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Parathënie 

 

Ky distertacion doktoral trajton një ndër temat më të rëndësishme, por edhe më të 

vështira, në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, atë mbi lidërshipin e Shteteve të 

Bashkuara në sistemin e politikës globale, në një botë, arkitektura sistemike e së cilës 

duket se, herët a vonë, do të ndryshojë. Vështirësitë kryesore që lidhen me studimin e 

kësaj teme janë dy: së pari, edhe pse studimi shtrihet në një periudhë të gjatë kohe, 

kryesisht fundi i shekullit XIX, shekulli XX dhe dekada e parë e shekullit XXI, çka na 

lejon të bëjmë analiza teorike mbi bazën e metodës induktive dhe të metodës historike 

krahasuese, subjekti që trajtohet lidërshipi ka të bëjë me një kategori teorike, 

normative dhe politike, përmbajtja e së cilës është e vështirë të përkufizohet dhe të 

matet empirikisht. Lidërshipi i një vendi mund të konsiderohet si një çështje 

perceptimi subjektiv nga individë ose aktorë politikë, që mund të jenë shtete sovrane, 

organizata joshtetërore, ose organizata ndërkombëtare. 

Vështirësia e dytë ka të bëjë me faktin se, në fushën e marrëdhënieve 

ndërkombëtare dhe të politikës globale, nisur nga disa zhvillime të ditës, edhe pse të 

rëndësishme, shpeshherë dhe lehtësisht janë krijuar ose krijohen mite, sipas të cilave 

struktura e këtyre marrëdhënieve dhe prirjet e politikës ndërkombëtare mund të 

ndryshojnë brenda një periudhe relativisht të shkurtër. Pikëpamja mjaft e përhapur 

në kohën e sotme mbi rënien e supremacisë amerikane në politikën globale dhe mbi 

dobësimin e lidërshipit të Shteteve të Bashkuara nuk është diçka e re. Kjo, siç 

shpjegon William Wohlforth, është e katërta herë, qysh nga mbarimi i Luftës së Dytë 

Botërore, që besohet gjerësisht se hegjemonia amerikane po merr fund.
1
 Josef Joffe, 

po ashtu, vë në dukje se qysh nga mbarimi i Luftës së Dytë Botërore, kur Amerika u 

bë një fuqi dominuese e globit, profecitë mbi finis Americae janë përsëritur thuajse 

                                                           
1
 William Wohlforth, “Unipolar Stability: The Rules of Power Analysis”, Harvard International 

Review (2007), 29, 1: 44-48. 
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çdo dhjetë vjet.
2
 Për këtë arsye, detyra për t’u sqaruar dhe argumentuar skeptikëve 

dhe “declinistëve” që besojnë ose që, ndoshta, edhe e dëshirojnë rënien e Amerikës 

dhe të lidërshipit global të saj, është e vështirë, edhe nëse faktet kokëforta në fushën e 

ekonomisë, të politikës, të teknologjisë dhe në fushën ushtarake provojnë pikërisht të 

kundërtën. 

Në studimin e kësaj teme unë kam pasur edhe një vështirësi tjetër, që ka të 

bëjë me mungesën thuajse të plotë të studimeve në këtë fushë nga studiuesit shqiptarë, 

me përjashtim të Prof. Fatos Tarifës,
3
 një pjesë e studimeve të të cilit kanë pasur në 

fokus të analizave të tyre veprimtarinë dhe rolin e Shteteve të Bashkuara, si e vetmja 

fuqi hegjemone në strukturën e sistemit të sotëm të marrëdhënieve ndërkombëtare, 

veçanërisht pas Luftës së Ftohtë. 

Arsyet e përmendura më sipër, si edhe rëndësia teorike që paraqet kjo temë 

studimi, e justifikojnë dhe e legjitimojnë tërësisht këtë disertacion doktoral, së paku, 

për tri arsye: 

Së pari, sepse deri më sot, tema e lidërshipit global të Shteteve të Bashkuara 

nuk është trajtuar specifikisht, madje as tërthorazi, në literaturën akademike 

shqiptare në fushën e  marrëdhënieve ndërkombëtare. 

Së dyti, sepse trajtimi i kësaj teme merr rëndësi të veçantë, sidomos sot, në 

kushtet kur, me ngritjen e fuqive të reja të mëdha, si Kina dhe India, me zgjerimin dhe 

integrimin e mëtejshëm të Bashkimit Europian dhe me rimëkëmbjen ekonomike e 

politike të Rusisë, duket sikur Shtetet e Bashkuara, veçanërisht nën administratën e 

presidentit Barack Obama, e kanë humbur peshën dhe rolin e tyre në skenën e 

politikës globale. Lufta në Afganistam dhe ajo në Irak, ngjarjet e së ashtuquajturës 

“pranverë arabe”, zhvillimet në Iran, katastrofa siriane, kriza në Ukrainë dhe kriza e 

re në Lindjen e Mesme, e kanë bërë gjerësisht të përhapur pikëpamjen se roli i 

Shteteve të Bashkuara në kohën e sotme ka rënë dhe se Uashingtoni nuk është më në 

gjendje që t’u imponojë aktorëve të tjerë në skenën globale rregullat e lojës. 

Së treti, në një kohë kur pjesa më e madhe e studiuesve dhe e studentëve 

                                                           
2
 Josef Joffe, “The Default Power: The False Prophecy of America‟s Decline”, Foreign Affairs 

(2009), Vol. 88, No. 5, ff. 21-35; Josef Joffe, The Myth of America’s Decline: Politics, 

Economics, and a Half Century of False Prophecies (New York & London: Liverright Publishing 

Corporation, 2014). 

3
 Shih kryesisht: Fatos Tarifa, Saga e dy kontinenteve: A po ndahen Europa dhe Amerika nga 

njëra-tjetra? (2007), Europe Adrift on the Wine-Dark Sea (2007), Fati i një shekulli: Hegjemonia 
amerikane, dilemat e Europës dhe sfidat e Azisë Lindore (2010), Një botë e mbarsur për shekullin 

e 21-të (Tiranë: Minerva, 2014) etj. 
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shqiptarë në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare janë marrë dhe vazhdojnë të 

merren me tema që kanë të bëjnë, kryesisht, me Bashkimin Europian dhe, sidomos, 

me çështjen e integrimit të Shqipërisë në BE, duke i lënë thuajse tërësisht jashtë 

vëmendjes dhe të patrajtuara problemet e gjeopolitikës globale dhe rolin e fuqive të 

tjera të mëdha (Kinës, Rusisë, Indisë) dhe, sidomos, rolin e fuqisë më të madhe të 

globit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ky disertacion plotëson një bollshëk të 

ndjeshëm në këtë fushë studimesh. 

Në kreun e parë të disertacionit, shpjegohen objekti dhe qëllimi i studimit, si 

edhe parashtrohet problemi i marrë në shqyrtim. Po këtu, formulohet hipoteza 

kërkimore bazë e studimit, e cila është: pavarësisht dobësisë relative reale ose të 

perceptuar të Shteteve të Bashkuara në këto 10-15 vitet e fundit dhe pavarërisht 

ngritjes së disa fuqive të tjera të mëdha, si Kina, Bashkimi Europian, India dhe Rusia, 

Amerika është dhe do të vazhdojë të mbetet, edhe për një të ardhme të 

parashikueshme, i vetmi vend të cilit mund t’i besohet lidershipi politik në shkallë 

globale dhe që realisht mund ta luajë këtë rol. Pë në këtë pjesë, shpjegohen konceptet 

bazë dhe dokktrinat kryesore në politikën e jashtme amerikane, duke filluar që nga 

“Doktrinëa Monroe” deri te “Doktrina Obama”. 

Për të sqaruar dhe argumentuar vendin dhe rolin e Shteteve të Bashkuara të 

Amerikës në botën e sotme, është parë e arsyeshme, nga pikëpamja konceptuale e 

metodike, që studimi të shtrihej në kohë në shekullin XIX, kur Shtetet e Bashkuara, 

përmes zgjerimit territorial dhe zhvillimit ekonomik arritën të bëheshin një fuqi e 

madhe, krahas fuqive të mëdha tradicionale të kohës. Roli dhe misioni i saj në atë 

periudhë janë parë të lidhura ngushtë, përveçse me faktorët ekonomikë dhe 

gjeostrategjikë, edhe me konceptin e “ekspesionalizmit” amerikan, i cili ka luajtur 

dhe vazhdon të luajë një rol të rëndësishëm në psikologjinë e amerikanëve dhe në 

retorikën politike thuajse të çdo administrate të Shteteve të Bashkuara. Këtij koncepti 

i kushtohet kreu i dytë i disertacionit. 

