
rëveshjet ndërshtetërore, duke 
konsideruar si marrëveshje his-
torike marrëveshjet për heku-
rudhën Durrës-Prishtinë, porti i 

thatë i Prishtinës, abetarja unike, 
vendkalimet kufitare.

“Marrëdhënia jonë ndër-
shtetërore është krejt e veçantë 
dhe bashkëpunimi po ashtu. 
Mund të konstatoj me kënaqësi 
dhe solemnisht nivel shumë të 
mirë bashkëpunimi në politikë, 
ekonomi, në politikën e jashtme, 
në kulturë dhe të gjitha fushat”, 
u shpreh ai.

“Aktualisht kemi 180 marrëvesh-
je ndërshtetërore, memoran-
dume, protokolle bashkëpun-
imi. Shifra nuk përbën ndonjë 
rëndësi si tregues, por thënë 
shkurtimisht të gjitha fushat e 
bashkëpunimit tashmë janë të 
mbuluar me infrastrukturë juri-
dike. Disa nga marrëveshje janë 
historike si vendimi për heku-
rudhën Durrës-Prishtinë, porti i 

thatë i Prishtinës, abetarja unike, 
vendkalimet kufitare. Tani sfida 
mbetet tek cilësia e bashkëpun-
imit. Në këtë drejtim na duhet të 
bëjmë më shumë”, tha Durmishi.

Në vijim, Durmishi shtoi se, 
“duhet të bëjmë më shumë 
prodhim, më shumë eksport, më 
shumë projekte ekonomike bazuar 
në komplementaritet, më shumë 
këmbime kulturore, liga sportive”.

Ambasadori i Kosovës, Durmi-

Presidenti Begaj: Intensifikojmë 
përpjekjet për njohjet e mëtejshme

Ambasada e Kosovës në Tiranë pritje zyrtare për nder të 15-vjetorit të pavarësisë  
së Kosovës/ Ambasadori Durmishi: “Jemi mirë kur është mirë Shqipnia”
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shi vlerësoi rolin e Shqipërisë në 
politikën e jashtme, duke vënë 
theksin tek roli i Shqipërisë në 
Këshillin e Sigurimit, Samiti i 
BE-së në Tiranë dhe proceset in-
tegruese të Shqipërisë në BE.

“Në politiken e jashtme dy ven-
det ndjekin parime identike. 
Shqipëria dhe Kosova përcak-
timet për integrimet euroatlan-
tike e kanë jo vetëm objektiv poli-
tik, por edhe identitet shtetëror 
dhe kombëtar. Shqipëria ka rezul-
tate të mira në politikën e jashtme. 
Mjafton të përmend mandatin në 
Këshillin e Sigurimit të OKB-së, 
besimin për organizimin e Sami-
tit BE-Ballkani Perëndimor, hapja 
e negociatave me Bashkimin Ev-
ropian, Tirana Kryeqytet Evropi-
an i Rinisë”, tha ai.

Kosova gëzohet për cdo suk-
ses të Shqipërisë. Ju këtë e dini, 
prandaj në vend që të zgjatëm 
po shërbehem me thënien e një 
burri të madh kosovar, nga ditët 
e lavdishme të idealistëve e të tri-
mave: “Jemi mirë kur është mirë 
Shqipnia” 

I pranishëm në këtë ceremoni 
ishte dhe Presidenti i Republikës, 
Bajram Begaj, i cili në fjalën e tij 
vlerësoi konsolidimin e shtetit të 
Kosovës në këto 15 vite.

“Kosova, shtet i lirë dhe i pavar-
ur është përmbushja e amanetit 
të Ibrahim Rugovës dhe Adem 
Jasharit. Ishte fillimi i një epoke 
të re, ku shteti i Kosovës u projek-
tua si një shtet modern, demokra-
tik, që shihte nga e ardhmja, me 
një vullnet të palëkundur euro-
atlantik. Republika e Kosovës, 
një shtet sovran dhe i pavarur, ka 
demonstruar me fakte, pjekurinë 
dhe maturinë në qëndrimet e 
saj”, tha Begaj.

“Në këto 15 vite, Kosova ia ka 
dalë më së miri të respekto-
jë e të nderojë zotimin që i bëri 
botës, përmes firmëtarëve të pa-
varësisë, se ishte dhe do të jetë 
një faktor për paqen dhe stabi-
litetin në Evropën Juglindore. 
Lidhja vëllazërore e Shqipërisë 
me Kosovën është e natyrshme. 
Jemi një komb i ndarë në dy 
shtete, ndaj humbjet dhe fi-
toret, dhimbjet dhe sukseset, i 
kemi të përbashkëta. Shqipëria 
ka mbështetur dhe do të vazh-
dojë të mbështesë Republikën e 
Kosovës, në anëtarësimin e saj në 
organizatat ndërkombëtare dhe 
do të intensifikojë maksimalisht 
përpjekjet për njohjet e mëte-
jshme të pavarësisë legjitime të 
saj. Partneriteti ynë strategjik 
duhet thelluar edhe më tej, në 
dobi të shteteve tona, të kombit 
tonë”, theksoi ai.

Begaj vlerësoi mbështetjen që 

kanë dhënë Bashkimi Evropi-
an dhe Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës ndaj Kosovës.

“Mbështetja e pakursyer nga 
Bashkimi Evropian dhe Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës, për 
ne dhe për të gjithë Ballkanin, 
është një garanci sa politike po 
aq dhe gjeografike se e ardhm-
ja e vendeve të rajonit nuk është 
ajo e luftërave dhe ndasive, por e 
dialogut dhe bashkëpunimit. Ap-
likimi i Kosovës në procesin për 
anëtarësim në BE si dhe kalimi i 
propozimit për liberalizimin e vi-
zave, na riforcuan bindjen se e ar-
dhmja e kombit shqiptar do të jetë 
ajo e të qenurit bashkë në famil-
jen e madhe evropiane. Agresioni 
i paprovokuar dhe i pajustifikuar 
i Rusisë ndaj Ukrainës, si dhe 
tentativat për ta shtrirë konfliktin 
edhe në rajonin e Ballkanit, na 
bëjnë të kuptojmë akoma më mirë 
sot, se sa e rëndësishme është për 
faktorin shqiptar në Ballkan, të 
jetë i njehsuar në qëndrimet e tij. 
Situata e krijuar së fundmi gjatë 
provokimeve të rënda në veri të 
Kosovës, ishte një tregues i qartë se 
nuk kemi me kohë për të humbur. 
Shqipëria mbështet dhe vlerëson 
dialogun mes Kosovës dhe Ser-
bisë, me ndërmjetësimin e BE-së 
dhe mbështetjen e palëkundur 
të SHBA-së, për arritjen e një 
marrëveshje gjithëpërfshirëse, 
e cila do të duhet të fokuso-
het tek njohja e ndërsjellët dhe 
respektimi i minoriteteve. Në 
këto 15 vite, Shqipëria ka parë 
me krenari lindjen dhe rritjen e 
shtetit të Kosovës. Jam plotësisht 
i bindur se dhe në vitet në vijim, 
Shqipëria do të shohë me po aq 
krenari rrugëtimin euroatlantik 
të shtetit të Kosovës; rrugëtim i 
cili do të përmbushë ëndrrën e 
çdo shqiptari brenda dhe jashtë 
trojeve tona”, tha ai.

