
 

 

  

SHQIPËRIA-DEMOKRACIA-EVROPA 

 

Nëntor 

2018 

Boton: 
Shoqata kulturore "Drejtësia"  

Nëntor 2018 



 
2 

Komunizmi dhe Demokracia, dy anët e të njëjtës medalje 

për shqiptarët 

Nga Skënder S.Kapiti 

“A është apo nuk është kështu”, të cilin 

vendosa ta shkruaj i motivuar nga realiteti 

fals dhe mashtrues që i kanë ofruar 

shqiptarëve  edhe sot politika dhe politikanët 

shqiptarë kudo si në Shqipëri, Kosovë dhe 

në Maqedoni. Gënjeshtrat dhe mashtrimet, 

matrapazlliqet dhe korrupsioni “demokratik” 

e kanë shkelur dhe thyer ligjin e moralit të 

demokracisë duke kërcënuar kështu edhe 

sovranitetin kombëtar sepse demokracia pa 

moral dhe pa zbatimin e ligjeve që burojnë 

prej tij ajo nuk është demokraci por 

poliautokraci që gjeneron krim, korrupsion, 

hajni dhe tradhëti të cilat po kërcënojnë 

rëndë sovranitetin e individit, të shoqërisë 

dhe të shtetit shqiptar. Si komunizmi i 

djeshëm ashtu edhe demokracia e pas tij, 

shërbyen vetëm si mbulesa të “bukura” 

mashtruese ideologjike. Komunizmin e 

djeshëm nuk e shpëtuan dot dështimin e tij 

as orvajtjet dëshpëruese justifikuese të 

ideologjisë së vet për shkaqet e 

“shtrëmbërimeve” dhe të “devijancave” prej 

komunizmit “shkencor”, dhe dështimi i 

Komunizmit të Lindjes polli demokracinë 

autoritariste, ashtu si dhe po gjatë shekullit 

të 20-të dështimi i demokracisë polli si  

komunizmin edhe fashizmin, po ashtu si dhe 

mizerja kapitaliste e shekullit të 19-tëqëpolli 

marksizmin.Komunizmi tjetër gje premtoi 

dhe tjetër realizoi,realizoi despotizmin 

njëpartiak(dhunën), ndërsa demokracia e pas 

tij ka realizuar despotizmin shumëpartiak 

poliarkik (korrupsionin).  

Mashtriminideologjik dhe politik të pushtetit 

e demaskon ajo se çfarë ai pretendon dhe 

premton se “çfarëështë dhe do të bëj” me atë 

se çfarë realisht realizon dhe bën. Realiteti 

është prova më e saktë që e nxjerrfytyrën e 

vërtetë të mashtrimit, dhe reagimi popullor 

kundër tij e ndëshkon atë. Si Komunizmi 

ashtu dhe Demokracia praktike në Shqipëri 

janë dy mashtrimet më të mëdha për 

shqiptarët.Të dyja këto kanë në themele të 

tyre mashtimin politik e publik, si dy 

ideologjizma mashtruese me gënjeshtra 

fantastike me rezultate negative, si 

gënjeshtra të pranuara edhe pasi njerëzit e 

mesuan se ju sevirën si gënjeshtra. Të 

pranosh  gënjeshtrat dhe mashtrimet aq më 

keq edhe kur i di ato si të tilla, atëhere i 

meriton edhe vuajtjet dhe fatkeqësitë që 

vijnë prej tyre.  Të dyja, kush më shumë e 

kush më pak,si komunizmi dhe demokracia 

praktikekanë manipuluar me idealin e termit 

popullor: komunizmi me tautologjinë e 

Demokracisë popullore socialiste dhe me 

sloganin pushteti buron nga populli dhe i 

takon atij, gjë që kurrë populli as nuk 

qeverisi dhe as nuk e pa pushtetin me sy, por 

vetëm bëri “çfarë tha Partia” për 50 vite, dhe 

vetëm sa i bëri keq vetes së tij. Edhe 

demokracia e tranzicionit dështimin e vet 

mundohet ta fshehë pas gjoja Tranzicionit , 

edhe ajo u soll si mashtruese e tautologjisë 

së trefishtë si: e popullit , nga populli dhe 

për popullin , nuk e di se sa  është e tillë, 

perveçseaspak. Demokracia komuniste e 

kishte të ligjëruar me ligj dhunën dhe 

ideologjinë: ndërsa demokracia e 
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paskomunizmit e ka ligjëruar praktikisht dhe 

funksionalisht amoralitetin, antiligjin, 

trafikimin e të drejtës dhe të lirisë 

demokratike, tjetërsimin dhe grabitjen me 

krim, me vjedhje dhe me korrupsion të 

pronës, të ligjit, të së drejtës, të posteve e të 

detyrave të larta dhe të ulta politike, 

qeveritare, administrative dhe të drejtën 

shtetërore dhe publike. Që komunizmi ishte  

e pavërteta dhe gënjeshtra më e madhe që 

kishte parë njerëzimi kjo u vertetua më 

rrëzimin global të tij në mënyrën më të 

pabesueshme se si u vetëshëmb. Por, edhe 

Demokracia mënyra se si ajo 

keqmenaxhohet nga politika shqiptare dhe 

nga keqkuptimi popullor edhe ajo po 

dështon si një mashtrim tjetër i madh. Ajo 

realisht në Shqipëri është bërë një 

thashethem  si pasojë e asaj se çfarë ka 

realizuar deri më sot  si: liritë negative për të 

vjedhur e grabitur prona e pasuri të të tjerëve 

dhe të shtetit; si padrejtësi dhe si kërcënim 

jo vetëm prej shtetit të korruptuar mbi 

individët,  por edhe të individëve për njëri-

tjetrin; si Demokraci për të zgjedhur të 

këqinjtë, të korruptuarit dhe më të 

pamerituarit; si liri për papërgjegjshmërinë 

dhe si liri për vetëgjyqësinë. Komunizmi 

bëri hatanë me dy gjëra kryesisht : me 

zhdukjen e traditës së mirë dhe me ateizmin, 

dhe nëse zhduket tradita dhe feja çfarë 

mbetet më? Ndërsa me Demokracinë pritej 

ringjallja e besimit dhe rilindja e traditës, pra 

vijueshmëria e normalitetit njerëzor. Mirëpo 

në këtë demokracinë shqiptare Rilindja apo 

ringritja duhet të fillonte me kthimin dhe 

kompesimin për padrejtësitë e së shkuarës 

në lidhje me pronën së pari; zgjidhjen e 

shumë problemeve sociale e politike; 

kthimin dhe rilindjen e trashëgimisë fisnike 

dhe patriotike, të besës ,të burrërisë dhe 

ndershmërisë. Mirëpo demokracia dhe 

tranzicioni vetëm sa premtoi dhe mashtroi 

për to, por edhe i shtoi dhe i perkeqësoi 

problemet  dhe krijoi konflikte sociale shtesë 

duke bërë reforma që përkeqësuan dhe jo se 

zgjidhën, por shtuan halle të tjera. 

Demokracia në Shqipëri u infektua edhe me 

veset dhe me të këqijat sociale demokratike. 

Pra, ajo premtoi  dhe vetëm sa mashtroi 

edhe duke ja kaluar me mashtrime edhe 

komunizmit, dhe se prandaj edhe ka 

dështuar konsolidimi i saj. Dhe vonesa e 

pengesa për të realizuar premtimet 

demokratike vetëm sa kanë perfeksionuar 

mashtrimet, korrupsionin dhe 

antidemokracinë. Pse ndodhi kështu? Këtë e 

kam argumentuar në një shkrim të pak kohë 

më parë me titull “Demokracia në Shqipëri 

metamorfozë e komunizmit”. Komunizmi si 

gënjeshtra më e madhe që ishte, premtoi për 

ta bërë Shqipërinë Fanar ndriçues në botë, 

bahçe me lule, që premtoi parajsën por që 

bëri në realitet të kundërtën, bëri hatanë me 

traumat e rënda shoqërore aq sa më shumë 

se gjysma e popullsisë mezi ngopnin barkun 

me bukë misri. Edhe demokracia që u 

premtua shqiptarëve pas vetërënies së 

komunizmit në vitin 1990 doli të ishte 

mashtrim. Demokracia shqiptare me 

spekullimin me zgjedhjet e lira në fakt ka 

realizuar të përzgjedhë më të këqinjtë e 

shoqërisë nëkrye të saj, që bënë realitet  

instalimin e korrupsionit institucional dhe 

tëkëqijat sociale. Shiko se kush na qeverisin 

në parlament, në pushtetin qëndror dhe në 

atë lokal, kush japin dhe bejnë drejtësinë. A 

nuk po qeverisemi kudo nga injorantët, të 

korruptuarit, të pabesët, hajdutët dhe nga ata 

me rekorde krimi? A nuk vazhdon të vritet 
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edhe prej kësaj demokracie morali, ligji, 

patriotizmi, ndershmëia, profesionalizmi dhe 

intelektualizmi; dhe se prej korrupsionit, 

krimit dhe prej papëgjegjshmërisë së tyre 

shqiptarët po largohen edhe sot pas 25 vitesh 

nga Shqipëria ashtu si dhe atëhere prej 

komunizmit, pra, prej pasigurisë për jetën e 

pronën; prej papunësisë dhe prej varfërisë 

dhe prej streseve dhe tensionit të rëndë 

politik që ua ka bërë jetën të mërzitshme dhë 

të pakëndshme e të pamirëqënë në Shqipëri 

këta mashtruesit dhe keqbërësit publik e 

politik që sundojnë sot në Shqipëri. Tashmë 

është demaskuar si mashtrim i politikës dhe 

si vetmashtrim i popullit pretendimi se po 

qeveris populli me demokracinë në Shqipëri. 

Politika “demokratike” e ka përjashtuar 

realisht, popullin nga demokracia, dhe 

demokracia nuk po gjëndet në popull, atë e 

kanë privatizuar apo ajo është marrë me 

“koncesion” nga politika.Po e përdor këtë 

fjalën koncesion si një term qëështë bërë 

shumë publik këto kohët e fundit, pasi duket 

sikur jo vetëm demokracia e kanë marrë me 

koncesion disa kryetëparë dhe klane të 

ngushtë rreth tyre, po edhe shteti po jipet më 

koncesion.  Edhe në këtë paskomunizëm 

“demokratik” kemi parë qeverisje të 

gjithpushtetshme që kanë kapur çdonjëra 

prej tyre shtetin, institucionet e mediat e 

pavarura, shoqërinë civile dhe sidomos 

drejtësinë. Ky realitet real edhe filozofikisht 

njihet si sundim i regjimit despotik por i 

maskuar me termin demokraci ashtu si 

Diktatura e proletariatit  komunist që 

maskohej si demokraci socialiste. Në të dy 

rastet populli vetëm sa u mashtrua   duke u 

pajtuar me ngritjen e kulteve të injorancës,të 

pavërtetave, mashtrimeve dhe te paaftësisë 

së pushtetit i cili si dje ashtu edhe sot me 

mashtrimet dhe gënjeshtrat e tij i ka bërë 

pusinë popullit kudo dhe i kanë ngarkuar atij 

vuajtjet dhe barrën e poshtërsive e të 

tradhëtive të pushtetit dhe të politikës.  Në 

mbyllje të këtij vëzhgimi të shkurtër pyes se, 

a nuk është një e vërtetë e madhe,  

mashtrimi komunist dhe ai demokratik? 