Kreu i tretë analizon tranzicionin nga politika izolacioniste dhe neutrale që 

kishte karakterizuar Shtetet e Bashkuara, që nga themelimi i tyre e deri në fundin e 

shekullit XIX, në një politikë internacionaliste, të angazhimit e të lidërshipit të saj në 

arenën ndërkombëtare. Ky transformim ka ndodhur dhe shqyrtohet në këtë 

disertacion në periudhën që fillon nga dekada e fundit të shekullit XIX, Lufta e Parë 

Botërore, periudha midis dy luftarave botërore e deri në mbarimin e Luftës së Dytë 

Botërore. 
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Kreu i katërt fokusohet në rolin e Shteteve të Bashkuara dhe lidërshipin 

global të saj pas Luftës së Dytë Botërore dhe në kontekstin e Luftës së Ftohtë. Këtu, 

vëmendje e posaçme i kushtohet, për herë të parë në studimet tona në këtë fushë, 

rëndësisë që kishte “Plani Marshall” për rimëkëmbjen e Europës së shkatërruar nga 

lufta, si edhe argumentohet mbështetja amerikane për procesin e integrimit ekonomik 

e politik europian. 

Kreu i pestë i kushtohet pozitës së Shteteve të Bashkuara pas Luftës së Ftohtë, 

si e vetmja fuqi hegjemone, dhe lidërshipit global amerikan. Këtu, përveç kritikës që 

u bëhet utopive liberale, të shprehura kryesisht nga Francis Fukuyama dhe John 

Ikenberry, një vend i rëndësishëm u kushtohet dy qasjeve të rëndësishme teorike, që 

shpjegojnë strukturën dhe natyrën e fuqisë hegjemone, lidërshipin global dhe 

trajektoret e tyre. E para është qasja e Immanuel Wallerstein-it mbi hegjemoninë dhe 

lidërshipin amerikan në strukturën ndërshtetërore të sistemit të sotëm botëror; e dyta 

është qasja sektoriale, ose partikulariste që ofron Amitai Etzioni. 

Studimi vjen në përfundimin se, edhe pse pozita dhe roli i Amerikës mund të 

duket se janë dobësuar e mund të dobësohen edhe më tej në të ardhmen, ndërsa fuqi 

të tjera mund të forcohen e të ngrihen, kjo pozitë dhe ky rol i Shteteve të Bashkuara 

do të mbeten të pasfiduar seriozisht për një kohë relativisht të gjatë në shekullit XXI, 

përderisa vetë sistemi global nuk do të mund të ndryshojë rrënjësisht brenda një 

periudhe të shkurtër. Ky sistem, i cili në strukturën dhe në thelbin e tij vazhdon të 

mbetet njëpolar, karakterizohet nga dy tipare të qenësishme, që janë: së pari, gjerësia 

dhe thellësia e hendekut që ndan Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga të gjitha fuqitë 

e tjera të mëdha dhe, së dyti, faktori gjeopolitik. Me logjikën dhe me ritmet e sotme 

dhe ato të pritshme të zhvillimit, ende nuk ka asnjë tregues serioz që të dëshmojë se 

Amerika do të ketë rivalë seriozë që do ta rrezikonin statusin e saj si fuqi hegjemone e 

globit dhe, rrjedhimisht, rolin e saj të lidërshipit global. 

 

Objekti dhe qëllimi i studimit 

 

Shkenca e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, si ajo fushë ndërdisiplinore e 

studimit të marrëdhënieve mes shteteve, të rolit të qeverive kombëtare e të 

organizatave ndërkombëtare, është zhvilluar gjatë këtyre 100 viteve të fundit si një 

disiplinë akademike, fillimisht britanike dhe, pas Luftës së Dytë Botërore, si një 
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disiplinë e shkencave sociale kryesisht amerikane
4
, duke pasqyruar zhvillimet e 

mëdha në shkallë globale që kishin ndodhur në prag të Luftës së Parë Botërore, 

zhvillimet midis dy luftrave botërore, ai edhe ato gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë 

dhe pas saj. Fillimet e kësaj disipline koincidojnë në kohë me daljen në skenën e 

politikës globale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si një fuqi e madhe në 

konstelacionin politik të globit. Po kështu, zhvillimi i kësaj disipline është kryer në 

kushtet e një realiteti politik global, në të cilin Shtetet e Bashkuara jo vetëm kanë 

luajtur dhe vazhdojnë të luajnë rolin kryesor, por edhe kanë pasur dhe vazhdojnë të 

kenë lidershipin e zhvillimimeve politike, ekonomike, ushtarake, teknologjike e 

kulturore të globit. 

Objekt i këtij disertacioni është studimi pikërisht i vendit që zënë dhe i rolit që 

kanë luajtur e luajnë Shteteve e Bashkuara në krye të hierarkisë politike të botës së 

sotme. Qëllimi i tij është të argumentojë ose të hedhë poshtë hipotezën kërkimore se 

Amerika, për atë që ajo është dhe për atë që përfaqëson, është dhe do të vazhdojë të 

mbetet edhe për një të ardhme të parashikueshme,  i vetmi vend që realisht mund të 

marrë përsipër përgjegjësitë dhe lidërshipin për ruajtjen e paqes, të sigurisë e të 

stabilitetit në botë, në kushtet e rreziqeve të vjetra e të reja që i kërcënojnë këto të 

mira publike globale. 

 

 

Parashtrimi i problemit dhe hipoteza kërkimore 

 

Rolin e lidërshipit në arenën ndërkombëtare Amerika e ka luajtur dhe 

vazhdon ta luajë herë e sfiduar nga fuqi të tjera të mëdha, herë “e plotfuqishme” 

ndaj tyre. Sidoqë të jetë, Amerika ka qenë, për afro njëqind vjet, i vetmi vend që i ka 

pasur dhe vazhdon t’i ketë të gjitha mundësitë për të vendosur e garantuar paqen dhe 

sigurinë në shkallë globale dhe për të qenë lideri i botës së lirë dhe i popujve që 

kërkojnë të çlirohen nga regjimet e tyre autoritariste, oligarkike apo teokratike. 

Amerika e ka provuar këtë në shumë raste gjatë shekullit XX. Kurdoherë që nevoja 

historike e ka kërkuar, ajo ka qenë e gatshme të paguante çmimin më të lartë për të 

                                                           
4
 Steve Smith, “The Discipline of International Relations: Still an American Social Science?”, 

British Journal of Politics and International Relations (2000), Vol. 2, No. 3, ff. 374-402. 
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ndihmuar rimëkëmbjen e vendeve të shkatërruara nga lufta dhe për t’u ardhur në 

ndihmë të popujve të shtypur, madje edhe në shtete që i kanë dashur asaj të keqen. 

Hipoteza kërkimore bazë që përpiqemi të vërtetojmë në këtë studim është kjo: 

Pavarësisht dobësisë relative reale ose të perceptuar të Shteteve të Bashkuara në këto 

10-15 vitet e fundit dhe pavarërisht ngritjes së disa fuqive të tjera të mëdha, si Kina, 

Bashkimi Europian, India dhe Rusia, Amerika është dhe do të vazhdojë të mbetet, 

edhe për një të ardhme të parashikueshme, i vetmi vend të cilit mund t’i besohet 

lidershipi politik në shkallë globale dhe që realisht mund ta luajë këtë rol. 

Kjo hipotezë kërkimore mbështet dhe ka si parakusht, nënhipotezën se këtë 

rol, Shtetet e Bashkuara mund ta kryejnë me sukses vetëm nëse ato bashkëpunojnë në 

frymën e multilateralizmit me fuqi të tjera të rëndësishme të kohës sonë, veçanërisht 

me Bashkimin Europian. 

 

 

Konteksti 

 

Çdo administratë amerikane është motivuar në politikën e saj të jashtme nga 

bindja ideologjike se demokracia liberale është e vetmja formë legjitime e qeverisjes 

dhe se forma të tjera qeverisjeje nuk janë veçse tranzitore. Kjo ka bërë që Shtetet e 

Bashkuara të kenë qenë dhe të jenë të gatshme për të “mbështetur popujt që u 

rezistojnë përpjekjeve të forcave shtypëse për t’i nënshtruar ata dhe që luftojnë për 

lirinë e tyre” (Harry Truman), për të  “paguar çdo çmim dhe për të përballuar çdo 

barrë” në mbrojtje të lirisë (John F. Kennedy), me synim “zgjerimin e demokracisë” 

në botë (Bill Clinton) dhe “dhënien fund tiranisë” (George W. Bush).
5
 

Një ndër veçoritë e Shteteve të Bashkuara është se ky vend asnjëherë nuk ka 

pranuar të jetojë në status quo. Amerika, siç dëshmon më së miri historia e saj, 

gjithnjë ka qenë dhe mbetet një katalizator për ndryshimin e shoqërisë dhe të 

marrëdhënieve njerëzore.
6
 Strategjia dhe taktikat e saj kanë qenë gjithnjë 
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“maksimaliste”,
7
 të tilla që kanë kërkuar dhe mundësuar ndryshime revolucionare në 

shoqërinë ndërkombëtare dhe jo zgjidhje graduale të problemeve. Kjo është një ndër 

arsyet që politikat e ndjekura nga Uashingtoni shumë herë janë kundërshtuar, ose 

nuk janë përkrahur nga aleatët e saj europianë, të cilët gjithnjë kanë qënë dhe janë 

më të “kujdesshëm” dhe më të “përmbajtur”.
8
 

Lufta e Dytë Botërore shënoi një ndryshim rrënjësor në filozofinë dhe në 

qëndrimet politike të Shteteve të Bashkuara, veçanërisht në politikën e jashtme 

amerikane. Qysh nga themelimi i republikës amerikane dhe deri në goditjen e 

befasishme që pësoi ajo nga Japonia, më 7 dhjetor 1941, Shtetet e Bashkuara kishin 

qenë një fuqi ushtarake e “mënjanuar”, ose e “izoluar” nga bota. Politika e saj 

kishte qenë e orientuar në zgjerimin e territoreve të saj në kontinentin e Amerikës 