Mbështetja e pakursyer nga 
Bashkimi Evropian dhe Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës, për 
ne dhe për të gjithë Ballkanin, 
është një garanci sa politike po 

aq dhe gjeografike se e ardhmja 
e vendeve të rajonit nuk është 

ajo e luftërave dhe ndasive, por 
e dialogut dhe bashkëpunimit. 

Presidenti i Shqipërisë,  
SH.T.Z Bajram Begaj



RAJONI

15SHKURT 2023 | ARGUMENTUM

residenti i Serbisë, 
Aleksandar Vuçiq, 
tha sot në një seancë 
të posaçme të Kuven-

dit të Serbisë kushtuar Kosovës, 
se 90 për qind e asaj që është bërë 
publike për planin franko-gjer-
man është e vërtetë dhe se me 
sa duket është lëshuar nga disa 
nga komunitetit ndërkombëtar 
të cilët ishin të kënaqur me të. Ai 
tha se problemi më i madh është 
neni i katërt i atij dokumenti, i 
cili përcakton se “Serbia nuk do 
ta kundërshtojë anëtarësimin e 
Kosovës në organizatat ndërkom-
bëtare”. Ai prezantoi edhe 10 pika 
mbi të cilat do të bazohet politi-
ka e Serbisë në periudhën e ard-
hshme.

“Në vetë preambulën e atij plani 
thuhet – “duke u nisur nga fak-
tet historike dhe duke mos 
vënë në pikëpyetje pikëpamjet 
e ndryshme të palëve për çësht-
je themelore, duke përfshirë 
edhe çështjet e statusit.” Këtu na 
mundësojnë për herë të parë. ta 
shikosh ndryshe çështjen e sta-
tusit të Kosovës, kjo është e vetm-
ja gjë e mirë. Gjithçka më vonë de 
jure dhe de facto e derogon edhe 
këtë preambulë të cilës mund t’i 
referoheshim”, ka thënë presiden-
ti.

“Shumë më i rrezikshëm është 
neni i katërt i propozimit. Në 
paragrafin e dytë thuhet se Serbia 
nuk do të kundërshtojë anëtarë-

simin e Kosovës në asnjë organi-
zatë ndërkombëtare. Pavarësisht 
nëse kundërshtojmë apo jo, ata 
e kanë shumicën në Këshillin e 
Evropës kur ata vendosin ta bë-
jnë këtë. Kundërshtojmë apo jo, 
ata kanë shumicën për NATO-n, 
kundërshtojmë apo jo, për Bash-
kimin Evropian, ky është ven-
dimi i tyre”, tha ai.

Presidenti serb tha se tashmë ka 
një pajtim që të ecet përpara me 
detyrimin që del nga marrëvesh-
ja e Brukselit, që është themelimi 
i Asociacionit të komunave me 
shumicë serbe në Kosovë.

“Siç mund ta shihni, shqiptarët 
nuk duan ta zbatojnë atë. Aso-
ciacioni i komunave serbe nuk 

Presidenti Vuçiç paraqet propozimin 
e BE-së për Kosovën në parlament dhe 

prezanton planin e politikës serbe në 10 pika
Një seancë e posaçme u zhvillua në Kuvendin e Serbisë më 2 shkurt për negociatat 

me Prishtinën nga 1 shtatori deri më 15 janar dhe planin franko-gjerman.
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mund të jetë ndonjë organizate 
joqeveritare, asociacioni duhet të 
jetë ashtu siç është nënshkruar në 
Bruksel. Nuk ka asgjë më shumë 
për të diskutuar, këto janë mar-

Politika e Serbisë në periudhën e ardhshme në dhjetë pika
Vuçiq ka deklaruar se cila do të jetë politika e Serbisë në periudhën në vijim në dhjetë pika:

“Serbia është në një moment të vështirë, është detyra ime të mbroj të ardhmen e këtij vendi”

Në fjalën e tij, Vuçiq tha se tani 
Kuvendi nuk do të miratojë asgjë. 
Siç tha ai, kur diçka do të mirato-
het, duhet diskutuar dhe negoci-
uar më parë.

“Atëherë Kuvendi do të vendosë 

rëveshje nënshkruara, por ajo që 
mua më brengos është që ata do 
të provojnë sërish që të negocio-
jnë, apo bisedojmë për të provuar 
që të pakësojnë kompetencat e 

për këtë, nëse është fjala për atë, 
sepse do të shohim se çfarë do të 
ndodhë me Asociacionin e Ko-
munave Serbe. Do të raportoheni 
edhe për të gjitha çështjet tjera 
dhe pastaj do të shohim më tut-
je”, tha ai.Ai tha se Serbia është 

Asociacionit të komunave serbe 
sepse nuk janë të gatshëm atë që e 
kanë pranuar dhe nënshkruar ta 
zbatojnë. Dhe kjo do të shkaktojë 
probleme të reja”, tha zoti Vuçiç.

në një moment të vështirë dhe 
delikat dhe se duhet të ruhet paq-
ja dhe siguria e popullit serb në 
Kosovë, por edhe se Serbia duhet 
t’i shmangë dënimet dhe ndësh-
kimet duke pasur parasysh inte-
resat jetike.

“Të ruajmë paqen dhe stabilitetin pothuajse me çdo mjet dhe me çdo kusht. Të përm-
bahen dhe të mos përgjigjen ndaj provokimeve, nëse nuk kërcënohen jetët dhe pro-
nat e njerëzve siç u kërcënuan në vitin 2004”.

“Këmbëngulja në formimin e ZSO-së, e cila duhet të jetë kornizë ligjore dhe fizike për 
të drejtat e popullit tonë dhe organizimin e tyre politik në Kosovë e Metohi dhe për 
çdo lloj mbështetjeje për Serbinë që askush nuk do të mundet kurrë. të parandalosh.”