Komunizmi edhe me dhunë po edhe me 

mashtrim ua mori tapitë shqiptarëve: edhe 

ato të pronave e pasurive, edhe ato 

intelektuale, morale si dhe trashëgiminë e 

virtyteve të patriotizmit,  nacionalizmit dhe 

atë humane; po edhe demokracia çfarë bëri 

përveç asaj se i tjetërsoi ato, dhe më shumë 

edhe i zhduku ato nga arkiva e kujtesës sa 

qëështë shumë e vështirë që në vorbullën 

pështjelluese e çoroditëse që bëri ajo, e ka 

bërë shumë të vështirë rilindjen e tyre. Tani 

po pyes se a ka ndryshuar ndopak politika 

dhe pushteti në Shqipëri ? Jo. Pushteti dhe 

natyra e politikës së tij nuk kanë ndryshuar. 

Ato kanë ndërruar maskën nga komuniste në 

demokratike, ndërsa në këtë demokracinë 

tonë ato vetëm sa ndërrohen në karrigen e 

pushtetit,pra vetëm sa zëvëndësojnë njëra-

tjetrën. Pushteti, për popullin me të cilin 

spekullon dhe të cilin e ka mashtruar është 

shumë larg tij dhe indiferent ndaj halleve 

dhe interesave të tij. Si dje ashtu dhe sot 

pushteti është  demagogu dhe mashtruesi më 

i madh që maskohet me maskën e idealit dhe 

të moralit.  Dhe populli ynë që nuk e mohon 

dhe sidomos që nuk i ndëshkon ashpër 

mëkatet e politikës demagogjike dhe të 

mashtrimit, por  duke e falur atë dhe duke 

rënë vazhdimisht pre e joshjeve të tij dhe të 

mashtrimeve të tij, populli ka bërë të 

mundur  kështu vetëm dënimin e vetvetes 

duke vuajtur edhe prej gabimit të tij. Asnjë 

popull i Europës nuk e ka pësuar më shumë 
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se sa populli shqiptar si prej diktaturës së 

dhunës komuniste dje, ashtu siç akoma po e 

pëson edhe sot prej kësaj demokracie të 

mashtrimit, të lirisë së krimit, të hajnisë, 

tradhëtisë dhe të korrupsionit. Demokracia e 

sotme shfrytëzon dhe justifikohet për ndonjë 

rezultat pozitiv që ka arritur ajo, por vetëm 

duke u vetkrahasuar me të kaluarën e 

diktaturës në Shqipëri; vetëlëvdohet për 

ndonjë përmirësim e ndryshim të vogël, por 

edhe për këto arritje nuk janë aspak meritë e 

politikës së mashtrimit por gjithcka është 

arritur falë vetëm sakrificës së vetë 

shqiptarëve, pasi shteti nuk ka bërë as 

minimumin për demokracinë, përvecse atë të 

montimit në sistem: të krimit, të hajdutërisë, 

të padrejtësisë, pasigurinëpër pronën, 

sëinvestimit dhe atë ekonomike, dhe as 

stabilitetin politik akoma.  Anuk kemi 

mbetur të fundit nëEuropë në rrugën e 

qytetërimit, progresitdhe të mirëqënies: të 

fundit në ndërtimin dhe funksionimin e 

shtetit ligjor; të parët në papunësi, varfëri 

dhe në korrupsion e për pasojë dhe në 

mosintegrimin europian. Ne jemi të vegjël 

për të bërë  të mirat e mëdha por pse nuk po 

bëjmëdot as të dobishmet më të vogla ende? 

Dhe po pyes edhe në fund të këtij shkrimi të 

dytë:veten, Ju dhe ndonjërin që rastis ta 

lexojë dhe këtë shkrim se: Aështë apo nuk 

është kështu? 

Shqipëria-Demokracia-Evropa 
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 Shqipëria-Demokracia-Evropa 

Nga Teuta NUNAJ 

 Koncepti mbi demokracinë dhe Evropën 

nuk lindën në Shqipëri gjatë viteve të para të 

tranzicionit, aty ato rimorën jetë pas një 

mohimi 45 vjeçar nga shteti komunist. Në 

vendin tonë, ashtu si edhe në botën moderne 

ato janë shumë e shumë më të hershme. 

Sigurisht që ka një zanafillë dhe në bazë të 

asaj çka kemi trashëguar, fillesat e 

demokracisë në botën që ne njohim, por që 

janë njëkohësisht shkencërisht të vërtetuara 

gjenden në qytetin e Athinës së lashtë në 

shekullin V p.k. ku udhëheqësi frymëzues i 

saj ishte Perikliu dhe si rend jetoi për afro 

200 vjet. Origjina e fjalës demokraci vjen 

nga greqishtja e lashtë ku doemos ka 

kuptimin popull dhe kratia pushtet, sundim, 

rregull, pra, sundim i popullit. Në Fjalorin e 

Oksfordit gjejmë këtë përkufizim: 

“Demokracia është një sistem qeverisjeje 

nga i gjithë populli...” Por, që demokracia 

kudo që ajo aplikohet të funksionojë duhet 

të mbështesë dhe zbatojë parimet mbi të 

cilat ajo është krijuar si: sovraniteti i 

popullit; sundimi i shumicës; të drejtat e 

pakicës; zgjedhje të lira dhe të drejta; 

barazia përpara ligjit; zbatimi i drejtë i ligjit; 

kufizime kushtetuese mbi qeverinë; 

pluralizëm shoqëror, ekomomik dhe politik; 

toleranca, pragmatizmi, bashkëpunimi dhe 

kompromisi; respektimi i të drejtave 

themelore të njeriut, të cilat në vetvete janë: 

(i) liria e fjalës, e shprehjes dhe e shtypit; (ii) 

liria e besimit; (iii) liria e grumbullimit dhe e 

organizimit; (iv) e drejta për mbrojtje të 

barabartë përpara ligjit dhe (v) e drejta për 

proces të rregullt dhe të drejtë gjyqësor. 

 

Këndvështrimi i demokracisë sot, në 

krahasim me shekuj më parë kur ajo lindi, 

është i ndryshëm në majë, por me bazë të 

njëjtë, që do të thotë se janë ruajtur tiparet e 

marrjes së vendimeve me shumicë votash, 

zhvillime të gjyqeve me juri, mbajtja e 

detyrave qeverisëse për një periudhë të 

caktuar, etj. Por, po t’i rikthehemi çështjeve 

themelore të demokracisë në vendin tonë, 

duke u mbështetur edhe mbi bazën e 

parimeve që cituam më sipër, pyetja në 

vijim është: A nuk ishte një shtet 

demokratik, shteti i Arbërit nën drejtimin e 

Skënderbeut (nëntor 1443 – janar 1468), i 

cili për 25 vite me rradhë funksionoi mbi 

bazë principesh të një shteti evropian të asaj 

kohe? Sigurisht që po. Ndaj nën 

këndvështrimin e shtyllave të demokracisë 

le të rendisim disa nga parimet demokratike 

të aplikuara dhe zbatuara në shtetin shqiptar 

të Arbërit: 

1. Kuvendi i Lezhës (mars 1444), realizoi 

bashkimin e trojeve ilire deri atëhere të 

çliruara nga osmanët në një forum të vetëm 

të karakterit politik, ushtarak dhe ekonomik 

(pasi kishin një arkë të përbashkët) i cili u 

quajt “Kuvendi i Fisnikëve” me kryetar 

Skënderbeun dhe që merrte vendime ligjore 

për ardhmërinë dhe mbarëvajtjen e shtetit 

shqiptar në të gjitha viset që ai përfshinte. 

Pra, kishim një shtet sovran. 

2. Edhe pse fisnikët shqiptarë ishin nën 

pushtetin qendror që drejtohej nga 

Skënderbeu, sërish ata vazhdonin të 

ushtronin të drejtën e administrimit të 
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pronave të tyre, duke respektuar në këtë 

mënyrë të drejtën mbi pronën. 

3. Barazia para ligjit dhe zbatimi i tij ishin 

karakteristikë në shtetin shqiptar të drejtuar 

nga Skënderbeu, i cili ishte edhe gjykatësi 

më i lartë i vendit. Shembuj të dënimeve 

edhe të familjarëve të tij kur kishin kryer 

akte tradhtie, janë domethënëse për 

respektimin e këtyre parimeve. Këto ligje 

ishin të shkruara dhe kishin edhe pjesë të 

trashëguara nga e drejta romake dhe 

bizantine. 

4. Po kështu, edhe bashkëpunimi me shtetet 

Evropiane të kohës, si me Venedikun, 

Papatin etj., flet se marrëdhëniet 

ndërkombëtare të shtetit të Arbërit ishin 

drejt bashkëpunimit evropian. 

5. Marrëveshjet dhe krushqitë që zhvilloi 

Skënderbeu me fisnikë shqiptarë që ishin 

zotër të territoreve të gjera shqiptare, kishin 

sërish elementë demokratikë si tolerancën, 

bashkëpunimin apo dhe kompromisin për 

çështje madhore siç ishte kombi. 

Vijojmë përgjatë periudhës së Rilindjes 

Shqiptare, a nuk ishte strukturimi i alfabetit 

shqip me gërma latine element që tregonte 

evropianizim? A nuk ishte qëllimi i Lëvizjes 

Kombëtare, demokratik dhe përparimtar, 

pikërisht sepse kërkonte bashkimin e katër 

vilajeteve shqiptare si një shtet i vetëm, edhe 

pse në aspektin fetar kishim një komb me 

më shumë se një fe? A nuk ishin harmonia, 

dialogu dhe toleranca fetare parime 

demokratike dhe tipare të qytetërimit të 

lashtë evropian që dëshmuan shqiptarët edhe 

përgjatë periudhës së Rilindjes Kombëtare 

duke i dhënë botës një shembull të identitetit 

të tyre evropian? 

Më tej, vijmë në shekullin e kaluar, gati 5 

shekuj pas shtetit të Arbërit, në ngritjen e 

shtetit shqiptar më 1912 nga Ismail Qemali 

dhe patriotët shqiptarë, shtrojmë pyetjen: a 

nuk u ngrit ai me institucione mbi bazën e 

modelit evropian dhe me kërkesën për 

njohjen nga shtetet e fuqishme evropiane? A 

nuk ishte aplikimi i lirisë së besimit te 

shqiptarët apo edhe e drejta e konvertimit të 

tyre, një nga të drejtat themelore njerëzore 

që aplikohej në shtetin e ri shqiptar? E më 

tej akoma, a nuk ishin zgjedhjet e viteve 

1921 dhe 1923 apo parlamentarizmi i asaj 

kohe elementë demokracie dhe 

evropianizimi edhe pse në nivele brishtësie? 

Po dhe Po. E shembuj si këto mund të 

sjellim pa fund nga historia jonë. Pas Luftës 

së Dytë Botërore edhe pse diktatura e 

proletariatit luftoi fort t'i zhdukte nëpërmjet 

ideologjisë dhe propagandës komuniste, 

këto koncepte nuk u shuan asnjëherë. 