Veriore, në zhvillimin ekonomik dhe forcimin ushtarak të vendit, dhe në ngritjen e saj 

si një fuqi e madhe, pa u angazhuar në aleanca me fuqi të tjera. Kjo traditë 

“izolacioniste”, siç do të analizoj më gjerë në vijim, zë fill me presidentin e parë të 

Shteteve të Bashkuara, George Washington, për të cilin, politika më e mirë dhe më 

realiste që duhej të ndiqte Amerika ishte jo angazhimi i saj në aleanca të përhershme 

me fuqi të tjera të mëdha, por krijim i “aleancave të përkohëshme për emergjenca të 

jashtëzakonshme”.
9
 

Kjo filozofi politike e presidentit të parë amerikan shërbeu, për gati një 

shekull e gjysmë, si vizioni nga i cili u orientua veprimtaria e çdo administrate të 

Shteteve të Bashkuara. Ajo gjeti mishërimin e saj të parë në Doktrinën Monroe, e 

cila, edhe pse kishte për autor intelektual të saj Sekretarin i Shtetit John Quincy 

Adams, u shpall nga presidenti amerikan James Monroe në fjalimin e tij mbi gjëndjen 

e unionit përpara kongresit të Shteteve të Bashkuara, më 2 dhjetor 1823. Duke 

shpallur neutralitetin e Shteteve të Bashkuara në konfliktet e ardhshme midis fuqive 

europiane, kjo doktrinë përfaqësonte një moment shumë të rëndësishëm në politikën e 

jashtme amerikane. Ajo theksonte se fuqitë europiane nuk do të mund të kolonizonin 

më tej territore në Amerikën e Veriut dhe në atë të Jugut, dhe as nuk do të mund të 

ndërhynin në punët e brendshme të kombeve të Amerikave, se Shtetet e Bashkuara do 

                                                           
7
 Stephen Sestanovich, Maximalist: America in the World from Truman to Obama (New York: 

Alfred A. Knopf, 2014). f.10 

8
 Stephen Sestanovich, “American Maximalism”, The National Interest (2005), Vol. 79, ff. 13-23. 

9
 George Washington, Washington’s Farewell Address: To the People of the United States 

(Washington, DC: 106th Congress, 2000), Senate Document No. 106-21 

(http://www.access.gpo.gov/ congress/senate/farewell/sd106-21.pdf). 

http://www.access.gpo.gov/%20congress/senate/farewell/sd106-21


viii 
 

të qëndronin neutrale në luftrat midis fuqive europiane dhe kolonive të tyre, por nëse 

luftra të tilla do të zhvilloheshin në kontinentin amerikan, SHBA do t’i konsideronte 

ato si veprime armiqësore ndaj saj. Doktrina Monroe, e cila mbështetej mbi dy 

parime kryesore (ruajtja e integritetit territorial dhe e qeverisë së zgjedhur nga 

populli),
10

 u bë kështu parimi udhëheqës i politikës së jashtme të Shteteve të 

Bashkuara, përmes së cilës, Amerika do të bëhej fuqi hegjemone në Hemisferën 

Perëndimore.
11

 

Gati një shekull më vonë, presidenti Woodrow Wilson insistoi që Amerika të 

hynte në Luftën e Parë Botërore jo si një fuqi “aleate” me Britaninë, me Francën dhe 

me Rusinë, por si një fuqi “e asociuar” me to. Po kështu, deklaratat e presidentit 

Wilson mbi politikën dhe rendin botëror të pas-luftës, u bënë pa u konsultuar më parë 

me fuqitë europiane. Presidenti Wilson deklaroi në atë kohë se hyrja e Amerikës në 

Luftës e Parë Botërore bëhej për një “kauzë morale” dhe, në këtë dokument shumë të 

rëndësishëm politik, bënte thirrje për krijimin e një Europe të paqtë pas luftës. 

Duhet vënë në dukje se qarqet politike europiane, përgjithësisht, e mirëpritën 

fjalimin e Wilson-it, por drejtuesit e shteteve “aleate” kryeministri francez Georges 

Clemanceau, kryeministri britanik David Lloyd George dhe kryeministri italian 

Vittorio Emanuele Orlando (vendi i të cilit e kishte braktisur “Aleancën Tripalëshe” 

(Triple Alliance) me Gjermaninë dhe Austro-Hungarinë dhe i ishte bashkuar 

Aleancës me Britaninë e Madhe, Francën dhe Rusinë (Triple Entente) u treguan 

skeptikë ndaj “idealizmit willsonian”.
12

 

Sido që të mund të quhet politika e jashtme e Shteteve të Bashkuara, nga 

themelimi i republikës amerikane deri në vitin 1941 izolacioniste, neutrale apo 

intervencioniste SHBA për një kohë shumë të gjatë e evitoi krijimin e aleancave 

formale me fuqi të tjera. Madje, siç do të vë në dukje më poshtë, edhe kur Amerika 

vendosi të marrë pjesë në Luftën e Parë Botërore, përkrah Britanisë dhe Francës, ajo 

nuk u bë aleatja e tyre, por një “fuqi e asociuar” me to. Kjo politikë e Shteteve të 

Bashkuara ndryshoi vetëm me pjesëmarrjen e saj në Luftën e Dytë Botërore, pas së 

cilës, Amerika nuk u tërhoq më në “punët e saj”, por mbeti thellësisht e angazhuar në 
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Europë, në Azi dhe në çështjet më të rëndësishme globale, duke krijuar aleanca të 

fuqishme me vendet e Europës Perëndimore, me Japoninë dhe me shumë vende të 

tjera. 

Ky angazhim amerikan dhe lidërshipi i Shteteve të Bashkuara pas Luftës së 

Dytë Botërore ndihmuan esencialisht në krijimin e një bote të re, arkitektura e 

sigurisë të së cilës do të ishte e pamundur të imagjinohej pa Shtetet e Bashkuara të 

Amerikës. Gjatë këtyre 70 viteve që kanë kaluar qysh nga mbarimi i asaj lufte, bota 

ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Numri i shteteve sovrane, anëtare të 

Organizatës së Kombeve të Bashkuara, është rritur nga 51 që ishte në vitin 1945, kur 

u themelua kjo organizatë, në 193 sot. Struktura e saj u shndërrua nga shumëpolare, 

në dypolare dhe, më vonë, në një strukturë njëpolare. Shtetet e Bashkuara fituan që 

nga fillimi një pozitë ndërkombëtare të panjohur më parë në historinë e njerëzimit 

dhe morën përsipër një rol, të cilin nuk mund ta luante asnjë prej fuqive të tjera të 

mëdha. Amerika u bë kështu jo vetëm pjesë e arkitekturës politike dhe ekonomike të 

globit, por edhe aktori kryesor në skenën e politikës ndërkombëtare dhe fuqia 

kryesore që garanton paqen dhe sigurinë në shkallë globale. 

Për më shumë se gjysmë shekulli, Europa ka mundur të arrijë zhvillimin 

ekonomik e social që ka arritur sot, si edhe të integrohet ekonomikisht e politikisht në 

një strukturë supranacionale, e mbrojtur nën ombrellën amerikane. Edhe pse, deri më 

sot, vendet europiane i kanë kontribuar Aleancës Transatlantike shumë më pak sesa 

Shtetet e Bashkuara, ato kanë përfituar nga kjo aleancë shumë më tepër. E mbrojtur 

dhe e sigurt pas mburojës së NATO-s, kostos së të cilës vendet e tjera anëtare të kësaj 

organizate i kanë kontribuar shumë pak, Europa Perëndimore ishte në gjëndje të 

“kopjonte” arritjet e jashtëzakonshme të Amerikës pas Luftës së Dytë Botërore, duke 

krijuar një klasë të mesme numerikisht të gjërë dhe duke financuar një sistem arsimor 

dhe të mirëqenies për të gjithë.
13

 

Fundi i Luftës së Ftohtë, dezintegrimi i Bashkimit Sovjetik dhe i Organizatës 

së Traktatit të Varshavës në fillim të viteve 1990, e prishën arkitekturën e sistemit 

global të krijuar pas Luftës së Dytë Botërore. Pas këtyre ngjarjeve, SHBA mbeti fuqia 

e vetme hegjemone e globit. Parimet e saj në mbrojtje të tregjeve të lira dhe të 

demokracisë, të kombinuara këto me fuqinë ushtarake më të madhe që ka njohur 
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historia deri më sot, bënë që Amerika të merrte përsipër dhe të luante një rol të tillë 

që i ka shërbyer sigurisë dhe ruajtjes së stabilitetit në shkallë globale. 