“Siguria e serbëve në Kosovë është pikërisht arsyeja pse ne po luftojmë për paqe, 
sepse ata do të ishin të parët që do të vuanin, jo ata që rrahin gjoksin nëpër lokale”.

“Jetë më e mirë për njerëzit tanë në Kosovë, investojmë shumë para”.

“Ndryshe nga ata që duan të bërtasin parulla dhe të bëhen heronj në kurriz të dikujt 
tjetër, unë thashë: Serbia do të flasë dhe do të negociojë, edhe me letrat më të këqija”.

“Ruajtja e interesave jetike – ne do të vazhdojmë të ruajmë dhe mbrojmë neutralite-
tin tonë ushtarak. Një tjetër gjë është të ruajmë pavarësinë dhe vendimmarrjen tonë 
të pavarur, në mënyrë që askush nga Lindja apo Perëndimi të mos ndërhyjë në ven-
dimet tona.”

“Interesi jetik i Serbisë është të qëndrojë në rrugën evropiane, sepse kjo do të thotë 
shumë gjëra për Serbinë, si investimet, standardet, pagat dhe pensionet”.

“Rritja e Serbisë, sidomos kur bëhet fjalë për shëndetësinë, energjinë, ushqimin dhe 
ushtrinë”.

Investimet e huaja direkte – Presidenti tha se Serbia është kampione në këtë drejtim 
në Ballkanin Perëndimor dhe foli për fabrikat, kompanitë e reja softuerike dhe nev-
ojën për të mbajtur njerëzit në Serbi.

Programi 2025 – Vuçiq deklaroi se paga mesatare deri atëherë pritet të kalojë 1000 euro.
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Nënshkruhen 
10 marrëveshje 
Shqipëri-Mali i Zi

ë kuadër të mbledhjes së 
dytë të përbashkët midis 
qeverisë së Republikës së 
Shqipërisë dhe qeverisë 
së Malit të Zi u nënsh-

kruan disa marrëveshje bashkëpun-
imi.
Në mbledhjen e sotme u nënshkruan:
– Deklarata e Përbashkët mid-
is Kryeministrit të Republikës së 
Shqipërisë, Edi Rama dhe Kryemin-
istrit të Malit të Zi, Dritan Abazoviç, 
në kuadër të mbledhjes së dytë të për-
bashkët midis qeverive të Shqipërisë 
dhe Malit të Zi.
– Marrëveshja bilaterale midis Repub-
likës së Shqipërisë dhe Malit të Zi mbi 
ndërtimin e urës në lumin e Bunës. 
Marrëveshja u nënshkrua nga Kryem-
inistri Edi Rama dhe Kryeministri i 
Malit të Zi, Dritan Abazoviç.
– Marrëveshja midis Republikës së 
Shqipërisë dhe Malit të Zi për hapjen 
e pikës së përbashkët kufitare Shën 
Nikollë – Pulaj, në territorin Repub-
likës së Shqipërisë. Marrëveshja u nën-
shkrua mes kryeministrit Rama dhe 
kryeministrit të Malit të Zi, Dritan 
Abazoviç.
– Memorandumi i Mirëkuptimit për 
bashkëpunimin në fushën e Energjisë 
midis Ministrisë së Infrastrukturës dhe 
Energjisë së Republikës së Shqipërisë 
dhe Ministrisë së Investimeve Kapitale 
të Malit të Zi. Marrëveshja u nënshkrua 
mes zv/kryeministres, njëherësh min-
istre e Infrastrukturës dhe Energjisë, 
Belinda Balluku dhe zv/kryeministrit 
dhe ministrit të Investimeve Kapitale, 
Ervin Ibrahimovic.
– Marrëveshja e bashkëpunimit në 
fushat e mirëmbajtjes dhe menaxhim-
it të përbashkët të peshkimit në liqenin 
e Shkodrës dhe lumin e Bunës, midis 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit 
Rural të Republikës së Shqipërisë dhe 
Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ujësjellësit të Malit të Zi. Marrëveshja 

u nënshkrua mes ministres së Bujqë-
sisë dhe Zhvillimit Rural, Frida Krifca 
dhe zv/kryeministrit dhe ministrit të 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujësjellësit, 
Vlladimir Jokovic.
– Marrëveshja e bashkëpunimit në 
fushën e mbrojtjes së shëndetit të 
bimëve, midis Ministrisë së Bujqësisë 
dhe Zhvillimit Rural të Republikës së 
Shqipërisë dhe Ministrisë së Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Ujësjellësit të Malit të Zi. 
Marrëveshja u nënshkrua nga minis-
trja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, 
Frida Krifca dhe zv/kryeministri dhe 
ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ujësjellësit, Vlladimir Jokovic.
– Marrëveshja e bashkëpunimit në 
fushën e mbrojtjes sociale midis Re-
publikës së Shqipërisë dhe Malit të Zi. 
Marrëveshja u nënshkrua nga minis-
trja e Financave dhe Ekonomisë De-
lina Ibrahimaj dhe ministri i Punës 
dhe Mirëqenies Shoqërore, Admir 
Adrović.
– Memorandumi i bashkëpunimit 
midis Ministrisë së Arsimit dhe Spor-
tit, Ministrisë së Rinisë dhe Fëmijëve 
të Republikës së Shqipërisë dhe Min-
istrisë së Sportit dhe të Rinisë së Malit 

të Zi. Marrëveshja u nënshkrua nga 
ministrja e Arsimit dhe Sportit, Evis 
Kushi dhe ministri i Sportit dhe Rin-
isë, Vasilije Llalloshevic.
– Programi i bashkëpunimit kulturor 
midis Ministrisë së Kulturës së Re-
publikës së Shqipërisë dhe Ministrisë 
së Kulturës dhe Medies së Malit të Zi 
për periudhën 2023-2025. Marrëveshja 
u nënshkrua nga ministrja e Kulturës, 
Elva Margariti dhe ministri i Kulturës 
dhe Medies së Malit të Zi, Masha Vl-
lahovic.
– Memorandum mirëkuptimi dhe 
bashkëpunimi midis Ministrisë së 
Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë 
dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Malit të 
Zi. Marrëveshja u nënshkrua nga minis-
tri i Mbrojtjes, Niko Peleshi dhe drejtuesi 
i Ministrisë së Mbrojtjes, Filip Axhic.
– Memorandumi i bashkëpunimit 
midis Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale të Republikës së 
Shqipërisë dhe Ministrisë së Shën-
detit të Malit të Zi. Marrëveshja u 
nënshkrua nga ministrja e Shënde-
tësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta 
Manastirliu dhe ministri i Shëndetit, 
Dragosllav Shqekic.