Përkundrazi. ato shfaqeshin nën zë dhe në 

forma nga më të ndryshmet. Shumë 

domethënëse është mënyra se si shqiptarët, 

në fshehtësi të plotë ndiqnin kanalet 

televizive apo radiofonike të perëndimit, 

kryesisht ato italiane, për të mësuar të 

vërtetën ndryshe, pikërisht për arsyen e 

thjeshtë se e donin Evropën dhe nuk 

nguruan të rendin në dyer e saj menjëherë 

sapo era e ndryshimit depërtoi në muret e 

trashë të monizmit dhe u bashkua me 

ndjenjat e tyre të pastra liridashëse. Këto 

ndjenja demokratike dhe evropiane u 

shpërfaqën fuqishëm dhe zunë vend në 

thirrjen që pushtoi të gjitha sheshet në 

Shqipërinë e fillim viteve '90-të: “E duam 

Shqipërinë si gjithë Evropa”. Ëndërr e cila 

nuk ka mbaruar ende... Shqipëria politikisht 

dhe ekonomikisht trokiti më dyer e Evropës 
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menjëherë pas përmbysjes së diktaturës 

komuniste dhe tashmë po ngjit shkallët edhe 

pse ngadalë për faj të vet, për t'ju 

bashkangjitur familjes së madhe evropiane, 

jo vetëm gjeo-fizikisht. 

Shqiptarët jo vetëm e synojnë demokracinë 

dhe Evropën, por ata po përpiqen dhe po 

punojnë të bëhen demokratikisht pjesë 

integrale e Evropës edhe sepse trashëgimia e 

tyre shekullore është demokratike dhe 

evropiane. Ambasadorët shqiptarë në 

Evropë, asnjëherë nuk kanë munguar ndër 

shekuj, ata janë nga fusha të ndryshme dhe 

vit pas viti do të vazhdojnë të jenë edhe në të 

ardhmen, si një pasaportë dinjitoze 

demokratike dhe evropiane. 
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Shqipëria në udhëkryq të demokracisë 

Autor: Elez Biberaj 

Njëzet e pesë vjet pas përmbysjes së regjimit 

komunist totalitar të Enver Hoxhës, 

shqiptarët kanë të drejtë të ndihen krenarë 

për arritjet politike dhe ekonomike që ka 

shënuar vendi i tyre. Shqipëria tashmë është 

një vend i transformuar. Janë zhvilluar tetë 

zgjedhje parlamentare që nga viti 1991, me 

rotacion pushteti mes dy partive më të 

mëdha politike. Shqiptarët përgjithësisht i 

kanë pranuar normat demokratike dhe 

demokracia shihet si sistemi ideal politik. 

Mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe ndarja e 

pushteteve janë të mishëruara në kushtetutë. 

Zbatimi i reformave ka sjellë rritje 

ekonomike të qëndrueshme, përmirësime në 

infrastrukture, dhe ulje të varfërisë. 

Shqipëria po ashtu ka parë lindjen e një 

media dinamike dhe të shumëllojshme. Dhe 

ndërsa niveli i angazhimit qytetar nuk është 

shumë i lartë, roli i shoqërisë civile po bëhen 

gjithnjë më i rëndësishëm dhe në disa raste 

ajo ka arritur të ndikojnë në procesin 

vendim-marrës të qeverisë. 

Qëndrimet e Shqipërisë në politikën e 

jashtme kanë qenë në përputhje me interesat 

kryesorë rajonale e botërore të Shteteve të 

Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Përmes 

partneritetit me Shtetet e Bashkuara, 

anëtarësimit në NATO dhe tani, edhe si 

vend kandidat i BE-së, Shqipëria është 

pozicionuar vendosmërisht më Perëndimin. 

Kursi që kanë përqafuar shqiptarët është ai i 

thellimit të lidhjeve historike me Evropën e 

me vlerat demokratike, dhe kundërshtimin i 

ekstremizmit fetar. Shqipëria ka mbështetur 

fuqishëm bashkëpunimin dhe pajtimin në 

Ballkan dhe roli i e saj në rajon është rritur 

ndjeshëm. 

Me gjithë këto arritje mbresëlënëse, 

Shqipëria demokratike e gjen veten në 

udhëkryq. Ajo vlerësohet shumë më ulët se 

shumica e ish vendeve të bllokut sovjetik 

dhe republikave jugosllave për treguesit e 

demokracisë, dhe ende nuk ka krijuar një 

sistem mirë-funksionues demokratik. 

Shqipëria vuan më shumë se vendet e tjera 

që kanë kryer tranzicionin nga komunizmi 

në një sistem shumë-partiak, nga cilësia e 

ulët e demokracisë. Siç thekson edhe raporti 

i fundit i Komisionit Evropian, Shqipëria 

duhet të bëjë shumë më tepër për të forcuar 

shtetin ligjor, për të intensifikuar luftën 

kundër korrupsionit dhe krimit të 

organizuar, për funksionimin e duhur të 

institucioneve të shtetit, për të pastruar 

parlamentin nga elementët kriminalë dhe të 

korruptuar, dhe për të realizuar reforma të 

thella në drejtësi. 

Ka shumë faktorë që shpjegojnë përparimin 

e dobët demokratik të Shqipërisë: mungesa e 

një kulture demokratike, trashëgimia 

komuniste, dhe dobësia ekonomike. Por, pa 

dashur të minimizoj rëndësinë e tyre, nuk ka 

asnjë dyshim se shumë prej vështirësive me 

të cilat përballet Shqipëria janë pasojë e 

drejtpërdrejtë e qëndrimeve dhe vendimeve 

të elitave të saj qeverisëse. Gabime, 

dështime, politika jo të drejta, dhe raste të 

humbura kanë qenë tipare të përbashkëta të 

qeverive demokrate edhe të atyre socialiste. 
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Shqipëria ndeshet me një numër sfidash të 

ndërlikuara. Ato do të vënë në provë aftësitë 

udhëheqëse të politikanëve të tanishëm dhe 

do të përcaktojnë në se Shqipëria do të arrijë 

të konsolidojë plotësisht demokracinë e saj. 

Çështja më jetike mbetet ekonomia. 

Shqipëria renditet mes vendeve më të varfra 

në rajon, me papunësi të lartë dhe mundësi 

të kufizuara ekonomike. Segmente të tëra të 

shoqërisë besojnë se nuk kanë asgjë në dorë 

për të përcaktuar të ardhmen e vendit të tyre, 

ose për të ndikuar tek vendimet politike që 

kanë të bëjnë me interesat e tyre jetike. 

Shqipëria është një nga vendet që prodhon 

numrin më të lartë të imigrantëve. Rreth 20 

për qind e popullsisë është larguar nga vendi 

që nga fillimi i viteve ’90. Dhe siç kemi parë 

me valën e fundit të emigrantëve, Shqipëria 

po humbet shumë nga qytetarët e saj të 

edukuar dhe në moshë të re – që janë pjesa 

më vitale e popullsisë. Humbja e shpresës 

dhe përkeqësimi i gjendjes ekonomike, janë 

tregues që Shqipëria mund të jetë në prag të 

humbjes së garës mes mundësive ekonomike 

dhe pakënaqësisë. 

Korrupsioni, paligjshmëria e përhershme, 

dhe dështimi për të forcuar shtetin ligjor, 

përbëjnë një kërcënim serioz për vetë 

ekzistencën e demokracisë në Shqipëri. 

Korrupsioni ka hedhur rrënjë në të gjitha 

nivelet e qeverisjes dhe të shoqërisë. Mbajtja 

e një posti publik ose në administratë është 

kthyer në rrugën më të mirë për t’u pasuruar. 

Pasuria dhe pushteti janë përqendruar në 

duart e një grupi të vogël. Drejtësia shihet si 

një nga institucionet më të korruptuara në 

Shqipëri. Korrupsioni dhe mungesa e shtetit 

ligjor mishërohen më së miri tek 

kriminalizimi i parlamentit dhe tek 

paturpësia se si zyrtarët përpiqen për të 

ndikuar tek vendimet e gjykatave. Rrallë 

ndodh që zyrtarë të zgjedhur apo të emëruar 

të ndëshkohen për abuzim pushteti, 

korrupsion apo shkelje të tjera. Prandaj nuk 

është për t’u habitur që publiku nuk ka 

shumë besim tek fushata e qeverisë kundër 

korrupsionit dhe tek kryerja e reformave të 

thella në drejtësi. 

Media në Shqipëri ka bërë pak përparim 

drejt të qenit një pushtet i katërt 

funksionues. Shumica e mediave janë të 

lidhura me qeverinë ose me parti apo 

politikanë të caktuar. Ndonëse qeveri të 

ndryshme e kanë shpallur veten si kampionë 

të shtypit të lirë, shpesh ato kanë ushtruar 

trysni me forma të ndryshme ndaj mediave, 

si mosdhënie reklamash, apo duke u bërë 

trysni pronarëve ose bizneseve të tyre. 

Biznesmenë të njohur, të lidhur ngushtë me 

partitë politike në qeveri ose opozitë, kanë 

blerë gazeta dhe stacione të rëndësishme 

televizive. Shumë gazetarë, të pambrojtur 

nga trysnia politike dhe ekonomike, 

praktikojnë gjerësisht auto-censurën dhe 

kanë një mungesë profesionalizmi dhe etike. 

Vendosja e një shtypi vërtetë të lirë, do të 

kërkojë që gazetarët t’i mbrojnë më me 

forcë të drejtat e tyre. E lidhur ngushtë me 

këtë, është nevoja që gazetarët t’u qëndrojnë 

besnik standarteve profesionale të 

gazetarisë. Në shumicën e rasteve, nuk ka 

asnjë lloj muri-ndarës midis zyrtarëve 

qeveritarë dhe pronarëve të mediave nga 

njëra anë, dhe gazetarëve nga ana tjetër, një 

ndarje e nevojshme për të siguruar 

integritetin redaksional dhe pavarësinë e 

shtypit. 
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Ndoshta pengesa kryesore që Shqipëria nuk 

ka arritur potencialin e saj të plotë 

demokratik, ka qenë polarizimi politik. 

Politika në Shqipëri vazhdon të jetë tejet 

konfrontuese dhe përçarëse. Dy forcat 

kryesore, Partia Socialiste dhe Partia 

Demokratike, nuk kanë pranuar të 

angazhohen në arritjen e kompromiseve, që 

janë një normë e zakonshme në një shoqëri 

demokratike. Qëllim kryesor i tyre ka qenë 

sigurimi dhe mbajtja e pushtetit. Në 

funksion të realizimit të këtij qëllimi, ato 

janë angazhuar në praktika të dyshimta 

demokratike – nuk kanë respektuar shtetin 

ligjor, kanë shpërndarë pasuritë publike 

sipas parapëlqimit partiak, kanë ndryshuar 

rregullat e lojës nga një palë zgjedhje në 

tjetrën dhe kanë ushtruar trysni ndaj 

institucioneve të pavarura dhe grupeve të 

shoqërisë civile. Kur janë në opozitë, ose 

gjatë fushatave elektorale, politikanët 

shqiptarë e portretizojnë veten si udhëheqës 

frymëzues, reformatorë, konsensual, dhe 

mbështetës të reformave politike dhe 

ekonomike që synojnë shndërrimin e 

Shqipërisë në një shtet funksionues 

demokratik. Por kur vijnë në pushtet, shumë 

shpejt largohen nga rruga demokratike, 

shmangin kontrollet dhe balancat 

institucionale, që më parë i mbështesnin, 

konsolidojnë pushtetin me qëndrime anti-

demokratike, dhe përpiqen të kapin shtetin 

për përfitime ekonomike. Çdo qeveri e re ka 

kryer spastrime të mëdha në administratën 

shtetërore. Shqipëria ende nuk ka arritur të 

zëvendësojë klientelizmin dhe interesat 

partiake, me meritokracinë për punësimet në 

administratën publike. 