Ndryshe nga parashikimet që kishin bërë shumë analistë të çështjeve globale, 

“vakumi” që krijoi rënia e Bashkimit Sovjetik në sistemin ndërkombëtar pas mbarimit 

të Luftës së Ftohtë nuk shënoi krijimin e një “koncert” të ri të Fuqive të Mëdha, si ai 

që kishte ekzistuar para Luftës së Parë Botërore, por të një sistemi, në të cilin 

Amerika , edhe pse ka kundërshtarë, nuk ka ende asnjë rival që do të mund të matej 

me të në asnjë nga ata komponentë që përcaktojnë fuqinë dhe pozitën e një shteti në 

arenën ndërkombëtare dhe, aq më tepër, statusin e një fuqie polare. 

Sot jetojmë në një botë, të cilën amerikanët e përfytyruan dhe e krijuan si “të 

ardhmen” e tyre dhe që ne e quajmë globalizëm. Një shoqëri e tillë ka tendencën të 

bëhet gjithnjë e më shumë globale. Pavarësisht kostos së lartë me të cilën është 

shoqëruar dhe shoqërohet ky proces ekonomik dhe shoqëror emancipues i pa parë në 

shkallë globale, arritjet kanë qënë dhe janë kolosale dhe të mahnitshme. Sot, më 

shumë njerëzve se kurrë më parë, u mundësohen dalja nga niveli i varfërisë absolute 

në të cilën kanë jetuar paraardhësit e tyre, dhe kushte më të mira pune dhe jetese. 

Gjatë gjysmës së dytë të shekullit XX, në kushtet e një ekonomie të dominuar nga 

tregu i lirë, jetëgjatësia e njerëzve në vendet e Botës së Tretë është më shumë se 

dyfishuar. Analistë të ndryshëm vlerësojnë se si rezultat i përfshirjes së Kinës dhe 

Indisë në proceset globalizuese, rreth 400 milion kinezë dhe po kaq indianë kanë 

mundur të dalin nga niveli i varfërisë absolute brenda jetëgjatësisë së një brezi 

njerëzor.
14

 

Pavarësisht nga sa u tha më sipër, koncepti mbi “lidërshipin amerikan” në 

çështjet globale, çka përbën edhe objektin e këtij disertacioni, është një koncept 

relativisht i ri, i cili ka hyrë në përdorim në periudhën pas Luftës së Ftohtë, për të 

zëvendësuar doktrinën e deriatëhershme të kontrollit e të limitimit (doctrine of 

conteinment) me një rol të ri për Shtetet e Bashkuara, atë të lidërshipit global të saj.
15

 

Duke filluar me deklaratën e presidentin Geroge H. W. Bush, më 11 shtator 1990, në 

një fjalim përpara Kongresit Amerikan, për “ëndrrën e një Rendi të Ri Botëror” (“a 
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dream of a New World Order”) dhe me strategjinë e administratës së presidentit Bill 

Clinton për “zgjerim” (enlargement) dhe “multilaterizëm të vendosur” (assertive 

multilaterism), politika e jashtme amerikane është zhvilluar në një drejtim të tillë, që 

do të justifikonte dhe legjitimonte pozitën e saj në rolin e lidërshipit në çështjet 

globale.
16

 

Koncepti mbi “lidërshipin amerikan” në politikën globale nuk ishte një 

koncept republikan apo demokrat, pra konservativ apo liberal. Ai ka gjetur përkrahje 

dhe është përdorur gjerësisht nga të dy krahët e politikës amerikane, duke zënë kështu 

një vend qendror në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara.
17

 Në vitin 1995, 

Warren Christopher, Sekretari i Shtetit në administratën e parë të presidentit Clinton, 

në një artikull të titulluar “Lidërshipi i Amerikës, Oportuniteti i Amerikës”, botuar në 

revistën Foreign Policy, shkruante: 

 

America duhet të udhëheqë....Lidërshipi i Amerikës është parimi ynë i parë 

dhe mësimi kryesor i këtij shekulli. Fakti i thjeshtë është se, nëse nuk 

udhëheqim ne, askush tjetër nuk mund ta luajë këtë rol.
18

 

 

Po në të njëjtën kohë dhe po në të njëjtën revistë, kandidati republikan për 

postin kreut të Shtëpisë së Bardhë në zgjedhjet presidenciale të vitit 1996, Senatori 

Bob Dole, shprehte të njëjtat sentimente si edhe Christopher, kur shkruante se: 

 

Vetëm Shtetet e Bashkuara mund të udhëheqin në të gjitha çështjet politike, 

diplomatike, ekonomike dhe ushtarake me të cilat ndeshet bota e sotme.
19

 

 

Kryetari republikan i Dhomës së Përfaqësuesve të Kongresit Amerikan në atë 

kohë, Newt Gingrich, gjithashtu, deklaronte se: 

 

Ne duhet ta udhëheqim botën....Nëse ne nuk e bëjmë këtë, unë mendoj se ajo 

çfarë do të ndodhë janë rënia dhe anarkia dhe se ne do të kemi gjithnjë e më 
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shumë dhunë në planetin tonë. Dhe unë mendoj se nuk ka thuajse asnjë të 

ngjarë që dikush tjetër ta zëvendësojë Amerikën në rolin e saj të lidërshipit 

për 30 vitet e ardhshme.
20

 

 

 Warren Christopher, Bob Dole dhe Newt Gingrich kishin mosmarrëveshje të 

theksuara mes njëri-tjetrit përsa i përket politikës së jashtme amerikane. Fakti që 

binin dakord mbi rolin e lidërshipit global të Shteteve të Bashkuara flet jo aq për 

konsensus në qendrimet e dy krahëve të politikës amerikane, sesa reflektojn 

ambiguitetin e vetë konceptit mbi lidershipin global, si bazë e strategjisë së politikës 

së jashme të Uashingtonit. Siç ka vënë në dukje Jessica Mathews: 

 

Të paktën retorikisht, pothuajse kushdo pajtohet me nevojën e pakufizuar për 

lidërshipin amerikan. Por ky koncept përdoret për të fshehur pikëpamje 

thellësisht të ndryshme mbi rolin e Amerikës në botë.
21

 

 

Në literaturën mbi politikën e jashtme amerikane dallohen dy qëndrime krejt 

të ndryshme lidhur me konceptin e lidershipit global, si orientim dhe parim bazë i 

kësaj politike. Njëri është qendrimi që e përkrah këtë rol të Shteteve të Bashkuara, 

pavarërisht kostos që kjo mund të ketë. Ky qendrim është shprehur ndoshta më qartë 

se nga kushdo tjetër në librin e Joshua Muravchik-ut, Domosdoshmëria e lidërshipit 

amerikan. Muravchik shprehet në favor lidërshipit amerikan, rol që, sipas tij, është i 

domosdoshëm për arritjen e dy lloj objektivash humanitare dhe realiste. Sipas tij, për 

shkak se asnjë shtet tjetër në komunitetin ndërkombëtar nuk ka më shumë autoritet 

sesa Amerika, politika e jashtme e saj duhet të jetë një politikë “e angazhimit, 

proaktive, intervencioniste dhe e kushtueshme”.
22

 Ky autor argumenton se Amerika 

është “kombi më i pasur, më i fuqishëm dhe më i respektueshëm”. Ndonjëherë 

Amerikës i duhet të luajë “rolin e policit ose të kreut të një grupi, herë të tjera i duhet 

të luajë rolin e ndërmjetësit, të mësuesit ose të përkrahësit”.
23

 Shkurt, Amerika duhet 

ta pranojë rolin e liderit të botës. 
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Qendrimi tjetër mund të ilustrohet më së miri me pikëpamjen e shprehur nga 

Barabara Conry, në një studim të saj për Korporatën RAND, i titulluar “Lidershipi 

global i SHBA-së: Një eufemizëm për xhandarin e botës”. Kjo studiuese argumenton 

se, në fakt, nuk ka kritere të qarta se kur dhe në ç’rrethana Amerika duhet të marrë 

përsipër role që do ta bënin atë të lideren e botës, ngaqë vlerat e saj nuk janë vlerat e 