MBLEDHJA E PËRBASHKËT QEVERITARE
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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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1. Peace and security without 
Russia! This was the major mes-
sage of the 59th International 
Security Conference (Munich, 
17 – 19 February 2023). Attend-
ed by 40 Heads of State/Govern-
ments, 100 ministers, dozens of 
political and security experts, 
1000 journalists supervised by 
5.000 policemen!

It was the first Conference with-
out Russia on the eve of the First 
Anniversary of its unprovoked 
aggression against Ukraine.

Certainly, the war there, its 
prospects and the odds for a 
cease-fire were the central top-
ic of the Conference and events 
on its sidelines. If until last year 
the prevailing idea was that « 
there can be no security with-
out Russia” the opposite occured 
now. Currently, the internation-
al community and the West, 
in particular are acting to safe-
guard security, peace and stabil-
ity not only without Russia, but 
also under its ongoing threats, 
including the nuclear ones. As 
for mediation and peace plans, 
plus the 12 Point Chinese Posi-
tion, it was clearly stated in Mu-
nich and later that this is up only 

to Putin. If he withdraws and 
accepts Ukrainian’s conditions 
with the relevant guarantees 
and even the deputinisation of 
the Russian regime, ok, other-

BIDEN IN UKRAINE LIKE KENEDY IN BERLIN!
Peace and security without Russia! Tokyo 

overshadowed by McGonigal! No news is good news!

DR. JORGJI KOTE

 REALPOLITIK FLASH NO. 41      |       17 – 28 FEBRUARY 2023  |   EKSKLUSIVELY FOR “ARGUMENTUM“

 The well-known diplomatic analyst, Dr. Jorgji KOTE « dots the « I’s» and crosses the “t’s » on the four major events in only 1000 words 

wise the sole single alternative 
remains the uncompromised 
struggle to the end and the vic-
tory in the battle field. Only then 
the sides can sit on the table of 

Currently, the international community and the West, in 
particular are acting to safeguard security, peace and 
stability not only without Russia, but also under its ongoing 
threats, including the nuclear ones. As for mediation and 
peace plans, plus the 12 Point Chinese Position, it was clearly 
stated in Munich and later that this is up only to Putin.
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negotiations to decide on sus-
tainable peace terms. Therefore, 
the West has been reflecting and 
strengthening its political, dip-
lomatic and military unity and 
cohesion by escalating the multi-
faceted support to Ukraine with 
well-known facts for the pub-
lic, including the 10th Package 
of Sanctions on 24 February 
by the EU and other aids for 
Ukraine on the first anniversa-
ry of Russian aggression.

Thanks to these financial and 
military aids by the USA, the EU 
and other big democratic pow-
ers, actually Ukraine exceeds 
the Russian war budget of 90 
Billion Euro annually. This is 
understandable, since we are 
not talking anymore on a war 
between two neighbouring 
states, but between the good 
and the evil, democracy and dic-
tatorship, aggressor and the at-
tacked.

2. Biden in Ukraine like Kenedy 
in Berlin! On 20 February, the 
US President, Joe Biden made 
an unexpected visit in Kiev. As 
the international media report-
ed, it was similar to the histor-
ic visit by President Kenedy 60 
years ago in Berlin, the great-
est confrontation line between 
East and West, as Kiev current-
ly. With telling and sounding 
messages of US and Western 
help, support and solidarity. 
It occurred only 4 days ahead 

of the first anniversary of the 
Russian aggression and Putin’s 
speech. Look the tremendous 
difference – Biden and USA as “ 
guests” in Kiev and Warsaw, the 
incarnation of the best western 
values and principles, heralds 
of the future in peace, security 
and democracy; whereas Putin 
alone there in Moscow, as cruel 
aggressor and invader, the rep-
resentative of imperialist and 
autocratic mentalities.

President Biden gave the same 
messages also during his visit in 
Warsaw. Thanks to its stands, Po-
land has considerably enhanced 
its image in the Western Alli-
ance. Suffice it to mention that 
it provides 5 per cent of its GDP, 
the highest figure to NATO! 
Leaving behind France and 
Germany after 
some geopolit-
ical incertain 
attitudes and 
delays. Howev-
er, these Polish 
patriotic posi-
tions should be 
accompanied 
and strength-
ened with Euro – Atlantic values 
related to democracy and the 
rule of law.

3. Tokyo overshadowed by Mc-
Gonigal!

On 20 – 24 February, Prime 
Minister Edi Rama was on an 
official visit in Tokyo; actually it 

is no surprise with such friend-
ly country as Japan with which 
we are free from any problem. 
This was clearly seen in the 
fact that again the Prime Min-
ister tried to reach public at-
tention largely with photos and 
jokes, which nevertheless have 
lost much of their previous 
power. This applies even to the 
toast he raised there with our 
traditional drink “raki”, with a 
Panda and the albanian com-

patriot who was not happy with 
life in Japan and has decided to 
return to his Nivica in the south. 
It seemed as if the visit served 
PM Rama much more to stay on 
the shade, away from the politi-
cal and media fuss provoked by 
the latest scandal of McGonigal.

This is why this time, even the 
immense Japan capital was over-
shadowed by the above-men-
tioned scandal, which is also 
known by the high Japanese 
hosts. Unfortunately, everwhere 
PM Rama would go these days, 
this unprecedented scandal will 
chase him in every step abroad 
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until the full clarification of the 
situation which is escalating and 
it will take time to settle.
4. No news is good news! This 
can be said about the much ex-

pected meeting Vuçic – Kurti on 
27 February in Brussels. Awaited 
with high hopes and expecta-
tions for finding out a common 
tongue and signing the agree-

ment on the normalisation of re-
lations between Kosovo and Ser-
bia, following the model of two 
Germanies in the 70s. Although 
chances seem to produce more 
problems than solve them.
There was no signature, only a 
half-voiced Yes and then “ just 
postpone it again” They will re-
turn to “ shuttle diplomacy” in 
Pristina, Belgrade, Skopje, Brus-
sels, and elswhere, in an effort to 
sign the deal. But then it will be 
the annexes for its implementa-
tion with numerous technical 
details; which reminds us the 
saying “ the devils hides behind 
the details”

Both President Vuciç and PM 
Kurti were in Brussels in deli-
cate positions, particularly Kur-
ti, who was subject to the largest 
political pressure by both the 
USA and the EU. Due to the fact 
that they continue to treat Bel-
grade as “mother’s” and Pristina 
as “ stepmother’s son” Unfortu-
nately, this is the bitter reality 
there, albeit beautiful words and 
diplomatic euphemisms. Other-
wise, no one can explain how is 
the Association of the Commune 
with Serbian Majority going to 
be established before Serbia rec-
ognizes even informally Kosovo 
and its UN membership, as it 
happened with two Germanies 
in 1973, only 6 months after 
signing the agreement on the 
normalization of their relations. 
Moreover that, in this respect, 
Serbia has only the “straw keys in 
hand”; since it is the UN Securi-
ty Council which decides, where 
Russia and China have opposing 
interests with the West. Not to 
mention that 5 EU Member States 
that have given no signal about 
their Kosovo’s possible recogni-
tion. Yet, let us hope for the best!