 

Është e vështirë për të kuptuar vazhdimin 

dhe intensifikimin e polarizmit të ashpër 

politik sot kur dallimet ideologjike mes 

partive kryesore politike janë ngushtuar 

ndjeshëm. Ndërsa pranohet gjerësisht se 

pushteti politik mund të fitohet në mënyrë të 

ligjshme vetëm nga kutitë e votimit, 

zgjedhjet në Shqipëri shoqërohen me dramë 

të madhe. Ato shihen si një betejë për jetë a 

vdekje, vetëm me fitues e të mundur, dhe jo 

si një garë mes platformave politike. 

Në parlament, debatet janë kthyer në një 

teatër politik. Fyerjet vulgare, shpifjet dhe 

gënjeshtrat janë bërë pjesë normale e debatit 

politik. Kjo retorikë armiqësore dhe 

provokuese ka krijuar një atmosferë toksike 

në parlament, që nuk e ndihmon debatin 

demokratik. Polarizimi politik e ka bërë 

shumë të vështirë gjetjen e individëve që 

shqiptarët mund t’i shohin si shembuj 

pozitiv. Njëzetepesë vjet më parë, ne tek 

Zëri i Amerikës, mund të intervistonim në 

periudha krizash të thella personalitete të 

shquara, si Rexhep Qosja dhe Ismail Kadare, 

deklaratat e të cilëve kishin ndikim. Sot, 

është vështirë të gjesh një personalitet që të 

pranohet si figurë bashkuese dhe një forcë e 

moderuar. 

Zgjedhjet e vitit 2013 krijuan shpresë dhe 

pritshmëri për ndryshime e reforma. 

Socialistët korren një fitore të thellë, duke 

siguruar kështu një mandat të 

jashtëzakonshëm për të bërë ndryshime. Me 

përjashtim të qeverisë së parë të zgjedhur në 

mënyrë demokratike në mars të 1992, asnjë 

qeveri tjetër nuk ka patur një mandat të tillë, 

dhe bashkë me të, edhe mundësinë për të 

kryer reforma të thella politike dhe 

ekonomike. 
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Kryeministri Edi Rama kishte bërë shumë 

premtime gjatë fushatës së tij të bujshme 

elektorale për të forcuar shtetin ligjor, 

luftuar korrupsionin e krimin e organizuar, 

për të reformuar drejtësinë dhe modernizuar 

ekonominë. Ndërsa qeveria ka bërë 

përparime në shumë fronte, kryeministri 

Rama nuk arriti të shfrytëzonte mundësitë e 

këtij momenti vendimtar për të ndjekur një 

kurs të ri. Me që gëzonte një shumicë të 

mjaftueshme në parlament, Kryeministri 

Rama nuk e pa të nevojshme të ndërmerrte 

masa serioze për një marrëdhënie më 

normale me opozitën. Ndonëse para 

zgjedhjeve ai mbështeste pavarësinë e 

institucioneve dhe kërkonte respektimin e 

ndarjes së pushteteve, pasi erdhi ne pushtet 

ai nuk ngurroi që të përpiqej për t’iu 

shmangur sistemit të kontrollit dhe 

balancave të institucioneve. Deri tani nuk ka 

shenja se marrëdhëniet e qeverisë me 

opozitën mund të përmirësohen së shpejti. 

Është e pabesueshme që për vite të tëra nuk 

ka patur ndonjë takim kokë-më-kokë mes 

udhëheqësve të të dy forcave kryesore 

politike. 

Partia Demokratike është ende në procesin e 

rimëkëmbjes pas humbjes së thellë 

elektorale. Ajo ndeshet me sfida të shumta 

dhe do t’i duhet kohë të rehabilitohet në sytë 

e elektoratit shqiptar. Sali Berisha, i cili e 

kishte dominuar partinë për më shumë se dy 

dekada dhe shikohej nga baza e partisë si 

udhëheqës i domosdoshëm, dha dorëheqjen 

nga posti i kryetarit në vitin 2013 pa 

përgatitur më parë brezin që do ta pasonte. 

Dorëheqja e tij ka krijuar një boshllëk të 

madh. Lulzim Basha po ecën me kujdes 

drejt konsolidimit të pushtetit, duke u 

përpjekur t’i mbajë të bashkuara grupet e 

ndryshme në parti. Por ai ende nuk ka arritur 

të krijojë profilin e tij politik. Ai ka zgjedhur 

rrugën më të lehtë, siç kanë bërë zakonisht 

udhëheqësit e opozitës gjatë njëzetepesë 

vjetëve të fundit, duke luajtur rolin e 

kritizerit të ashpër, duke nxirë gjithçka që 

bën qeveria dhe duke ndjekur disa prej 

taktikave të dëmshme që socialistët kishin 

zbatuar para zgjedhjeve të 2013. Zoti Basha 

duhet të luajë rolin e një udhëheqësi 

vizionar, që shikon nga e ardhmja dhe 

bashkëpunon me qeverinë për çështjet dhe 

reformat e rëndësishme. 

Ndërsa Shqipëria po shqyrton mundësinë e 

reformave në drejtësi dhe kushtetutë, 

bashkëpunimi midis qeverisë dhe opozitës 

është jetik. Të dyja – qeveria dhe opozita – 

duhet të ndajnë si barrën ashtu edhe 

përfitimet nga reformat. 

Që Shqipëria të bëjë një shkëputje të qartë 

nga e kaluara dhe të konsolidojë plotësisht 

sistemin demokratik, udhëheqësit e saj duhet 

të bëjnë një vlerësim real dhe të nxjerrin 

mësime të vlefshme nga mënyra se si është 

qeverisur vendi deri më tani. Por cilat janë 

disa nga këto mësime që mund t’ju 

ndihmojnë vendim-marrësve në të ardhmen? 

Unë do të përmend katër mësime të 

përgjithshme. 

Përqendrimi tek interesat partiake dhe 

objektivat politike afatshkurtra, në vend të 

interesave themelore kombëtare, sjell pasoja 

të rënda dhe afat-gjatë për politiken e 

brendshme dhe të jashtme. Reformat 

graduale janë të lehta politikisht për t’u 

kryer, por ato sjellin ndryshime të vogla. 

Përvoja e deritanishme dëshmon se ritmi i 

ngadaltë i ndryshimeve e ka zgjatur agoninë 

e shqiptarëve dhe integrimin e vendit të tyre 
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në BE. Sfidat madhore të vendit mund të 

përballohen në mënyrë më të efektshme 

përmes përpjekjeve të përbashkëta të 

qeverisë dhe opozitës. Zbatimi i reformave 

rrënjësore që kanë të bëjnë me çështjet 

themelore kombëtare, dhe që do të kenë një 

jetë më të gjatë se sa mandati i një 

administrate, kërkojnë konsensus të gjerë. 

Dy, përpjekjet e udhëheqësve politikë për të 

kufizuar hapësirat e kundërshtarit, për të 

ushtruar kontroll autoritar mbi partinë e 

grupin e tyre parlamentar, institucionet e 

pavarura, median, dhe shoqërinë civile, kanë 

prirjen të sjellin rezultat të kundërt dhe në 

një këndvështrim afat-gjatë, minojnë 

përparimin demokratik dhe dëmtojnë 

mundësitë e vendit për zhvillim. Tashmë 

duhet të jetë e qartë se Shqipëria nuk mund 

të shndërrohet në një shtet funksionues 

demokratik pa institucione të fuqishme të 

pavarura. 

Tre, përvoja e shumë vendeve në tranzicion 

dëshmon se qeveritë që nuk dëgjojnë zërin e 

popullit dhe nuk respektojnë aspiratat e 

qytetarëve të tyre për mundësi më të mëdha 

politike, sociale dhe ekonomike, rrezikojnë 

veten e tyre. Shembujt e fundit në Ukrainë 

dhe Rumani janë domethënës. Ishte 

pakënaqësia dhe zemërimi popullor ndaj 

elitave të korruptuara që nxiti protesta 

masive që çuan në rrëzimin e presidentit 

Victor Yanukovych dhe dorëheqjen e 

kryeministrit Victor Ponta. Ndërsa gjendja 

në Shqipëri nuk është e njëjtë me atë në 

Ukrainë dhe Rumani, nuk ka asnjë dyshim 

se hendeku midis atyre në pushtet dhe atyre 

pa pushtet është shumë i thellë. Pesimizmi 

është në ngritje dhe shumë shqiptarë kanë 

humbur shpresën. Rritja e vështirësive 

ekonomike, paaftësia e qeverisë për t’u 

treguar e vendosur në luftën kundër 

korrupsionit dhe shtimi i pakënaqësisë 

sociale mund të çojnë në përplasje serioze. 

Dhe katër, marrëdhëniet jofunksionale mes 

aktorëve kryesorë politikë kanë pasur pasoja 

shumë të rënda për vendin. Paaftësia e 

demokratëve dhe socialistëve për të bërë 

kompromis dhe punuar së bashku, ka 

rezultuar në një qeverisje të dobët dhe ka 

ngadalësuar integrimin në Bashkimin 

Evropian. Në se nuk vihet nën kontroll, ky 

konflikt i papërgjegjshëm dhe jo-parimor, 

dhe retorika e ashpër armiqësore që e 

shoqëron, mund të dëmtojë seriozisht 

qëndrueshmërinë e Shqipërisë. 

Mbetet për t’u parë në se udhëheqësit 

shqiptarë kanë vullnetin politik për të 

zgjidhur disa prej mangësive dhe gabimeve 

më të mëdha, që kanë penguar Shqipërinë të 

arrijë potencialin e saj demokratik. Deri tani, 

reformat e thella, qeverisja e mirë, dhe lufta 

ndaj korrupsionit nuk kanë qenë përparësi e 

qeverive të ndryshme që kanë drejtuar 

vendin. Gjendja aktuale, gjithsesi, është e 

rëndë dhe çmimi i dështimit mund të jetë i 

madh për elitat politike dhe vendin në tërësi. 

Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian 

kanë treguar angazhim të thellë për 

përparimin demokratik të Shqipërisë. Ato 

kanë mbështetur udhëheqësit shqiptarë me 

shpresë se ata do të udhëhiqnin vendin e tyre 

drejt një demokracie të vërtetë, e jo që të 

ndiqnin praktika jo-demokratike e të 

pasuroheshin në mënyrë të paligjshme, duke 

vjedhur kështu të ardhmen e popullit të tyre. 