çdo shoqërie dhe ngaqë Amerika e ka të pamundur të ndëhyjë kudo ku ndodh 

spastrim etnik ose një luftë agresive. Sipas saj, roli i lidërshipit global jo vetëm që 

përmban në vetvete “kosto dhe rreziqe të larta”, që nuk e justifikojnë dobinë e të 

qënit në këtë rol, por edhe vetë koncepti i lidërshipit global është “jo-adekuat, madje 

i rrezikshëm, si bazë për hartimin e politikës”. Ajo shkruan: 

 

Karakteri eluziv i “lidërshipit” u lejon politikbërësve të racionalizojnë në 

mënyrë dramatike iniciativa të ndryshme dhe e bën të vështirë përcaktimin e 

politikës. Nëse çohet në ekstrem, lidërshipi global nënkupton se interesat dhe 

përgjegjësitë e Amerikës shtrihen thuajse mbi çdo gjë dhe kudo.
24

 

 

Një parashtrim më i plotë i debatit mbi këtë çështje bëhet në vijim të këtij 

punimi. Këtu, sidoqoftë, dëshiroj të theksoj se, pavarësisht se koncepti mbi 

“lidërshipin global” është bërë tashmë gjerësisht i përdorur, përmbajtja e tij vazhdon 

të jetë ende pak e ekzaminuar dhe e trajtuar në literaturë. Edhe pse një numur 

studiuesish, kryesisht amerikanë, kanë zhvilluar bazat konceptuale të “lidërshipit 

global”, deri më sot pak është bërë për të unifikuar plethorën e përkufizimeve të 

dhëna nga autorë të ndryshëm për këtë koncept. Mungesa e një përkufizimi të saktë, 

rigoroz dhe gjerësisht të pranuar e ka kufizuar, deri më sot, progresin konceptual dhe 

empirik të studimeve që kanë të bëjnë me lidërshipin global të Shteteve të 

Bashkuara.
25

 

 

 

Justifikimi i studimit 

 

Ky distertacion doktoral është i pari i këtij lloji në Shqipëri që trajton një 

                                                           
24

 Barabara Conry, “U.S. „Global Leadership‟: A Euphemism for World Policeman”, f. 1. 

25
  Mark Mendenhall, Sebastian Reiche, Allan Bird & Joyce Osland, “Defining the „Global‟ in 

Global Leadership”, Journal of World Business (2012), Vol. 47, No. 4, ff. 493-503. 
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temë kaq të rëndësishme në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, si lidërshipi i 

Shteteve të Bashkuara në sistemin e politikës botërore. Studime të afërta me këtë 

temë, deri më sot, në Shqipëri, janë kryer nga Prof. Fatos Tarifa,
26

 por edhe ato nuk 

kanë pasur në fokus të analizave të tyre veprimtarinë e Shteteve të Bashkuara në rolin 

e lidërshipit global, por janë përqëndruar, përgjithësisht, në natyrën dhe strukturën e 

sistemit të marrëdhënieve ndërkombëtare, veçanërisht gjatë periudhës së Luftës së 

Ftohtë dhe pas saj, në hegjemoninë amerikane, si tipar esencial i marrëdhënieve 

ndërkombëtare gjatë çerekshekullit të fundit, si edhe në zhvillimet gjeopolitike 

rajonale e globale në kohën tonë. Analizat dhe studimet e Prof. Tarifës kanë shërbyer 

si një bazë e mirë, mbi të cilën unë jam mbështetur në këtë studim, si edhe kam 

zhvilluar e artikuluar më tej e më gjerësisht shumë pikëpamje e teza të reja që kanë të 

bëjnë, kryesisht, me karakterin “eksepsional” të Shteteve të Bashkuara, temë kjo së 

cilës i kushtoj kreun e dytë të këtij punimi, si edhe mbi rolin që kjo Fuqi e Madhe 

(deri në mbarim të Luftës së Dytë Botërore) dhe e vetmja fuqi hegjemone e globit (pas 

Luftës së Ftohtë) ka luajtur në krye të hierarkisë së sistemit ndërkombëtar. 

Tema e këtij studimi dhe këndvështrimi nga i cili unë e trajtoj atë në këtë 

disertacion janë tërësisht të justifikuar për nga rëndësia e tyre, së paku, për tri arsye: 

Së pari, siç vura në dukje edhe më sipër, deri më sot, tema e lidërshipit global 

të Shteteve të Bashkuara nuk është trajtuar specifikisht, madje as tërthorazi, në 

literaturën akademike shqiptare në fushën e  marrëdhënieve ndërkombëtare. 

Së dyti, trajtimi i kësaj teme merr rëndësi të veçantë sidomos sot, në kushtet 

kur, me ngritjen e fuqive të reja të mëdha, si Kina dhe India, me zgjerimin dhe 

integrimin e mëtejshëm të Bashkimit Europian dhe me rimëkëmbjen ekonomike e 

politike të Rusisë, duket sikur Shtetet e Bashkuara, veçanërisht nën administratën e 

presidentit Barack Obama, e kanë humbur peshën dhe rolin e tyre në skenën e 

politikës globale. Lufta në Afganistam dhe ajo në Irak, ngjarjet e së ashtuquajturës 

“pranverë arabe”, zhvillimet në Iran, katastrofa siriane dhe kriza në Ukrainë (si 

edhe ajo në Gjeorgji në vitin 2008, kriza e re në Lindjen e Mesme në marrëdhëniet 

mes Izraelit dhe Palestinës), e kanë bërë gjerësisht të përhapur pikëpamjen se roli i 

Shteteve të Bashkuara në kohën e sotme ka rënë dhe se Uashingtoni nuk është më në 

                                                           
26

 Shih kryesisht: Fatos Tarifa, Saga e dy kontinenteve: A po ndahen Europa dhe Amerika nga 
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gjendje që t’u imponojë aktorëve të tjerë në skenën globale rregullat e lojës. 

Së treti, në një kohë kur pjesa më e madhe e studiuesve dhe e studentëve 

shqiptarë në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare janë marrë dhe vazhdojnë të 

merren me tema që kanë të bëjnë, kryesisht, me Bashkimin Europian dhe, sidomos, 

me çështjen e integrimit të Shqipërisë në BE ose të bashkëpunimit rajonal, duke i lënë 

thuajse tërësisht jashtë vëmendjes dhe të patrajtuara problemet e gjeopolitikës 

globale dhe rolin e Fuqive të tjera të Mëdha (Kinës, Rusisë, Indisë) dhe, sidomos, 

rolin e fuqisë më të madhe të globit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ky 

disertacion plotëson një bollshëk të ndjeshëm në këtë fushë studimesh. 

 

 

 

Falënderime dhe mirënjohje 
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 Përkufizimi i koncepteve kryesore 

 Si në çdo studim të mirëfilltë akademik, është e rëndësishme të përcaktojmë 

dhe përkufizojmë qysh në fillim konceptet teorike kryesore mbi të cilat do të 

ndërtohen arsyetimet dhe gjykimet tona në trajtimin e çështjeve më të rëndësishme 

që përbëjnë objektin e këtij studimi. Ato janë, nëse shprehem në një mënyrë 

figurative, tullat dhe lënda e parë për të ndërtuar argumente dhe analiza shkencore, si 

edhe për të krahasuar situata dhe ngjarje në plan kombëtar, rajonal e global. 

Mbështetur në literaturën e gjerë që kam shfrytëzuar për këtë studim, 

kryesisht në gjuhën angleze, më poshtë identifikoj disa nga konceptet bazë të 

zhvilluara në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare e të politikës globale, si edhe 

jap përkufizime për to, të cilat, gjithashtu, janë formuluar mbështetur në disa prej 

autorëve më të rëndësishëm në këtë fushë. 

 

Lidership global 

Ky koncept ka gjetur dhe vazhdon të ketë një përdorim të gjerë në studimet 

mbi marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në debatin që zhvillohet sot mbi politikën e 

jashtme, sidomos në Shtetet e Bashkuara, veçanërisht në periudha fushatash për 

zgjedhjet presidenciale, duke shërbyer si një parim udhërrëfyes për politikën e 

jashtme amerikane. Siç vura në dukje më sipër, si koncept teorik dhe politik, 

“lidërshipi global” është një koncept relativisht i ri, që ka hyrë në përdorim pas 

përfundimit të Luftës së Ftohtë. Kjo dëshmohet, ndër të tjera, edhe nga fakti se ky 
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koncept mungon si një zë i veçantë në Fjalorin e politikës botërore,
1
 i pari fjalor 

komprehensiv i këtij lloji, përgatitur për botim në vitin 1989 dhe botuar më 1990 nga 

Graham Evans dhe Jeffrey Newhman. I vetmi rast kur termi “lidërship” përmendet 

në këtë botim, është në kontekstin e shpjegimit të konceptit gjeopolitik “hegjemoni”.
2
 

Joshua Muravchik argumenton se “baza e lidërshipit amerikan është fuqia 

ushtarake e saj”.
3
 Sidoqoftë, pohon ky autor, “fuqia ushtarake nuk është as i vetmi 

komponent i lidërshipit dhe as një komponent i mjaftueshëm”.
4
 Nikolas Gvosdev 

mendon se, vitet e fundit, koncepti mbi lidërshipin global duket se ka humbur disi 

kuptimin që kishte ky term në vitet 1990 dhe në fillim të viteve 2000, për shkak të 

zhvillimeve të reja globale, të cilat kanë bërë të mundur rivlerësimin e rolit që 

Shteteve të Bashkuara luajnë ose mund të luajnë realisht në skenën globale.
5
 

Sidoqoftë, përballë alternativës së krijimit të një bote më të dhunshme e më kaotike, 

siç duket se paralajmërojnë zhvillimet e dekadës së parë të shekullit XXI, në Lindjen 

e Mesme, në Afganistan, në Afrikë dhe gjetkë, lidërshipi i Shteteve të Bashkuara 

mbetet jo vetëm një faktor i rëndësishëm në politikën globale, por edhe një kocept 

teorik që meriton më shumë vëmendje dhe analiza më të thelluara. 