Both President Vuciç and PM Kurti were in Brussels in delicate 
positions, particularly Kurti, who was subject to the largest 

political pressure by both the USA and the EU. Due to the fact 
that they continue to treat Belgrade as “mother’s” and Pristina as 
“ stepmother’s son” Unfortunately, this is the bitter reality there, 
albeit beautiful words and diplomatic euphemisms. Otherwise, 

no one can explain how is the Association of the Commune with 
Serbian Majority going to be established before Serbia recognizes 
even informally Kosovo and its UN membership, as it happened 

with two Germanies in 1973, only 6 months after signing the 
agreement on the normalization of their relations. 



22 ARGUMENTUM | SHKURT 2023

ENGLISH TOP NEWS

Kosovo celebrates the 15th 
anniversary of independence

ith the raising of the 
flag, the activities for 
the 15th anniversary 
of the Independence 
of Kosovo began in 

Pristina on Friday.
The President of Albania, Bajram 
Begaj, was also present at the sol-
emn session of the Assembly, and 
said that Albania is close to Koso-
vo for its membership in NATO 
and the UN and in all other in-
ternational organizations. Begaj 
welcomed the commitment of the 
US and the EU for the dialogue 
with Serbia.
“The independence of the Re-

public of Kosovo was the centu-
ries-old justice that the interna-
tional community owed to the 
Albanians. It reminds us of the 
strength of Albanian resistance,” 
said the Albanian President. After 
the solemn session, the KSF soldiers 
paraded in the capital’s square, 
marking the main ceremony of this 
holiday. Speaking at the ceremony, 
the President of Kosovo, Vjosa Os-
mani said that the girls and boys of 
our police will also parade in the 
square of Ibrahim Rugova, who 
is looking at us from above and is 
very proud.
“These boys and girls are the de-
scendants of the KLA (Kosovo 
Liberation Army) who defend-

ed and formed our state. A very 
big thank you also goes to our 
friends. Thanks to the US, our 
eternal ally,” said Osmani. Prime 
Minister Albin Kurti mentioned 
the struggle of the KLA, the con-
tribution of political prisoners and 
international assistance to achieve 
the country’s independence.
“They are the sons and daugh-
ters of this country who swore to 
protect with their lives the sov-
ereignty and territory as well as 
the order and law of the Repub-
lic of Kosovo,” Kurti said.There 
were messages of greetings from 
Albanian politicians among 
whom PM Edi Rama, as well as 
from world leaders 

TIRANA, February 17



“Our little  
Albania will show 

that it is always 
ready to make its 

capacities  
available,  

because in an 
emergency we 

are already part 
of the European 
Civil Protection 

Mechanism, 
where we are not 

only to receive, 
but also to give.”
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An Albanian solidarity aid mission 
leaves for Turkey as PM Rama 
extends condolences to victims 
of the deadly earthquake

The Albanian government 
immediately responded to 
the call for help, after the 

devastating earthquake on the 
border between Turkey and Syr-
ia that caused numerous victims, 
injuries and significant damage.
An aid mission from the Armed 
Forces of Albania and the Na-
tional Civil Defense Agency, con-
sisting of 53 medical personnel, 
search-rescue specialists and 7 
vehicles, has left for Turkey, where 
they will participate in search 
and rescue operations. to ease the 
consequences of this tragedy.
The members of the team that will 
participate in this solidarity mis-
sion were greeted in a special cer-
emony, which was also attended 
by the Minister of Defense Niko 
Peleshi. Peleshi said that Turkey is 
a very important friendly country 

TIRANA, February 6 for Albania which it has continu-
ously supported.
“Our little Albania will show that 
it is always ready to make its ca-
pacities available, because in an 
emergency we are already part of 
the European Civil Protection 
Mechanism, where we are not 
only to receive, but also to give,” 
said Peleshi as he thanked the Al-
banian team leaving for Turkey.
In the meantime, Prime Min-
ister Edi Rama has reacted to 
the earthquake that hit Tur-
key. “Deeply saddened by this 
morning’s news of the devas-
tating earthquake that struck 
parts of Turkey and Syria. Our 
deepest condolences to the 
many families who lost their 
lives and we wish the injured 
a speedy recovery. A solidarity 
rescue mission will be sent to-
day to Turkey,” said Rama in a 
post on social networks.
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Albin Kurti: Kosovo and Serbia accepted 
the European agreement proposal, I asked 
for it to be signed, Vučić did not accept it

he Prime Minister of 
Kosovo, Aljbin Kur-
ti, said this evening 
after a new round of 
dialogue in Brussels, 

that Kosovo and Serbia accept-
ed the European proposal for an 
agreement and that he asked to 
be signed, but that the President 
of Serbia, Aleksandar Vučić, did 
not accept it.
“Today we had a constructive 
meeting in Brussels, which was a 
confirmation that the European 
proposal is acceptable and with-
out changes. I said earlier that it 
is a good basis for further discus-
sions and a solid basis for prog-
ress,” Kurti said.
He added that the focus is now 
on the implementation plan of 
the agreement and that what is 
called “shuttle diplomacy” will 
follow.