Ndërsa shtytja për ndryshime reale duhet të 

vijë nga brenda, bashkësia ndërkombëtare 

duhet ta ndihmojë Shqipërinë ta përfundojë 
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procesin e konsolidimit të demokracisë. 

Bashkësia ndërkombëtare mund ta bëjë këtë 

duke përdorur levat e ndryshme që ka në 

dispozicion për të ushtruar trysni mbi 

vendimmarrësit shqiptarë. Ata që luftojnë 

me të vërtetë për një Shqipëri të begatë, 

demokratike e të drejtë duhen mbështetur, 

ndërsa politikanët, zyrtarët dhe biznesmenët 

e dyshuar për korrupsion dhe lidhje me 

krimin e organizuar duhet të përballen me 

ndëshkime të rënda. 

Vendimmarrësit në Tiranë shpesh e shohin 

mbështetjen që jep bashkësia ndërkombëtare 

si një ripohim të politikave të tyre. Por ata 

duhet ta dinë se Shtetet e Bashkuara dhe 

Bashkimi Evropian nuk mbështesin individë 

të caktuar politikë. Ato mbështesin aspiratat 

e popullit shqiptar për një proces politik 

gjithë-përfshirës, për vendosjen e shtetit 

ligjor, dhe për krijimin e një qeverie të 

efektshme dhe të përgjegjshme. Nuk ka në të 

vërtetë asnjë arsye bindëse sot, se përse 

Shqipërisë i duhet dhënë ndihmë pa kushte. 

Ndërsa Shqipëria është e rëndësishme, ajo 

nuk është pjesë e interesave jetikë të 

Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit 

Evropian. Shqipëria është thjesht pjesë e 

strategjisë së tyre periferike. Bashkësia 

ndërkombëtare, e angazhuar sot me çështje 

të shumta dhe shumë më urgjente se 

Shqipëria, nuk pritet të jetë më aq e gatshme 

për të ndihmuar, në se udhëheqësit në Tiranë 

perceptohen si të korruptuar, të përçarë, dhe 

me një angazhim të dyshimtë ndaj 

demokracisë. Kështu, udhëheqësit shqiptarë 

duhet të jenë të ndërgjegjshëm nga rreziku i 

një “lodhjeje me Shqipërinë.” 

Sot, njëzet e pesë vjet pas përmbysjes së 

komunizmit, elita politike shqiptare e ka 

vetë në dorë të nxjerrë mësimet e duhura nga 

gabimet e së kaluarës dhe të krijojë një 

sistem ekonomik dhe politik 

gjithëpërfshirës, me mundësi për të gjithë, 

që ndërton një të ardhme që forcon 

demokracinë, shton transparencën dhe 

përgjegjësinë, dhe përkrah politika zhvillimi 

të qëndrueshme. Zbatimi i reformave 

rrënjësore kërkon udhëheqje të efektshme. 

Që Shqipëria të arrijë potencialin e saj dhe të 

gëzojë të mirat e plota të një demokracie të 

konsoliduar, udhëheqësit e saj duhet të venë 

interesat e larta të vendit para interesave 

personale dhe të zbatojnë një spektër të gjerë 

reformash politike dhe ekonomike. Në se 

dështojnë në këtë pikë, udhëheqësit 

shqiptarë do t’i mohonin popullit të tyre një 

të ardhme më të mirë. 
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Teokracia dhe Demokracia 

Muhammed  Xhaferi 

Domethënia e Teokracisë  

 

Koncepti i teokracisë ose sovranitetit të 

Zotit, pa diskutim do të tingullonte i 

çuditshëm dhe i largët për shoqërinë e 

sotme. Shekujt dhe epokat kanë kaluar pa 

ide dhe koncepte të tilla për të lënë 

përshtypje në mendjet e atyre që kanë 

sunduar dhe administruar shoqërinë 

njerëzore ose për tu diskutuar ata. 

Gjithashtu, arena intelektuale ka qenë e 

pushtuar nga kultet e sovranitetit të 

mbretërve apo të njerëzve. Prandaj kjo është 

arsyeja pse ndonjë skemë e lirimit të 

njerëzimit nga skllavëria e egoizmit dhe 

vetëçmendurisë shfaqet mendjemadhe dhe e 

tendosur. Që tani e tutje, është kërkesë e një 

llogjike njerëzore dhe kërkesë e të vërtetës 

për të mos e bllokuar kërkimin tonë me 

dëshpërimin dhe frikën e një atmosfere 

artificiale intelektuale të krijuar nga sundues 

të etur për sundim dhe egocentrizëm. Të 

patrembur nga galeria e frikshme e idolëve, 

ne, me kurajo duhet të egzaminojmë çdo lloj 

të vërtete të dobishme dhe premtuese. Por 

para se gjithash, të përpiqemi të pastrojmë 

mjegullat e dendura që rrinë rreth konceptit 

të sovranitetit Hyjnor dhe ta shkëpusim atë 

nga shumë shtresa të injorancës dhe 

paragjykimit që fsheh fytyrën e vet të 

vërtetë. Ka dy elemente në termin teokracia: 

Zoti (theos, Zot) dhe sovraniteti (kratein, të 

sundosh). Ne do të egzaminojmë secilin prej 

tyre duke filluar me Zotin.  

 

1. Zoti:  

Konceptet për Zotin u përpunuan në mendjet 

e thjeshta, ose idetë e vuajtjes nga ndonjë 

lloj alergjie duke vlerësuar se Qenia 

Supreme nuk mund të ketë aq vlerë për të 

përfituar njohurinë e kësaj Qenie Supreme. 

Lajthitja më e çuditshmja e lajthitjeve 

intelektuale është vëzhguar në lidhje me 

këtë: nevoja e dallimit midis popujve të 

vrazhdë dhe të rëndomtë të një realiteti dhe 

verzioni specialist i tij, është i pranuar në 

çdo disiplinë shkencore; përkundër kësaj ky 

sundim nuk respektohet në rastin e Zotit!  

Për të ilustruar atë që kemi thënë, një 

botanist në kërkimin e tij për një lloj të 

caktuar shkureje ose bari nuk është i 

kënaqur të marrë mendimet e rëndomta të 

një bariu që nuk ka dalë asnjëherë jashtë 

fshatit ose livadhit të tij, si fjalën e fundit për 

një lloj bari të kësaj specie të zakonshme në 

fshatin e tij.  

Megjithatë, në lidhje me kuptimin e fjalës 

“Zot”, konsiderohet si e vlefshme të 

bazohemi në nocionet më fillestare.  

Zot: një mbret i vjetër në qiell 

I ulur këmbëkryq në kupën e qiellit të madh; 

Mbretëria e Tij, një madhështi e 

pagabueshme; 

Kudo që shkon, ndihmësit e tij e ndjekin atë. 

Ata nuk e njohin Zotin e njohur nga Ibrahim 

al-Khalil, Musa ibn Imran, Isa ibn Merjem 

dhe Muhammed ibn Abd Allah (S). Ata nuk 

e kanë idenë më të vogël se çfarë ka 
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nënkuptuar “Zoti” për njerëz të tillë si Ali 

ibn Ebi Talib. Edhe në një nivel shumë më 

të ulët se këto figura të mëdha shpirtërore, 

ata nuk e kuptojnë zbulimin e Hyjnisë së 

bërë nga persona të tillë si Ibn Sina, 

Suhrawardi, Shejkh Mahmud Shabistari, 

Xhelal al-Din al-Rumi dhe Dekarti që thotë: 

“Nëse dikush do ta lejonte veten të dyshojë 

në egzistencën e Zotit, do ta konsideroja atë 

të paaftë të më vërtetojë madje edhe parimet 

e qarta të matematikës”.  

Kur flasim për “Sundimin e Zotit mbi Tokë 

e mbi njerëz”, konceptimi ynë se çfarë 

nënkuptojmë me “Zot” krijon 

mosmarrëveshje. A ka një ‘plak në qiell që 

ri këmbëkryq në majën e botës’, ose a ka një 

Qenie të adhuruar si Zoti i tyre nga njerëz të 

tillë si Ali ibn Abi Talib, ose Abu-Dhar, 

nxënësi i tij dhe të tjerë të tillë si poeti 

Rumi?  

 

Hyjnia, sundimi i të cilit mbi Tokë dhe mbi 

njerëzimin është përfshirë në konceptin e 

teokracisë, është Qenia e Gjithfuqishme, 

është gjurma e Vullnetit të të Cilit 

manifestohet qartë në rregullin e 

mrekullueshëm të univerzit. Është Qenia e 

Gjithfuqishme, e Gjithdijshme, që përmes 

fuqisë dhe diturisë së Tij absolute, “zbulon” 

modelet njerëzore për lirimin nga egoizmi 

dhe adhurimi i kënaqësive tokësore. Është 

Zoti zbulimi i të Cilit është shprehur me 

fjalë të ndryshme nga të gjitha shoqëritë 

njerëzore prej kohëve më të lashta deri më 

sot. Është Zoti, lidhja mes ‘ndriçimit’ të të 

Cilit me të gjitha qeniet e tjera është e 

ngjajshme, edhe pse joidentike, me atë të 

dritës që kalon mes trupave transparentë. 

Është Zoti që i ka dhënë kapacitetin dhe 

fuqinë natyrës së pastër njerëzore dhe 

vetëdijen e mrekullueshme të njeriut, për të 

zbuluar Vullnetin Hyjnor, për të gjykuar të 

vërtetën dhe gënjeshtrën dhe për të zgjedhur 

jetë të arsyeshme, përmes zbulimit dhe 

arsyes profetike. Është Zoti që i ka pajisur të 

gjitha qeniet njerëzore me aftësinë për 

kontakt direkt dhe indirekt me Të. Është 

Zoti që e ka pajisur njeriun me fuqinë për të 

siguruar përsosjen dhe që i ka treguar atij 

rrugën për tek ajo. Është Zoti që e lartëson 

atë tek Prania e Tij duke i siguruar një 

vetëdije të lartë. Është Zoti që e ka filluar 

krijimin e universit dhe njeriut në bazë të 

drejtësisë dhe e ka dënuar padrejtësinë 

madje kundër gjësë më të parëndësishme të 

qenieve të gjalla. Është Zoti, rrugët e afrimit 

pranë të Cilit, janë të panumërta sa numri i 

shpirtërave të krijesave:  

Rrugët drejtë Zotit janë aq të shumta sa 

numri i shpirtrave të krijesave. 

Po. Këtë nënkuptojmë me “Zotin” gjatë 

diskutimit tonë për konceptin e teokracisë 

ose të sovranitetit të Zotit. Nuk është “Zoti” 

i fabrikuar nga mendjet vullgare, apo i 

zbuluar nga njerëzit egocentrik të botës, 

mendjet e të cilëve kanë ngecur në shkallët 

më elementare të mençurisë nga një ambjent 

social i përpunuar nga demagogë dhe 

despotë egoist dhe të etur për pushtet.  