 

Aktor ndërkombëtar 

Ky koncept nënkupton çdo entitet (shtet, organizatë ose institucion 

ndërkombëtar, korporatë shumëkombëshe, lëvizje çlirimtare, lëvizje sociale, agjenci 

joqeveritare, ose  individ të veshur me një funksion të dhënë) që luan një rol të 

identifikueshëm në marrëdhëniet ndërkombëtare. Koncepti “aktor” përdoret sot 

gjerësisht, si në fushën e studimit të marrëdhënieve ndërkombëtare, ashtu edhe në 

fushën e diplomacisë, si një mënyrë për të evituar kufizimet që përmban termi 

“shtet”. Edhe pse koncepti “aktor” nuk është saktësisht i përkufizuar, ai është i 

dobishëm për shkak të gjerësisë së përmbajtjes dhe fleksibilitetit të përdorimit të tij, 

me çka nënkuptohen një varg organizatash, institucionesh dhe personalitetesh që 

                                                           
1
 Graham Evans & Jeffrey Newnham, The Dictionary of World Politics: A Reference Guide to 

Concepts, Ideas and Institutions (New York: Simon & Schuster, 1990). 

2
 Po aty., f. 153. 

3
 Joshua Muravchik, The Imperative of American Leadership: A Challenge to Neo-Isolationism, 

f. 135. 

4
 Po aty. 

5
 Nikolas Gvosdev, “The Realist Prism: Rethinking the Cost of U.S. Global Leadership”, World 

Policy Review (October 19, 2012). 
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luajnë një rol të caktuar në politikën globale dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. 

Duke filluar nga gjysma e dytë e shekullit XX, sistemi ndërkombëtar nuk është më 

monopol vetëm i shteteve, për shkak të krijimit të një numri të madh aktorësh 

joshtetërorë, të cilët kanë interesa të pavarura nga ato të shteteve të veçanta, të cilët 

veprojnë si aktorë të pavarur dhe, madje, kanë fuqi të mjaftueshme për të influencuar 

dhe për të shkaktuar ndryshime në sistemin ndërkombëtar.
6
 Disa autorë 

argumentojnë se sistemi i sotëm ndërkombëtar i ngjan, në fakt, modelit të një sistemi 

që përbëhet nga një shumësi aktorësh (mixed actor model), për shkak të reduktimit të 

rolit të aktorit shtetëror dhe rritjes së rolit të aktorëve jo-shtetërorë.
7
 

 

Aleancë 

Koncepti “aleancë‟ nënkupton një marrëveshje politike formale ndërmjet dy 

ose më shumë shteteve për të bashkëpunuar në lidhje me çëshje të sigurisë së 

përbashkët. Një bashkëpunim i tillë nënkupton dhe kushtëzon, të paktën, 

përmbushjen e detyrimeve të përbashkëta nga të gjitha palët në rast shpërthimi të një 

lufte. Shtetet që vendosin të bëhen pjesë e një aleance i sanksionojnë përgjegjësitë 

dhe detyrimet e tyre përmes një traktati, i cili parashikon kushtet në të cilat vendet 

nënshkruese detyrohen të angazhohen ushtarakisht në mbrojtje të interesave të 

përbashkëta të aleancës.
8
 Sidoqoftë, siç dëshmon më së miri rasti i misionit të ri të 

NATO-s, pas përfundimit të Luftës së Ftohtë dhe shpërbërjes së Traktatit të 

Varshavës, bashkëpunimi midis vendeve anëtare të një aleance mund të shtrihet edhe 

përtej mbrojtjes së sigurisë së territoreve të tyre, për të arritur qëllime të përbashkëta 

                                                           
6
 Shih, ndër të tjera, Thomas Risse Kappen (ed.), Bringing Transnational Relations Back In: 

Non-State Actors, Domestic Structures and International Institutions (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1995); Margaret Karns & Karen Mingst, (eds.), The United States and 

Multilateral Institutions: Patterns of Changing Instrumentality and Influence (Boston, MA: 

Unwin Hyman, 1990); Martin Carnoy, “Multinationals in a Changing World Economy: Whither 

the Nation-State”, në Martin Carnoy, et al., The New Global Economy in the Information Age: 

Reflections on Our Changing World (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 

1993), ff. 45-96; Muhittin Ataman, “The Impact of Non-State Actors on World Politics: A 

Challenge to Nation-States”, Alternatives (2003), Vol. 2, No. 1, ff. 42-66. 

7
 Oran Young, “Actors in World Politics”, në J. Rosenau & M. East (eds.), The Analysis of 

International Politics (New York: The Free Press, 1972), ff. 136-137; James Rosenau, 

Turbulence in World Politics (New York: Harvester Wheatsheaf, 1990); Philip Taylor, Nonstate 

Actors in International Politics: From Transregional to Substate Organizations (Boulder, CO: 

Westview Press, 1984), f. 17; Joseph Frankel, International Relations in a Changing World 

(Oxford: Oxford University Press, 1988), f. 229. 

8
 Kathleen Burk & Melvyn Stokes (eds.), The United States and the European Alliance since 

1945 (Oxford: Berg, 1999). 



4 
 

dhe për të mbrojtur vlera dhe interesa të përbashkëta, që shkojnë përtej çështjeve të 

sigurisë.
9
 Në disa raste, shtetet aleate mund ta gjykojnë të nevojshme e të dobishme 

që ta mbështesin diplomatikisht njëri-tjetrin në realizimin e politikave të tyre të 

jashtme. Dhe, ashtu si në marrëdhëniet diplomatike midis shteteve, aleancat mund të 

jenë të hapura, ose të fshehta; ose mund të jenë dypalëshe (Aleanca Anglo-

Portugeze, e krijuar në vitin 1386), trepalëshe (Triple Alliance midis Gjermanisë, 

Austro-Hungarisë dhe Italisë, e formuar në vitin 1882), ose shumëpalëshe 

(Organizata e Traktatit të Atlantikut Verior NATO e krijuar në vitin 1949, ose 

Trajtati i Miqësisë, Bashkëpunimit dhe Ndihmës Reciproke Traktati i Varshavës i 

krijuar në vitin 1955). 

Aleanca ka qenë një variabël kryesor në sistemenin ndërkombëtar që 

mbëshetej në balancën e fuqisë (balance of power). Shumë studiues mendojnë se një 

sistem i tillë arriti kulmin e zhvillimit të tij në shekullin XIX.
10

 Si rregull, 

shpërndarja afërsisht e barabartë e kapaciteteve midis tri ose më shumë Fuqive të 

Mëdha në një sistem shumëpolar, siç ishte ai që karakterizoi shekullin XIX, 

kushtëzonte një mënyrë sjelljeje, e cila përcaktohej nga arithmetika e koalicioneve 

midis vetë Fuqive të Mëdha, ose midis tyre dhe fuqive të mesme ose fuqive të vogla. 

Balanca e përgjithshme e kapaciteteve dhe e fuqisë së tyre në mënyrë të veçantë 

balanca dhe kapacitetet ushtarake kanë ndryshuar në varësi të faktit se cilat shtete 

janë bashkuar në aleancë me kë. Në një sistem shumëpolar, aleancat midis shteteve 

ndikojnë më shumë dhe më shpejt në ruajtjen ose në prishjen e balancës, sesa 

zhvillimet e brendshme të një vendi, sado i fuqishëm që të jetë ai.
11

 

Aleancat ushtarake mund të krijohen për qëllime difensive ose ofensive. 

“Aleancat ofensive janë, përgjithësisht, më të brishta sesa aleancat mbrojtëse”.
12

 Për 

shkak të vet natyrës së saj, një aleancë ofensive është problematike, pasi ajo kërkon 

që vendet anëtare të saj të jenë të gatshme të sakrifikojnë jetët e qytetarëve të tyre 

dhe resurset e tyre për një kauzë, të cilën vetë ato mund të mos e konsiderojnë të 

rëndësishme për interesat e tyre kombëtare. 