“We are on a good, one-way path 
to the normalization of relations 
between Kosovo and Serbia and 
for good neighborly relations,” 
Kurti said.
Speaking about the formation 
of the Community of Munici-
palities with a Serbian majority, 
Kurti said that it is mentioned in 
the 10th article of the agreement.
He said there was no need for 
him to interpret it when every-
one would be able to read it, as 
the text of the agreement would 
soon be published.
“It is an agreement that fully es-
tablishes the equality of the par-
ties, it is an agreement of sym-
metry, good neighborliness and 
cooperation in the future, always 
in a democratic and European 
way. I did not sign the agreement 
because the other party was not 
willing to sign. I expressed my 

willingness and interest in sign-
ing this text That would not be 
the first text of the agreement 
signed by the Prime Minister of 
Kosovo and the representative of 
Serbia,” Kurti said.
He added that he and Serbian 
Prime Minister Ana Brnabić, to-
gether with four prime ministers 
of other countries, signed three 
agreements.
“I think it’s a shame that it wasn’t 
signed today, because we agreed 
on the plan. The agreement 
should have been signed, but 
the Serbian side refused, even 
though it accepted the agree-
ment,” he said.
A meeting between Kosovo 
Prime Minister Aljbin Kurti and 
Serbian President Aleksandar 
Vučić was held in Brussels to-
day, which was mediated by the 
EU High Representative for For-
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eign Policy and Security, Joseph 
Borelj.
Borelj said that Vučić and Kurti 
agreed that no further discus-
sions on the EU proposal were 
necessary.
Vučić stated after the meeting 
that he insisted on the necessi-
ty of implementing all previous 
agreements, but that Kurti was 
not ready to accept it now.

The President of Serbia, Aleksan-
dar Vučić, said this evening in 
Brussels that in the new round 
of dialogue with Pristina, he 
insisted on the necessity of im-
plementing all previous agree-
ments, but that the Prime Min-
ister of Kosovo, Aljbin Kurti, was 
not ready to accept that now.
After a two-hour joint meeting 
with Kurti, the head of European 
diplomacy, Josep Borella, and the 
EU’s special representative for 
dialogue between Belgrade and 
Pristina, Miroslav Lajčak, Vučić 
told reporters that he “believes 
there will be many more meet-
ings in the coming period.”
“We should see each other on 
March 18 in North Macedonia, 
then Borelj will be visiting the 
region, and until then we will 
talk with Lajčak about matters 
for implementation. The EU an-
nouncement will mention the 
necessity of implementing all 
previous agreements, I insisted 
on To the community of Serbi-
an municipalities. Kurti was not 
ready to accept that now, and we 
will see if he will be ready in the 

future,” Vučić said.
He expressed the hope that it 
is possible for the two sides to 
“achieve some kind of compro-
mises”, but added that he “is 
afraid that they may remain stuck 
in something that was signed a 
long time ago and should have 
been fulfilled a long time ago”.
“Of all the big stories, nothing 
special, but it is good and im-
portant that we talked, I believe 
that we will be able to overcome 
unilateral moves that would en-
danger the safety of people on the 
ground and I hope that we will 
be able to work on what we called 
the implementation of previous 
agreements” , Vucic added.
The head of European diploma-
cy, Josep Borell, said this eve-
ning in Brussels, after a new 
round of dialogue between 
Belgrade and Pristina, that the 
leaders of the two sides agreed 
that no further talks are need-
ed on the EU’s proposal to nor-
malize relations, but that addi-
tional negotiations are needed 
on implementation modalities.
After a joint meeting with Serbi-
an President Aleksandar Vučić 
and Kosovo Prime Minister Al-
jbin Kurti, Borell told reporters 
that “both leaders have shown 
responsible behavior and will-
ingness to seek solutions” and 
announced that EU Special 
Representative Miroslav Lajčak 
will continue shuttle diplomacy 
between Belgrade and Pristina.
“Vučić and Kurti agreed today 
that there is no need for further 
discussions on the EU proposal, 
which is called the Agreement 
on the Road to Normalization 
between Kosovo and Serbia. 
The text of the Agreement will 
be published soon on the EU 
website,” Borell said.

Today we had a  
constructive meeting 
in Brussels, which was 
a confirmation that the 
European proposal is 
acceptable and without 
changes. I said earlier 
that it is a good basis 
for further discussions 
and a solid basis for 
progress.

Albin Kurti
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he 9th Southern Gas 
Corridor Advisory 
Council Ministeri-
al Meeting and 1st 
Green Energy Advi-

sory Council Ministerial Meet-
ing held in Baku on February 3 
continued with plenary sessions 
on the “Southern Gas Corridor 
and Green Energy Ministerial 
Session”, “Southern Gas Corri-
dor: Expanding affordable, sta-
ble and safe natural gas supply” 
and “Green Energy: Delivery of 
Caspian Sea wind energy to Eu-
ropean energy markets,” reported 
AZERTAC on Friday.
In his opening remarks at the 

ministerial session, Azerbaijan’s 
Minister of Energy Parviz Shah-
bazov confirmed that the launch 
of the Green Energy Advisory 
Council along with the Southern 
Gas Corridor Advisory Coun-

TIRANA, February 3 cil was evidence of the fact that 
green energy was a priority for 
the country alongside natural 
gas. He stressed that Azerbaijan 
is a reliable strategic partner for 
regional countries and Europe in 

Ninth Southern Gas Corridor Advisory 
Council Ministerial Meeting and 
1st Green Energy Advisory Council 
Ministerial Meeting held in Baku

Albania’s Deputy Minister of Infrastructure and Energy Ilir 
Bejtja who attended the meeting said that his country would 
chair the Energy Union in 2023. “The goals for this year 
are to prioritize renewable sources in the diversification 
of energy production, to become a leading energy-saving 
country by increasing efficiency, and to develop natural gas 
infrastructure for gas supply to industrial and energy sectors. 
Albania’s goal is to produce environmentally friendly energy.”
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terms of energy supply.
According to him, 2023 is a cru-
cial year in terms of the Southern 
Gas Corridor and in terms of the 
delivery of the green energy from 
the Caspian Sea to Europe. He re-
vealed that gas supply to Europe 
through the Southern Gas Corri-
dor was increased to 11.4 billion 
cubic meters in 2022. “In order to 
be able to double gas supply to 20 
billion cubic meters by 2027, we 
need to accelerate our infrastruc-
ture and upstream investment 
decisions, consolidate all stake-
holder positions without wasting 
any time, and begin expanding 
the corridor through comprehen-
sive diversification.”
The creation of a green energy 
corridor powered by Azerbaijan 
is also, as he said, our strategic 
priority, and so in December last 
year, with the political support 
of the European Commission, 
Azerbaijan, Georgia, Romania 
and Hungary took a historic step 