 

2. Sovraniteti:  

Lloji i njejtë i mashtrimeve dhe lajthitjeve 

intelektuale që rrethon konceptimin e Zotit 

ekziston gjithashtu në rastin e konceptit të 

teokracisë. Mund të ketë ndonjë që 

imagjinon se ajo çfarë nënkuptohet me 
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teokraci është se, Zoti, duke e personifikuar 

veten në formë të qëndrueshme, ulet pranë 

një tavoline i zënë me dosje dhe shkarravit 

“ligjet” në faqe letre... dhe pasi i shkruan 

ato, ngrihet duke tundur një kamxhik dhe i 

përcaktuar t’i shohë ato të implementuara! 

Për të tjerë nënkupton se Zoti planifikon tua 

impozojë Vullnetin e Tij mbi njerëzit 

përmes idhtarëve të Tij vetë-justifikues dhe 

priftërve tiranë, diktateve të të cilëve Ai pret 

që i gjithë njerëzimi tu bindet. Ka akoma të 

tjerë që mendojnë se teokraci do të thotë 

sovranitet dhe dominimi i një klase 

priftërinjsh që shprehin shpirtëroren në një 

mënyrë të ngjajshme me atë të 

profesionistëve dhe mjeshtërve të llojeve të 

ndryshme. Lloje të tilla të keqkuptimit për 

teokracinë shtohen në mendjet e popullatës 

së paushtruar. Megjithatë, vlera e tyre për 

kuptimin e rëndësisë së teokracisë, është e 

njejtë sa vlera e tokave plerishte të 

mbeturinave të një qyteti të madh për të 

njohur stilin e jetesës së shkollarëve dhe 

gjenive të tij.  

Lidhja e Zotit me qeniet njerëzore mund të 

krahasohet me marrëdhëniet e shpirtit me 

aktivitetet e trupit. Megjithatë, 

paralajmërimi është i nevojshëm se është 

vetëm një metaforë e përafërme; sepse, asgjë 

nuk mund të krahasohet me Zotin në pajtim 

me vargun Kuranor:  

Asgjë nuk është si Ai. (42:11). 

Për kundër kësaj kjo alegori e qartë e gabuar 

mund të përdoret për të ilustruar konceptin e 

Sovranitetit Hyjnor. Është e pa mundur të 

mohohet se “egoja”, “uni”, “shpirti” 

njerëzor ose çfarë do që ta quajmë është 

parimi veprues pas administrimit të 

personalitetit të tërësishëm të qenies 

njerëzore. “Uni” përmes aftësive të tij të 

ndryshme, administron dhe menaxhon 

mbretërinë e një ekzistence individuale. 

Nëse e përhapim këtë metaforë në sferën e 

shoqërisë njerëzore, mund të themi se 

mendjet më të zhvilluara njerëzore dhe 

natyra më e pastër dhe më e pandotur është 

vetëdija e njeriut në formën e profetëve të 

dërguar dhe të dërguarve të Zotit, janë 

veprimet dhe mjetet e sovranitetit dhe 

zotërimit të Zotit. Me fjalë të tjera kuptimi i 

sovranitetit të Zotit është manifestimi i 

Vullnetit Hyjnor në ‘shoqërinë njerëzore 

[përmes të dërguarve Hyjnor të mesëm dhe 

përmes arsyes dhe vetëdijes së padevijuar 

njerëzore. Ajo krahasohet me vullnetin 

njerëzor të përqëndruar tek “uni” që 

shkakton lëvizjen e gjymtyrëve të trupit në 

harmoni me vullnetin e tij përmes veprimit 

të nervave dhe muskujve. Mund të lind 

pyetja nëse mund të pranohet ky interpretim 

për aktualizimin e mundshëm të sovranitetit 

potencial të Zotit. Arsyet tona që e 

konsiderojmë atë të pranueshme janë këto:  

Nuk ka dyshim se përveç për entuziastët e 

politikës së Makiavelit dhe mbrojtësit e 

patrembur të Darvinizmit shoqëror duke 

kërkuar për të ofruar justifikim teorik për 

epshet e tiranëve dhe despotëve egocentrik, 

ka qenë orvatja e sinqertë e të gjithë 

mendimtarëve kryesues të njerzimit në sferat 

e ekonomisë, politikës, shkencës dhe 

edukatës njerëzore dhe çdo sferë tjetër e 

përpjekjes njerëzorë për të kërkuar gjërat 

dhe për ta zbuluar atë që mund të jetë vërtetë 

e dobishme për lumturinë dhe gëzimin 

njerëzor. Kurani i Shenjtë e përshkruan këtë 

fenomen të shenjtë me këto fjalë:  
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Për sa i përket shkumës, ajo hidhet si 

mbeturinë, ndërsa ajo që u sjell dobi 

njerëzve, ajo mbetet në tokë. Kësisoj Allahu 

i sjell shembujt. (13:17). 

Ky është një lloj sovraniteti që vepron 

përmes ligjeve të krijimit (hakimiyyat al-

tahwin, sovraniteti krijues). Si me 

sovranitetin legjislativ (hakimiyyat al-

tashri), ai vepron në mënyrën e përshkruar 

në vargun e më poshtëm Kuranor:  

Ne i dërguam të dërguarit Tonë me 

dokumente të qarta dhe Ne zbritëm me ata 

librin dhe drejtësinë që t’i përmbahen 

njerëzit të së drejtës. (57:25). 

A nuk është thelbi i drejtësisë, arritjen e të 

cilit Kurani e sheh si qëllimin e Ligjeve 

Hyjnore dhe misionin e të dërguarve të 

lindur dhe të rrënjosur mbrenda njeriut të 

vetëdijshëm, vetëdijes dhe arsyes, në 

gjendjen e tyre të pastër? Fakti se asnjë 

shkollë e mendimit nuk ka pasur asnjëherë 

forcën të kundërshtojë haptazi idenë e 

drejtësisë, është dëshmi për të vërtetën e 

deklarimit të mësipërm. Ky është kuptimi i 

‘Sovranitetit të Zotit’, që vepron përmes 

veprimit të të dërguarve Hyjnor dhe që nuk 

ka asnjë qëllim tjetër përveç se të përforcojë 

tiparet pozitive të rrënjosura në natyrën 

njerëzore. 

Të gjithë filozofët dhe mendimtarët që janë 

përpjekur të kuptojnë natyrën njerëzore, 

megjithë dallimin e mendimit dhe 

kundërshtimit në pikëpamjen e tyre për 

gjithësinë dhe njeriun, janë bashkuar në 

mendimin se njeriu në proçesin e lëvizjes së 

tij drejtë përsosmërisë është i aftë të arrijë 

pavarësinë dhe fisnikërinë e një qenie të 

simbolizuar me ‘jetën e arsyeshme’, duke 

kultivuar bazat e fatit të tij dhe duke e 

realizuar atë. Përpjekjet e pandërprera e 

bamirësve të njerzimit, për realizimin e 

kësaj pavarësie dhe fisnikërie, kanë 

mbizotëruar kaq epërsi gjatë rrjedhës së 

historisë sa që pasuesit egocentrik adhurues 

të pushtetit të politikës Makiaveliste kanë 

dështuar që ta pakësojnë rëndësinë e tyre. 

Kjo fisnikëri dhe pavarësi mbështetet në 

bazë të kësaj lirie të njeriut që mund ta 

ndihmojë atë të arrijë stacionin e 

vetvendosmërisë. Prirja njerëzore për një 

kërkim serioz dhe të pandalur për këtë liri, 

pavarësi dhe vetë-vendosshmëri, është 

manifestimi bazë i Sovranitetit Hyjnor mbi 

qeniet njerëzore. Është e pamundur ta 

ngarkojmë këtë dëshirë të madhe për 

emancipim nga agjentë të jashtëm detyrues 

dhe pasionin për arritjen e vetë-

vendosmërisë me një deng faktorësh natyror 

ose instiktiv. Ishte përpjekja për këtë 

emancipim që e ka shpëtuar gjithnjë njeriun 

nga shfarosja. Kjo vetë-vendosmëri, që 

nënkupton një liri plotësisht të lulëzuar 

dedikuar mirësisë dhe përsosmërisë, është e 

pa mundur pa pranimin e një Qenie Supreme 

dhe pa një lloj angazhimi në vlerat më të 

larta njerëzore. Si rrjedhim, kuptimi i 

Sovranitetit Hyjnor është se Zoti Suprem ka 

mbjellur farat e mirësisë dhe përsosmërisë 

në natyrën e njeriut dhe ka përshtatur 

kushtet e rritjes së tyre përmes arsyes dhe 

vetëdijes së inspiruar dhe zbulimeve të 

bartura përmes të dërguarve Hyjnor dhe ka 

kërkuar kultivimin e tyre të përhershëm nga 

njerëzimi. 

Është e mirënjohur se një grup 

mendimtarësh kryesues e ka favorizuar 

seriozisht idenë se sunduesit duhet të jenë 

filozofë të drejtë. Platoni në veprën e tij 
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Republika pasi bën dallimin mes filozofëve 

të vërtetë dhe atyre fallcifikues, argumenton 

se të parët janë më të përshtatshëm të bëhen 

Mbrojtësit e shtetit. Në një dialog mes 

Sokratit dhe Glaokonit, në librin VI të 

Republikës, numërohen karakteristikat e më 

poshtme të filozofëve të vërtetë:  

Dëshira lakmitare për njohurinë e të gjithë 

jetesës së vërtetë; 

Urrejtja ndaj fallcifikimit dhe përkushtimi 

ndaj të vërtetës; 

Përçmimi për kënaqësitë e trupit; 

Indiferenca ndaj parasë; 

Mendjemadhësia dhe liberalizmi; 

Drejtësia dhe butësia; 

Të kuptuarit e shpejtë dhe kujtesa e mirë; 

Sistemimi muzikor, i rregullt dhe harmonik. 

Nëse mendojmë për këto cilësi fisnike 

njerëzore të cekura nga Platoni si të 

domosdoshme për sunduesit do të gjejmë se 

sundimi i personave të tillë është në fakt 

sovraniteti i Zotit mbi tokë. Kjo nuk është 

ide e vjetëruar e një mendjeje të lashtë, por 

një realitet që duhet të pranohet nga çdo 

kërkues i vetëdijes së mprehtë dhe të ndritur 

i interesuar për ta kuptuar problemin e 

qeverisë me të gjithë sinqeritetin dhe 

seriozitetin e duhur. Për shembull, ata që 

janë të njohur me mendimin politik të 

Rusoit, e dinë se përkundër përkrahjes së tij 

për një qeveri dhe shoqëri të bazuar në 

konceptin e demokracisë, ai është i 

mendimit se “për të zbuluar rregullat e 

shoqërisë që i përshtaten më mirë popujve, 

do të nevojitet të ketë një intelegjencë 

superiore, që mund të kuptojë pasionet e 

njerëzve pa ndjerë asnjë prej tyre, që nuk ka 

asnjë lidhje me natyrën tonë por e njeh atë 

plotësisht, lumturia e të cilit është e pavarur 

me tonën, por që nuk do të shqetësohet 

asnjëherë për lumturinë tonë”. Nga ky kriter 

që nxjerr Rusoi për një ligjvënës optimal, ai 

del në përfundimin se vetëm “zotërat do të 

duhet tu vënë njerëzve ligje”. Është e qartë 

se vetëm të dërguarit Hyjnor dhe të 

zgjedhurit e Zotit në tokë – siç quhen në 

terminologjinë e fesë Islame – mund të 

përmbushin rolin e përfytyruar nga Rusoi 

për “zotërat” si ligjvënës të përsosur. 