                                                           
9
 David Auerswald & Stephen Saideman (eds.), NATO in Afghanistan: Fighting Together, 

Fighting Alone (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014). 

10
 Charles Phillips & Alan Axelrod (ed.), Encyclopedia of Historical Treaties and Alliances. Vol. 

1, From Ancient Times to World War I (Chicago & London: Fitzroy Dearborn, 2001). 

11
 Fatos Tarifa, Fati i një shekulli: Hegjemonia amerikane, dilemat e Europës dhe sfidat e Azisë 

Lindore, f. 49.  

12
 Stephen Walt, “Why Alliances Endure or Collapse”, Survival (1997) Vol. 39, No. 1, f. 159. 
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Gjatë shekullit XX, aleancat zhvilluan katakteristika institucionale shumë më 

komplekse se në të kaluarën. NATO, fjala vjen, është një shembull shumë i mirë në 

këtë drejtim. Përveç koordinimit të një politike të mbrojtjes kolektive, kjo organizatë 

është përpjekur dhe përpiqet, gjithashtu, të koordinojë politikën mbi kontrollin e 

armëve, si edhe të blerjes së armëve e të teknologjisë ushtarake. 

 

Anarki 

Në teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare një koncept shumë i rëndësishëm 

është ai i “anarkisë”. Kuptimi i mirëfilltë i këtij koncepti është mungesa e qeverisjes 

(absence of government), edhe pse, shpeshherë, ky koncept përdoret në mënyrë të 

gabuar, si sinonim i mungesës së plotë të rendit, ose si sinonim i konfuzionit dhe i 

kaosit. Në teorinë tradicionale mbi marrëdhëniet ndërkombëtare anarkia dhe rendi 

nuk janë domosdoshmërisht koncepte përjashtuese. Siç vënë në dukje Graham Evans 

dhe Jeffrey Newnhan, “marrëdhëniet ndërkombëtare kërkojnë një lloj të veçantë 

aktiviteti politik, i cili, në fakt, mundësohet dhe nuk shkatërrohet prej anarkisë”.
13

 

Koncepti “anarki”, origjina intelektuale e të cili mund të thuhet se daton me veprën e 

Thomas Hobbes-it, Leviathan,
14

 (sidomos në kapitullin XIII të saj) dhe shtjellohet më 

tej në veprën e Immanuel Kant-it Paqja e përjetshme,
15

 ka qenë dhe mbetet një 

koncept gjerësisht i përdorur në mendimin perëndimor mbi marrëdhëniet 

ndërkombëtare, në atë masë sa, siç vë në dukje Hedley Bull, disiplina e 

marrëdhënieve ndërkombëtare është zhvilluar në lidhje të ngushtë me këtë koncept.
16

 

Në mënyrë specifike, termi “anarki ndërkombëtare” është popullarizuar së pari në 

vitin 1916, nga G. Lowes Dickinson, i cili argumentonte se anarkia dhe frika që 

shkaktonte ajo te shtetet ka qënë shkaku i çdo lufte, në përgjithësi, dhe, në mënyrë të 

veçantë, i Luftës së Parë Botërore.
17

 Shumica e studiuesve të marrëdhënieve 

ndërkombëtare në kohën tonë, sidoqoftë, e konsiderojnë debatin mbi anarkinë si një 

                                                           
13

 Graham Evans & Jeffrey Newnham, The Dictionary of World Politics: A Reference Guide to 

Concepts, Ideas and Institutions, f. 15. 

14
 Thomas Hobbes, Leviathan (Cambridge: Cambridge Uiversity Press, 1991). 

15
 Immanuel Kant, Perpetual Peace, në M. Forsyth, H. Keens-Soper & P. Savigear (eds.), The 

Theory of International Relations: Selected Texts from Gentili to Treitschke (London: Allen & 

Unwin, 1970). 

16
 Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (London, Macmillan, 

1977). 

17
 G. Lowes Dickinson, The European Anarchy (London: Allen & Unwin, 1916). 
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debat semplist e të pafrytshëm dhe priren që t‟i konsiderojnë marrëdhëniet 

ndërkombëtare jo aq si përplasje mes interesave të shteteve të veçanta, sesa si 

marrëdhënie që përcaktohen e zhvillohen të kushtëzuara nga shkalla e lartë e 

ndërvarësisë reciproke dhe e interesave të përbashkëta për të negociuar marrëveshje 

që kënaqin interesat e tyre. Sidoqoftë, ka prej tyre që mendojnë se, për shkak të 

“anomalive” gjeopolitike të krijuara, ose të trashëguara në kohën e sotme, “anarkia 

do të jetë, ndoshta, gjendja normale e botës në shekullin XXI”.
18

 

 

Fuqi 

Si nga këndvështrimi i një “wilsonianizmi realist” të Fukuyama-s, ashtu edhe 

nga ai i “realizmit demokratik” të Charles Krauthammer-it, ose edhe nga 

këndvështrimi i “globalistëve demokratë”, “në një botë të rrezikshme si kjo e sotmja 

fuqia vazhdon të jetë monedha kryesore e marrëdhënieve ndërkombëtare”.19 Randall 

Scheller, madje, argumenton se “fuqia është një tipar themelor i marrëdhënieve 

ndërkombëtare dhe vetë thelbi i natyrës së marrëdhënieve ndërkombëtare është 

konfliktual”,
20

 çka nënkuopton se për zgjidhjen e konflikteve mes shteteve fuqia 

mbetet një element kryesor. 

Në teorinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, koncepti “fuqi” (power) është 

përpunuar kryesisht nga shkolla realiste, sidomos në veprën më të njohur të 

përfaqësuesit më të shquar të saj, Hans Morgenthau, Politika mes shteteve.
21

 Në këtë 

vepër dhe, përgjithësisht, në traditën realiste, koncepti i fuqisë përkufizohet në 

mënyrë shumë të përgjithshme dhe ky kuptim mbetet, si të thuash, de rigueur edhe 

sot e kësaj dite. Megjithatë, pikëpamja e Morgenthau-së është kritikuar dhe sfituar 

edhe brenda vetë traditës realiste. Në fakt, një pjesë e mirë e debatit mbi konceptin e 

fuqisë brenda shkollës raliste është zhvilluar midis përkrahësve të Morgenthau-së 

dhe kritikuesve të tij. 

                                                           
18

 David Danelo, “Anarchy is the New Normal: Unconventional Governance and 21
st
 Century 

Statecraft”, FPRI E-Notes (Philadelphia, PA: Foreign Policy Research Institute, 2013). 

19
 Jonathan Caverley, “Power and Democratic Weakness: Neoconservatism and Neoclassical 

Realism”, Millennium: Journal of International Studies (2010), Vol. 38, No. 3, f. 594. 

20
 Randall Schweller, “The Progressiveness of Neoclassical Realism”, në Colin Elman & Miriam 

Fendius Elman (eds.), Progress in International Relations Theory: Appraising the Field 

(Cambridge, MA: MIT Press, 2003), f. 325. 

21
 Hans Morgenthau, Politics among Nations: The Stuggle for Power and Peace. Shih, gjithashtu, 

Hans Morgenthau, In Defence of the National Interest (New York: Knopf, 1951). 
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Sidoqoftë, vetë koncepti “fuqi” është një një ndër konceptet më të kontestuara 

në studimin e politikës botërore e të marrëdhënieve ndërkombëtare. Përdorimi i tij, si 

në të kaluarën, ashtu edhe sot, ka qenë ambivalent dhe shpeshherë ka krijuar 

konfuzion. Si term, koncepti “fuqi” është i ngjashëm, ose i afërt me terma të tillë, si 

forcë, detyrim, influencë etj. Ndonjëherë, koncepti “fuqi” është përshkruar si një 

“portmanto”, në të cilën mund të vendosen një sërë kuptimesh dhe, për këtë arsye, ai 

konsiderohet dhe, në fakt, është një koncept i vështirë, në mos edhe i pamundur për 

t‟u përkufizuar saktë. Zakonisht, fuqia kuptohet si diçka që nëkupton një varg 

mundësisht, nga forca dhe detyrimi, tek influenca dhe autoriteti. 

Në dekadat e fundit, studiuesit e marrëdhënieve ndërkombëtare kanë mundur 

të qartësojnë e të saktësojnë më mirë përmbajtjen e konceptit “fuqi” duke e parë si 

atë si një koncept shkaksor.
22

 Shumica e debateve post-realiste mbi fuqinë nisin duke 

bërë një dallim të qartë midis këtij koncepti si mundësi e supozuar, ose posedim i saj, 

nga njëra anë, dhe fuqisë si marrëdhënie mes dy ose më shumë aktorëve, nga ana 

tjetër.
23

 Sidoqoftë, shumica e autorëve mendojnë se për shkak se një marrëdhënie 

fuqie (power relationship) nënkupton përdorimin e sanksioneve nga një apo disa 

aktorë për të thyer rezistencën e një ose të disa aktorëve të tjerë, fuqia shpreh gjithnjë 

forcë dhe detyrim. 