to connect the Caspian Sea to Eu-
rope by means of green energy.
Albania’s Deputy Minister of In-
frastructure and Energy Ilir Bejt-
ja who attended the meeting said 
that his country would chair the 
Energy Union in 2023. “The goals 
for this year are to prioritize re-
newable sources in the diversifi-
cation of energy production, to 
become a leading energy-saving 
country by increasing efficiency, 
and to develop natural gas infra-
structure for gas supply to indus-
trial and energy sectors. Albania’s 
goal is to produce environmen-
tally friendly energy.”
Turkish Minister of Energy and 
Natural Resources Fatih Don-
mez said in his remarks that it 
was needless to say that TANAP 
as the main component of the 
Southern Gas Corridor was a per-
fect example of joint cooperation. 
“In this context, we are ready to 
develop cooperation with Azer-
baijan and Turkmenistan in or-

der to improve the well-being of 
our region,” he said.
Taking the floor at the meeting, 
Italian Minister of the Environ-
ment and Energy Security Gilber-
to Pichetto Fratin said through 
new long-term supply contracts, 
they hope to increase the capacity 
of the Southern Gas Corridor and 
increase gas supplies to the Euro-
pean Union to at least 20 billion 
cubic meters by 2027. “We believe 
that this is an important prospect 
not only for consumers and tran-
sit countries, but also for produc-
er states.”
US Deputy Assistant Secretary 
for Energy Diplomacy in the Bu-
reau of Energy Resources Laura 
Lochman noted in her remarks 
that the US-Azerbaijani partner-
ship would create a foundation 
for energy security through re-
gional energy cooperation and 
the transition to clean energy.
Many other speakers from Brit-
ain, Georgia, Hungary, Romania, 
Bulgaria, Montenegro, Moldova, 
Croatia, Serbia, highlighted that 
the importance of Azerbaijan for 
Europe has increased for gas sup-
ply due to the intense energy crisis.
The speeches were followed by 
presentations in a session enti-
tled “Southern Gas Corridor: 
Expanding affordable, stable and 
safe natural gas supply” made by 
representatives of SOCAR, bp, the 
Azerbaijan Gas Supply Company, 
TANAP, TAP, the Asian Develop-
ment Bank, and the World Bank.



US President Joe 
Biden delivers 

a speech at the 
Kubicki Arcades, in 

the back gardens 
of the Royal Castle, 
in Warsaw, Poland, 
21 February 2023. 

US president Joe 
Biden arrived in 

Poland for a two-
day visit. EPA/

Radek Pietruszka 
POLAND OUT

US President Bide 
says Ukraine will 
never be a victory for 
Russia in Warsaw

resident Joe Biden vowed in a fiery speech Tuesday 
to continue supporting Ukraine as it enters a sec-
ond year of war, repeatedly denouncing Russian 
President Vladimir Putin and promising the United 
States would not waver even as the conflict enters a 

new, uncertain phase.

In his second major address in less than a year from the same Polish 
castle, Biden said Western resolve was stiffening in the face of Putin’s 
assault on democracy.

He used his trip to the Ukrainian capital a day earlier as evidence 
that the democracies of the world are growing stronger in the face 
of autocracy.

“One year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I’ve 
just come from a visit to Kyiv and I can report that Kyiv stands strong. 
Kyiv stands proud, it stands tall and most important, it stands free,” 
Biden said.

In remarkably pointed terms, Biden accused Putin of atrocities and 
said his attempt to subjugate a sovereign nation wouldn’t succeed.

“President Putin’s craven lust for land and power will fail,” he said, 
one of the 10 separate times he singled out the Russian leader by 
name in his address.

The speech came hours after Putin delivered a major speech to the 
Russian Federal Assembly, again falsely claiming that Ukraine and 
its allies in the West started the war and offering no signs he is pull-
ing back in his ambitions.

By contrast, Putin didn’t name Biden once in his lengthy and bellig-
erent address from Moscow earlier in the day.

According to senior US and European officials, Putin’s aims have 
not changed since he launched his invasion a year ago. Despite hu-
miliating setbacks for his military and an apparent power struggle 
between the mercenary Wagner Group and the Russian defense 
ministry, Russia has recently made gains in the east. Putin’s troops 
appear poised to take the city of Bakhmut, the first significant Rus-
sian military victory in months.

Visiting the region this week, Biden hoped to again provide a rally-
ing cry for Ukraine, demonstrating to Putin and Russia that Western 
resolve isn’t weakening. Harkening to the start of the war, Biden said 
the challenges of the invasion extended beyond Ukraine’s borders.

GLOBAL NEWS
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ore than 2,500 people have 
been killed and thousands more 
injured after a powerful mag-
nitude 7.8 earthquake struck 
Turkey and Syria early Monday. 

Officials continue to update the death toll 
as rescue efforts continue, news agencies 
reported. The quake, one of the strongest 
to hit the region in more than 100 years, 
struck 23 kilometers (14.2 miles) east of 
Nurdagi, in Turkey’s Gaziantep province, at 
a depth of 24.1 kilometers (14.9 miles), the 
US Geological Survey said.
Multiple strong aftershocks have been felt 
across the region for hours after the first 

GLOBAL NEWS

quake, including a severe quake measuring 
magnitude 7.5.
Turkey’s disaster agency appealed for help 
from the international community as it con-
ducts search and rescue operations.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan 
declared seven days of national mourning 
due to the earthquake.
Erdogan wrote in his tweet, “Due to the 
earthquakes that took place in our country 
on February 6, 2023, a national mourning 
period was declared for seven days. Our f lag 
will f ly at half-mast until sunset on Sunday, 
February 12, 2023, all over our country and 
within the foreign representations.” 

MORE THAN 2,500 PEOPLE HAVE BEEN KILLED AND 
THOUSANDS MORE INJURED BY A POWERFUL 

EARTHQUAKE IN TURKEY AND SYRIA; TURKISH PRESIDENT 
ERDOGAN DECLARES SEVEN DAYS OF NATIONAL MOURNING



POLAND ALWAYS 
ON THE SIDE 
OF FREEDOM

Professor of Humanities. Deputy Prime Minister, 
Minister of Culture and National Heritage. In 2005 
– 2011, President of the Polish Sociological Associa-
tion. Has cooperated with the Institute of Philosophy 
and Sociology, Polish Academy of Sciences. In 1997 
-2005, Head of the Civic Society Department.

Prof. Piotr GLIŃSKI
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t the end of last February, the media 
ran pictures of Polish borders, rail-
way stations, cities, towns, and roads 
that showed waves of war-stricken 
Ukrainians – women, children, and 
old people – flowing into our coun-

try. The Poles opened their homes to them; volunteers, 
community workers, representatives of NGOs, officials 
at local and central levels and Polish services worked 
day and night; businessmen and regular citizens sup-
ported the refugees, organising aid, accommodation, 
food, care, and work. The world looked on in disbelief.