Ndoshta, kjo është ajo çfarë Rusoi – duke 

qenë një monoteist dhe i krishterë – 

nënkuptonte në fakt. Në një vend tjetër ai 

shkruan:  

Një arsye fisnike që ngrihet në kokat e 

njerëzve të thjeshtë prodhon këto rregulla që 

ligjvënësi i ve në gojat e të pavdekshmëve, 

kështu duke u detyruar nga persona autoritar 

Hyjnor që nuk mund të lëvizen nga maturia 

njerëzore. Por kjo nuk është për çdo njeri t’i 

bëjë zotërat të flasin, ose të fitojë besim nëse 

pretendon të bëhet interpretues i fjalës 

Hyjnore. Shpirti i madh i ligjvënësit është 

mrekullia e vërtetë që duhet të vërtetojë 

misioni i tij.  

Dallimi më i spikatur mes qëndrimit të 

Platonit dhe atij të Rusoit është ai se, derisa 

Platoni e konsideron të nevojshme për 

sunduesit një grup cilësish, Rusoi e sheh një 

dimenzion Hyjnor tek ligjvënësi si kusht 

themelor. Një egzaminim i ngushtë i 

mendimeve të këtyre dy mendimtarëve do të 

na çojë tek një e vërtetë e njohur nga Islami: 

për legjislatorin është e nevojshme të ketë 

një dimenzion Hyjnor: një kusht i 
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përmbushur nga të dërguarit e Zotit dhe 

Imamët e pagabueshëm, të cilët janë të 

pajisur me moral Hyjnor. Cilësi e tillë 

kërkohet në Islam për kryesuesit dhe 

sunduesit; prandaj, sunduesit e mbrojnë 

sovranitetin me virtytin e lidhjes me 

Hyjninë. Në rastin kur një i dërguar është 

sundues, lidhja e tij me Hyjninë egziston nga 

virtyti i moralit të tij Hyjnor dhe përmes 

zbulimit të mesëm. Në rastin kur një 

sundues është Imam i pagabueshëm, lidhja e 

tij me Hyjninë egziston me virtytin e 

personalitetit të tij të pastër dhe moralit 

Hyjnor pa praninë e zbulimit.  

Nën ndriçimin e asaj që kemi thënë më lartë, 

zgjidhje e vetme e problemit të demokracisë 

së vërtetë të përkufizuar nga Platoni dhe 

Rusoi është egzistenca e personaliteteve 

Hyjnore mes qenieve njerëzore, pa të cilën 

problemi i zgjedhjes së sundimtarit dhe 

legjislatorit është absolutisht i 

pazgjidhshëm. Përfundimi që mund të 

nxirret nga ky diskutim është se sovraniteti i 

Zotit mbi njeriun nuk është kontradiktor me 

perceptimin e participimit të njerëzve në 

përcaktimin e vetë fatit të tyre ose për 

sigurimin e një “jete të arsyeshme” të varur 

nga parimet Hyjnore dhe të interpretuara 

sipas kriterit më të lartë të jetës.  

Më herët në diskutimin tonë ne përmendëm 

metaforën e gabuar të lidhjes së Zotit me 

njerëzimin duke i përngjarë asaj mes shpirtit 

dhe veprimeve të tij. Kjo bartet pjesërisht në 

deklaratën e mëposhtme të Ali ibn Abi-Talib 

(A):  

[Zoti është] brenda gjërave pa përzierje dhe 

jashtë atyre pa përjashtim. 

 

Sipas kësaj, lidhja mes sovranitetit të Zotit 

mbi qeniet njerëzore dhe demokracisë, është 

si lidhja mes shpirtit dhe veprimeve të tij. 

Për shembull kur njerëzit, ose një grup 

burrash të mençur të mendjeve të shëndosha 

dhe vetëdijes së padevijuar, njohin një të 

vërtetë, një ligj të bazuar mbi këtë 

perspektivë dhe të implementuar nga 

njerëzit do të jetë përforcim i sovranitetit 

Hyjnor, nga njerëzit mbi njerëzit. Kriteri pas 

kësaj është ajo që quhet ‘autoriteti i arsyes’ 

bazuar mbi principin, që nënkupton çdo 

gjykim me arsye të njejtë si gjykimi i 

Sheriatit dhe quhet ‘parimi i nevojës 

bashkëvepruese të arsyes dhe Sheriatit’.  

Shumica prej nesh e dinë se arsyeja dhe 

vetëdija e masës janë hendikepuar në llogari 

të perspektivës së tyre të kufizuar dhe 

vizionit të paqartë të qëllimeve 

përfundimtare të jetës dhe gjithashtu në 

llogari të errësimit të vazhdueshëm të 

horizontit të tyre intelektual nga retë e epshit 

dhe prirjeve egocentrike. Këta faktorë së 

bashku, e privojnë arsyen e efikasitetit dhe 

rolit të tij efektiv në administrimin e jetës 

publike. Më mirë mund të thuhet se sferat 

më të larta të ‘jetës së arsyeshme’, përmes 

historisë, kanë mbetur jashtë arenës së 

vetëdijes popullore. Ja pse ngrihet nevoja 

për misionin e profetëve të dërguar të Zotit 

të cilët me virtytin e lidhjes së tyre direkte 

me Zotin, përmes veprimit të zbulimit, 

përpiqen të lirojnë intelektin dhe vetëdijen 

njerëzore nga varësitë dhe papastëritë 

ngjitëse të mbledhura përmes egoizmit dhe 

materializmit. Është kjo arsyeja që 

gojëdhënat e besueshme Islame i referohen 

intelektit si “dëshmi e brendshme”, dhe të 

dërguarve Hyjnor si “dëshmi e jashtme” e 
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Zotit. Imam Ja’far al-Sadiq (A) lidhur me 

këtë i ka treguar Dishepullit të tij Hisham:  

O Hisham, Zoti ka dy (lloje) dëshmish 

(Hujjatayn) kundër njerëzimit: dëshminë e 

jashtme (ose manifestuese) (hujjah zahirah) 

dhe dëshminë e brenshme (hujjah batinah). 

Profetët, të dërguarit dhe Imamët janë 

dëshmi e dukshme dhe mendja (‘aql) është 

dëshmi e brenshme. 

 

Një traditë tjetër i referohet profetëve si 

njerëz me mendje të përsosur:  

Zoti nuk ka dërguar asnjë profet ose të 

dërguar pa e përsosur intelektin e tij. 

Intelekti i një profeti është superiore ndaj 

asaj të çdo individi të kombit të tij. 

 

 

Edhe një transmetim tjetër i referohet ‘aklit 

(intelektit) duke u bërë drejtues i një 

besimtari të vërtetë (mumin):  

Intelekti është drejtuesi i një mu’mini. 

‘Ali, Amir al-Mumini (A), në predikimin e 

parë të Nahj al-balaghah, e konsideron 

realizimin e mendjeve të njerëzve si një nga 

qëllimet e misionit profetik:  

 

...dhe ata (profetët) sjellin në sipërfaqe 

thesarin e groposur të intelekteve. 

Tani ngrihet pyetja nëse është e mundur që 

ndonjëherë mund të ketë kontradiktë mes dy 

formave të dëshmisë, që është: mendja dhe 

profetizmi? Sipas Islamit një situatë e tillë 

është e pamundur, sepse do të ishte apsurde 

për profetët në fillim të paraqesin arsyen ose 

mendjen si një bashkëveprues në misionin e 

tyre dhe më vonë të zbulojnë atë të 

ballafaqohet me mësimet e tyre! Gjithashtu, 

harmonia e përsosur mes mendjes dhe 

zbulimit profetik konsiderohet gjithashtu me 

çështjen se në jurispondencën Islame, 

arsyeja konsiderohet si një nga burimet e 

ligjit Islam; tre të tjerat: Libri, syneti i 

profetit (ushtrimi) dhe konsensusi (ixhma). 

Në bazë të asaj që është thënë deri tani 

mund të thuhet se një shoqëri ligjet e së cilës 

bazohen në mendjen e pakorruptuar të 

njerëzve dhe në të cilën këto ligje të 

përkufizuara kështu implementohen nga një 

sundues me mendje plotësisht të zhvilluar, 

ka një qeveri të popullit mbi veten përmes 

veprimeve të ligjeve dhe rregullave që 

rrjedhin nga zbulimi profetik dhe arsyeja 

njerëzore (dëshmitë e brendëshme dhe të 

jashtme të Zotit).  

Një metaforë: Sipas përfundimit të nxjerrë 

më lartë, qeveria e popullit mbi veten, në 

Islam, është e ngjajshme me sovranitetin e 

shpirtit mbi veprimin dhe sjelljen njerëzore. 

Objektivi i vërtetë i një qeverie të tillë është 

të përkrahë dhe forcojë dimenzionet 

materiale dhe shpirtërore të një shoqërie, të 

eliminojë shkaqet e mjerimit të popullit dhe 

për të siguruar lëvizjen e tyre drejtë qëllimit 

të lumturisë më të madhe të paraqitur si ‘jetë 

e arsyeshme’. Themelimi i një qeverie të 

tillë nuk është e mundur përmes mjeteve të 

thjeshta materiale dhe të pastra fizike ose 

natyrore të bazuara në interesa vetiake të 

shumëllojshme të njerëzve.  

Qeveria Islame është manifestim i 

sovranitetit të Zotit mbi tokë dhe një gjendje 
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e bazuar mbi një vizion të tillë është me çdo 

mjet në harmoni me shtypjen, padrejtësinë 

dhe çdo njërën nga format e ndryshme të 

idolatrisë shoqërore. Është e krahasueshme 

me atoritetin e shpirtit njerëzor të zbukuruar 

me të gjitha cilësitë fisnike njerëzore dhe 

nuk është e mundur për një shpirt të tillë të 

bëhet një burim i shtypjes fizike, 

padrejtësisë dhe tiranisë. Për ta sqaruar më 

tej këtë çështje, mund të themi se kuptimi i 

qeverisë së popullit mbi veten, nuk është ajo 

se një grusht njerëzish me forcë mund të 

shfrytëzojnë politika dhe korniza të jetës 

shoqërore për pjesën tjetër të individëve. 

Dhe as nuk është demokraci e vërtetë ajo që 

një pjesë e shoqërisë të jetë në gjendje të 

shfrytëzojë tekat e saj dhe dëshirat pa bazë 

mbi pjesën tjetër të popullit. Në mënyrë të 

njejtë, nuk është demokraci ajo se një grup 

mund të ketë fuqinë të shfrytëzojë mbi të 

tjerë çfarëdo që ata imagjinojnë si të 

përshtatshme ose në interes të popullit; sepse 

qëllimi i vërtetë i shtetit është të drejtojë 

popullin drejtë qëllimit të ‘jetës së 

arsyeshme’ dhe të sjellë harmoni dhe 

kordinim mes rangeve të tij për realizimin e 

këtij qëllimi.  

Duhet të kujtojmë se lëvizja drejtë ‘jetës së 

arsyeshme’ nuk është një rrymë natyrore 

ekzistuese në shoqëri; në vend që një rrymë 

e tillë të krijohet. Rrymat që ekzistojnë në 

mënyrë natyrore në çdo shoqëri janë ato që 

bazohen në instiktet natyrore shtazore që 

veprojnë në një model vetë-përjetësues në 

atmosferën shoqërore. Për krijimin e ‘jetës 

së arsyeshme’ për një shoqëri, shteti është 

një nevojë apsolute për të drejtuar qeniet e 

pastra fizike dhe biologjike drejtë idealit të 

ekzistencës së arsyeshme shoqërore; kështu 

që, realiteti i papërpunuar biologjik 

transformohet në një ideal të përpunuar 

shpirtëror që nuk ekziston vetë. Prandaj, 

kuptimi i qeverisë së popullit mbi veten 

është sovraniteti i vetëdijes dhe mendjes së 

tyre të paprishur se sa sovraniteti i forcës 

dhe fuqisë, personale ose të një pale, i 

trillimeve dhe paragjykimeve e të tjera.  

Ne mendojmë se asnjë përkrahës i 

sovranitetit të popullit, sado i vendosur të 

jetë, nuk do të ketë të shtojë asgjë të 

rëndësishme asaj që kemi diskutuar më lartë 

si kriter për qeveri të drejtë. Ne nuk 

mendojmë ndonjë mendimtar, me mendje të 

drejtë dhe i njohur me natyrën njerëzore dhe 

më shumë i njohur me aspekte të ndryshme 

të egzistencës shoqërore dhe individuale, se 

do të mbrojë fuqinë dhe forcën, 

paragjykimet e njerëzve dhe trillimet e 

pabaza si kriter të demokracisë të vërtetë. 

Madje as Makiaveli, i cili nga pikëpamja e 

shumë mendimtarëve ka kryer tradhëtinë më 

të rëndë kundër ekzistencës politike 

njerëzore, do të deklarojë kriterin e më 

lartshëm devijant si bazën e një shteti. Nëse 

Makiaveli mund të ofrojë ndonjë falje për 

punën e tij të korruptuar, ai do të thotë se 

vetëm ishte përpjekur të diskutojë sjelljet e 

paturpshme që despotët dhe sunduesit të 

përjetësojnë sundimin e tyre.  

Në çdo rast, pa dyshim mund të shikohet se 

demikracia e vërtetë shtrihet në sovranitetin 

e mendjes dhe vetëdijes së pastër dhe të 

papërzier të njerëzve. Është e krahasueshme 

me drejtimin e veprimeve njerëzore nga 

shpirti ose fryma njerëzore dhe është një 

manifestim direkt i sovranitetit të Zotit mbi 

njerëzimin.  
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Islami dhe demokracia 

ALI BULAÇ 

Lansimi i mendimit se të drejtat njerëzore 

janë të respektuara dhe të mbrojtura vetëm 

në vendet e tregut të lirë ekonomik, është 

propagandë e thjeshtë. Krejtësisht e 

kundërta, ligjet e tregut të lirë, që vlejnë 

vetëm në demokracitë politike, në thelb 

kanë karakter garues, por sendërtohen dhe 

prosperojnë edhe jashtë këtij garimi. Ky 

është realitet dhe ne këto do t’i shqyrtojmë 

në kaptinat vijuese 

Në tërë botën është i shtrirë mendimi se 

qeverisja demokratike në Perëndim është 

regjimi më i mirë i mundshëm deri te i cili 

njerëzimi ka mundur të arrijë. Në 

krahasimin e regjimeve – në qoftë se 

mendohet që përkundër demokracisë 

qëndron monarkia e individëve, dinastia apo 

aristokracia, e cila shumicën e popullit me të 

cilin qeveris e shpie në rrafsh të të marrëve, 

apo edhe teokracia, në të cilat klerikët 

(priftërinjtë) konsiderohen të 

pagabueshëm – demokracia, në 

zgjedhjen e shumicës së njerëzve, pa dyshim 

do të marrë vend parësor. 

 

Mirëpo, nëse dëshirohet të mbrohet mendimi 

se demokracia është regjimi më i mirë, 

atëherë ajo nuk mund të krahasohet me 

monarkitë, aristokracitë dhe teokracitë, por, 

marrë në përgjithësi, me idealet koherente 

brenda vetë modelit; duke i marrë parasysh 

idealet e ngjashme në historinë e 

njerëzimit, duhet hulumtuar se a i kanë 

arritur sistemet tjera politike idealet e veta 

për të cilat edhe sot flitet, dhe vetëm me këtë 

arrihet vlerësimi i drejtë. 

 

Në Perëndim, i cili në themele të kulturës së 

vet manifeston vetëkënaqësi dhe 

narcisiditet, konsiderohet se idealet që i 

përmban demokracia e atjeshme, në mënyrë 

speciale janë rezervuar për Perëndimin dhe 

se njerëzit, pasi e kanë njohur demokracinë 

perëndimore, kanë mësuar për atë që, gjoja, 

ato i karakterizon: zgjedhjet, aktivitetet 

politike, opozita, organizimi, ekzistimi i 

feve, kulturave dhe bashkësive etnike të 

ndryshme në shoqëritë pluraliste dhe grupet 

tjera shoqërore; pra, të përsiaturit e tillë, 

mediumet perëndimore për çdo ditë e 

përsërisin dhe me këmbëngulje qëndrojnë në 

të. 

 

Kurse, në të vërtetë, sjelljet politike për të 

cilat flitet u janë të njohura edhe kulturave 

dhe traditave tjera: në disa ato janë mjaft të 

suksesshme, e në disa të kënaqshme. 

 

Shumë orientalistë perëndimorë pranojnë se 

tradita e fiseve të vjetra arabe bart një 

karakteristikë demokratike; prijësi (kryepari) 

i zgjedhur konsiderohej i pari ndër të 

barabartit dhe të gjitha vendimet më të 

rëndësishme i merrte pas konsultimeve. 

Format e sjelljes së këtillë politike, me anë 

të mbrojtjes juridike në suaza të Islamit, janë 

ngritur në shkallë të pyetjeve mjaft të 

rëndësishme dhe nëpërmjet institucioneve 

me ndikim aplikoheshin në jetë, madje i 

kanë mbrojtur harixhitët, mu’tezilitët, 
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zejditët dhe disa mendimtarë sunnitë e 

shiitë. 

 

Marrë objektivisht, ardhja e Muhammedit në 

Medine në vitin 622 pas Hixhretit dhe 

hartimi i tij i Kartës së Medines, të cilën e 

kanë pranuar dhe nënshkruar myslimanët, 

hebrenjtë dhe mushrikët, paraqet 

dokumentin e parë juridik, përgjithësisht i 

shkruar në bazë të të drejtave të barabarta 

për të gjithë dhe mbrojtjes së vlerave 

demokratike, dhe ky dokument është shumë 

më i vjetër nga ato që paraqiten në shekullin 

XVII dhe XVIII. Specificiteti i qartë i Kartës 

së Medines është në atë që ajo u jep 

përparësi veçorive fetare, juridike dhe 

kulturore, e mbështet modelin pluralist dhe 

atë pluralizëm e vë nën garanci kushtetuese. 

 

Në qoftë se Karta e Medines, e cila përveç 

unifikimit të veçorive fetare, juridike dhe 

kulturore, mundëson që grupacionet e 

ndryshme shoqërore si bashkësi specifike 

juridike të ekzistojnë në paqe njëri pranë 

tjetrit, do të krahasohej me sistemet 

pluraliste dhe demokratike të Perëndimit, 

do të shihet se demokracia perëndimore 

përfaqëson filozofi politike mjaft 

dekadente. Sipas meje, nëse dëshirojmë të 

vijmë deri te përfundimi i drejtë për vlerat e 

demokracisë, atë para së gjithash duhet 

krahasuar me Kartën e Medines – frytin e 

një kulture politike tjetër farë, e pastaj të 

testohet sendërtimi i saj i idealeve që i ka 

paraparë në praktikë. 

 

 

* * * 

 

Përgjithësisht, në qarqet e atyre që i ofrojnë 

përkrahje pa rezervë demokracisë, në aspekt 

të definimit të saj ekziston konfuzion. Sipas 

sociologut italian Paret XE, “Paret”-it, 

demokracia është, më së paku, një 

percepsion i paqartë sikur edhe “feja”, kurse 

reputacioni i saj është më i rëndësishëm se 

vetë ajo. Duke e theksuar lirinë e vet, 

Perëndimi dhe KSBE (Konferenca për 

Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, prej para 

do kohe Organizata për Sigurim dhe 

Bashkëpunim Evropian (OSBE, NI), kanë 

deklaruar tri standarde: të drejtat njerëzore, 

demokracinë dhe ekonominë e tregut të lirë. 

Mirëpo, nuk është sa duhet e qartë përse 

ndërmjet këtyre tri vlerave detyrimisht 

shtrohet njëfarë lidhshmërie. Sepse, në bazë 

të përvojës sonë shohim që as gjatë 

historisë, as në epokën bashkëkohore nuk 

kemi argumente të forta për 

ekzistueshmërinë e obligueshme të 

lidhshmërisë ndërmjet tri vlerave të 

cekura; pikërisht e kundërta, në zgjidhjen 

përfundimtare, në lëmin e të drejtës së 

Sheriatit (civile, qytetare), nëse tashmë jo 

edhe në të drejtën zyrtare (örf), së bashku 

me rendin e vet të sulltanatit, qeveria 

osmane obligativisht i ka respektuar të 

drejtat njerëzore dhe atë gati gjatë tërë 

historisë së vet dhe me kujdes ka ruajtur 

cilësinë e respektit të shtetit. Natyrisht, nuk 

mund të thuhet se në qeverinë osmane 

sulltani është zgjedhur në bazë të parimeve 

demokratike dhe votave të zgjedhësve, por 

megjithatë, me sistemin e vet të sulltanatit 

dhe hilafetit qeveria osmane ka qenë shtet 

që, në planin e përgjithshëm, të drejtave 
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njerëzore u ka kushtuar vëmendje së paku sa 

edhe qeveritë e tashme perëndimore 

(politike). Duke u kthyer prapa, gjendja e 

këtillë haset edhe te Selxhukët, Abasitët dhe 

Emevitët. 

 

Prandaj, insistimi këmbëngulës në 

ekzistimin e lidhshmërisë së fortë të të 

drejtave njerëzore dhe demokracisë si sistem 

politik i pjesës më të madhe të bashkësisë 

njerëzore, paraqet vetëm qëndrimin teorik 

dhe dëshirën e individëve. 

 

Lansimi i mendimit se të drejtat njerëzore 

janë të respektuara dhe të mbrojtura vetëm 

në vendet e tregut të lirë ekonomik, është 

propagandë e thjeshtë. Krejtësisht e 

kundërta, ligjet e tregut të lirë, që vlejnë 

vetëm në demokracitë politike, në thelb 

kanë karakter garues, por sendërtohen dhe 

prosperojnë edhe jashtë këtij garimi. Ky 

është realitet dhe ne këto do t’i shqyrtojmë 

në kaptinat vijuese. 

 

Autori është sociolog, Universiteti i 

Stambollit 
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