This should come as no surprise, given that the world 
did not know about Polish history. It did not know 
that the Poles value most of all freedom and a sense 
of community and that, in the face of unprecedented 
criminal aggression against the country with which 
we share some past grievances, solidarity in defence 
of those values comes first. This attitude has been the 
hallmark of the Polish culture for generations. Very 
early on in its development, the Polish identity was 
formed in step with an understanding of commonal-
ity and freedom. The latter was the foundation of so-
cial institutions that emerged to protect civic freedoms 
and respect human dignity.

From the days of Paweł Włodkowic and the 15th-cen-
tury Council of Constance, the Poles have been well 
aware that freedom grows through interdependence. 
Deterministic ideas and restrictions were looked 
at askance. Freedom of conscience was sacred. The 
Commonwealth was inspired by Roman republican-
ism from which it adopted the notion of freedom from 
domination as a prerequisite for political life, the im-
portance of tradition, the freedom to choose and de-
cide, the feeling of what is right, and  a sense of duty 

towards the community of free people. The republican 
and freedom-loving spirit was part and parcel of the 
Polish genotype. The Constitution of 3 May 1791 went 
down in history a great act of liberty. Its opponents 
claimed obsolete freedoms and chose despotism that 
eventually destroyed the carved-out space of freedom.

For 123 years, between late 18th-century and 1918, 
Poland was deprived of its statehood and sovereign-
ty, relying primarily on the community of ideas, tra-
ditions, culture, and language. Attempts to restore 
independence were present in the tradition of Polish 
Positivism and insurrections. Our national mentality 
was shaped by the propensity to offer armed resistance 
to violence. In the 20th century, this manifested in the 
WW1 push for independence, redeeming lost territo-
ries (1918-21), hampering the progress of Bolshevism 
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(1920), and combatting the Third Reich (1939). The 
“dream of freedom” continued in the Polish collec-
tive conscience. Then came the baptism of fire in the 
form of socialist realism that shattered social struc-
tures based on national values and the primacy of the 
family, triggered mass migrations, and negated hu-
man subjectivity.  But not even that could suppress the 
drive for freedom (1980, 1989). In the light of all this, 
it becomes obvious why the Poles have so much un-
derstanding for the continued need to defend freedom 
and the right to self-determination.

The cultural and civilisational clash that the world 
could see so clearly during the Russian onslaught on 
Ukraine is also rooted in history. When the peripheral 
15th-century Moscow decided to extend its dominion 
onto the former Ruthenia, its dispute with the Com-
monwealth over the territories of today’s Belarus and 
Ukraine went beyond political affiliation to include 
religious, civilisational, and ethnic identity. The Polish 
experiment of a political union with Lithuania show-
cased a political culture steeped in the ideas of par-
ticipation and civic freedoms. Moscow, on the other 
hand, was already then running a radically different 
political system based on geographic expansion and 
the enforcement of political, military, and economic 
domination. Right from the outset, this supremacy 
was considered to be a threat to the existence of the 
Commonwealth, and very rightly so. The Polish polit-
ical thought countered those imperial aspirations with 
the ideas of national self-determination which became 
the mainstay of the Polish anti-imperial eastern policy.

After regaining independence in 1918, Poland pursued 
its foreign policy based on the doctrine of the Inter-
marium, whose roots went back to the multicultural 
Polish-Lithuanian Commonwealth, a doctrine that 
called for an alliance of CEE countries to avoid the 
domination of Russia or Germany. It was premised 
on the solidarity and cooperation of all participating 
states, defence of sovereignty, development of subjec-
tivity, and the pursuit of shared interests of CEE coun-
tries inspired by Poland. Following 1945, the concept 
was picked up by Polish emigrants (Polish Indepen-
dence League) and members of the opposition in the 
Polish People’s Republic.
When it got back its autonomy, Poland seemed too 
weak in terms of its resources, mentality, economy, 
and political clout to be the leader of change in the re-
gion, but it still had that sense of experience and duty 
stemming from history, geopolitics, neighbourhood 
relations, and an awareness of raison d’etat. Mean-
while, disappointed by the results of its rapprochement 
with the West, Russia kept forging a separate identity 

and resurrecting imperial ambitions. Under the new 
circumstances, Poland felt that it virtually had an ob-
ligation to get involved in the East. A person that fea-
tured prominently in the pantheon the Polish eastern 
policy at that time was Lech Kaczyński, a practitioner 
of the anti-imperial doctrine developed through a 
long tradition of thinking about Poland’s place in 
the world. The doctrine says that imperialism is a 
threat to peace, and the strategic interests of Poland 
include freedom, sovereignty and independence for 
our eastern neighbours.

But let us go back to history and values. The Poles have 
protected the European civilisation from the eastern 
menace on many occasions, acting as the bulwark of 
Christianity. Such was the case in the 13th (Legnica 
1241), 17th (Vienna 1683), and 20th (Warsaw 1920) 
centuries. During the great war with the Teutonic 
Order (1409-11), they fought for a civilisation of sol-
idarity, freedom and human dignity. At the Battle of 
Grunwald, the Poles, Lithuanians and Ruthenians 
defended their right to self-determination. At the end 
of the early modern period, it was believed that “Po-
land is wherever freedom is defended.” On 25 January 
1831, the demonstration in Warsaw featured the fol-
lowing motto: “In the name of God for our freedom 
and yours.” It became the national motto of the Poles, 
a nation that, like none other, can relate to those who 
are ready to pay the highest price for their freedom.

During WW2, from the September Campaign to Ber-
lin, “where there was the enemy, there were also the 
Poles,” fighting in the resistance units, on the seas and 
oceans and in the air. They then challenged the So-
viet-imposed communist regime. It was Solidarity – 
that quintessentially Polish phenomenon, a freedom 
movement merging insurrection, civic and worker 
rights, postmodernism, religion, morality, revolution 
and social issues – that initiated the victorious process 
of dismantling the Soviet domination in Central and 
Eastern Europe.

Yes, the Poles treat solidary and the love of freedom 
not as an empty catchphrase, but a geopolitical con-
cept that is one of the pillars of their foreign policy. It 
is not only a source of pride, but also a duty. To prevent 
the defeat of Ukraine, we need to pool our efforts and 
act in solidarity. Poland shall not give up this struggle 
and will always stand in solidarity to defend freedom.

*The text has been published in cooperation with the 
Polish monthly Wszystko co Najważniejsze as part of 
a historical project involving the Institute of National 

Remembrance and the Polish National Foundation.
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