 

Balancë fuqie 

Ky koncept është ndër më të përdorurit në studimin e marrëdhënieve 

ndërkombëtare dhe në fushën e veprimtarisë diplomatike. Në fakt, disa autorë 

mendojnë se koncepti i “balancës së fuqisë” është, ndoshta, ai koncept që i afrohet 

më shumë një teorie politike të marrëdhënieve ndërkombëtare sesa çdo koncept 

tjetër.
24

 Sidoqoftë, edhe përmbajtja e këtij koncepti nuk është kurdoherë dhe për këdo 

njëlloj e qartë, ndaj edhe ai është i hapur për interpretime të ndryshme. 

Për shkak të mënyrave të ndryshme të të kuptuarit të “balancës së fuqisë”, 

disa autorë e shohin të dobishme që të bëjnë dallim midis balandës së fuqisë (1) si 

politikë (si një përpjekje e qëllimshme për të parandaluar dominimin e një fuqie të 

                                                           
22

 David Baldwin, “Power Analysis and World Politics: New Trends versus Old Tendencies”, 

World Politics (1979), Vol.  31, No. 2, ff. 161-194. 

23
 Shih Robert Dahl, Modern Political Analysis (Englewwod Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984), f. 

176. 

24
 Ian Hall, The International Thought of Martin Wight (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006). 
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vetme) dhe (2) si një sistem i politikës ndërkombëtare (në të cilin natyra e 

marrëdhënieve mes shteteve tenton të kufizojë ose të kontrollojë përpjekjet për 

vendosjen e hegjemonisë nga një fuqi e vetme, çka rezulton në një ekulibër të 

përgjithshëm. Një shembull tipik që e ilustron konceptin e “balancës së fuqisë” si 

politikë, mund të konsiderohej politika e jashtme e Britanisë në marrëdhënie me 

Fuqitë e Mëdha europiane nga shekulli XVI deri në fillim të shekullit XX, ndërsa një 

shembull që mund ta ilustronte më së miri konceptin e “balancës së fuqisë” si sistem 

i politikës ndërkombëtare, do të ishte sistemi shtetëror europian, nga viti 1648 deri 

më 1789, dhe nga viti 1815 deri më 1914.
25

 

Në vitin 1815, pas një periudhe të gjatë ekspansioni nën sundimin e Napoleon 

Bonapartit, Franca u tërhoq në territoret e pushtuara prej saj, duke mundësuar kështu, 

përmes Kongresit të Vienës, institucionalizimin e balancës së fuqisë në Europë.
26

 

Vendimet e Kongresit të Vienës, të cilat u morën bashkërisht nga Fuqitë e Mëdha të 

kohës, synonin zgjidhjen e konflikteve mes tyre, në mënyrë që, në të ardhmen, të 

mund të evitoheshin lufrat e tmerrshme, si ato të njëzet viteve të fundit. Edhe pse 

Kongresi i Vienës është kritikuar gjerësisht nga historianë të shekujve XIX dhe XX 

për injorimin që u bëri impulseve nacionale e çlirimtare në Europë dhe për reagimin 

shtypës ndaj tyre, përgjithësisht besohet se, përmes vendosjes së balancës së fuqisë 

(çka ndryshet njihet edhe si “Koncerti i Europës”), vendimet e atij kongresi 

parandaluan shpërthimin e një lufte të re mes Fuqive të Mëdha për afro një shekull 

(1815-1914). I këtij mendimi është, ndër të tjerë, edhe Henry Kissinger, i cili, në 

vitin 1954, i kushtoi kësaj çështjeje studimin për disertacionin e tij doktoral, me titull 

Një botë e rindërtuar.
27

 

“Balanca e fuqisë”, e kuptuar qoftë si politikë, ashtu edhe si sistem, ka qënë 

pjesë e pandarë e historisë diplomatike të botës moderne dhe, ndoshta, edhe vetë 

vlerësimi i politikës ndërkombëtare deri në ditin 1914 mund të bëhet duke iu referuar 

pikërisht këtij koncepti dhe realiteteve që pasqyronte ai. Lidhja e Kombeve, e krijuar 

pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore, përfaqësonte një përpjekje ndërkombëtare 

për ta zëvendësuar politikën dhe sistemin e “balancës së fuqisë” me parimin e 

                                                           
25

 Ndarja e kësaj sekuence kronologjike (1789-1815) përfaqëson periudhën e radikalizmit në 

Francë dhe refuzimin e saj për të respektuar balancën e fuqisë. 

26
 Paul Schroeder, “Did the Vienna Settlement Rest on a Balance of Power?” The American 

Historical Review (1992), Vol. 97, No. 3, ff. 683-706. 

27
 Henry Kissinger, A World Restored: The Politics of Conservatism in a Revolutionary Era 

(Boston, MA: Houghton Mifflin, 1957). 
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“sigurisë kolektive”, që nuk do të kishte më nevojë për balancë. Por, shumë analistë 

të marrëdhënieve ndërkombëtare që mbështeten në traditën realiste, mendojnë se 

ishte pikërisht mungesa e “balancës së fuqisë” gjatë periudhës midis dy luftrave 

botërore ai faktor që çoi në shpërthimin e Luftës së Dytë Botërore. Pas mbarimit të 

kësaj lufte, sistemi politik ndërkombëtar u organizua jo më mbi bazën e balancës 

tradicionale të fuqisë, por si një sistem dypolar dhe më vonë njëpolar, çka shtjellohet 

më poshtë në këtë punim. 

 

Fuqi e Madhe 

Ky term, i cili tradicionalisht është shoqëruar me paradigmën realiste në 

analizën e marrëdhënieve ndërkombëtare, i referohet renditjes së shteteve kryesisht 

mbi bazën e kapaciteve të tyre ushtarake dhe ekonomike. Struktura hierarkike e 

sistemit të politikës botërore është karakterizuar nga ekzistenca e Fuqive të Mëdha 

(ose edhe e superfuqive), e fuqive të mesme, e fuqive të vogla dhe e mikro-shteteve. 

Vetë termi “Fuqi e Madhe” e ka origjinën e tij në politikën italiane të shekullit XV,
28

 

edhe pse ai u adoptua si një koncpet diplomatik ortodoks për të parën herë me 

nënshkrimin e “Traktatit të Shomontit” (Treaty of Chaumont), në vitin 1814. Si 

rezultat i Kongresit të Vienës (1815), pesë shtete europiane Austria, Britania, 

Franca, Prusia dhe Rusia formalisht i njohën vetes së tyre statusin e Fuqisë së 

Madhe. Ideja ishte që këta shtete, duke vepruar në “koncert” me njëri-tjetrin, të 

merrnin përsipër të menaxhonin në mënyrë pluraliste ruajtjen e rregullit në sistemin 

europian të shteteve.
29

 

Jashtë Europës, statusin e “Fuqisë së Madhe” e kanë pasur dy shtete të tjerë: 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas fitores në luftën ndaj Spanjës në vitin 1898, dhe 

Japonia, pas fitores ndaj Rusisë në vitet 1904-1905.
30

 Prirja për t‟u njohur statusin e 

Fuqisë së Madhe në konferenca ndërkombëtare disa vendeve vijoi edhe në shekullin 

XX, duke u institucionalizuar në Lidhjen e Kombeve. Sidoqoftë, duhet thënë se, 

pavarësisht nga fakti se, duke filluar nga fundi i shekullit XIX dhe fillimi i shekullit 

XX, Amerika ishte dhe konsiderohej nga qeveritë e fuqive të tjera të mëdha si një 

                                                           
28

 Trevor Dean, “Venetian Economic Hegemony: The Case of Ferrara, 1220–1500”, Studi 

Veneziani (1986), No. 12, ff. 45–98. 

29
 Jakub Grygiel, Great Powers and Geopolitical Change (Baltimore, MD: The John Hopkins 

University Press, 2006). 

30
 Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 

1981). 
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Fuqi e Madhe, ajo, sidomos gjatë periudhës para vitit 1917 dhe midis viteve 1921-

1941, nuk manifestoi vullnetin e saj politik për t‟u sjellë në skenën e politikës globale 

si një fuqi e tillë.
31

 Vetëm me hyrjen e saj në Luftën e Dytë Botërore dhe pas saj, 

Amerika, në mënyrë të ndërgjegjshme, mori përsipër të luante rolin e një Fuqie të 

Madhe. Me krijimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, stutusi i Fuqive të 

Mëdha u rikonfirmua institucionalisht: pesë vende Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e 

Bashkuar, Franca, Bashkimi Sovjetik (sot Rusia) dhe Kina (kjo e fundit në vitin 

1971) morën dhe ruajnë vendin e anëtarit të përhershëm në Këshillin e Sigurimit, 

duke pasur, secili prej tyre, të drejtën e vetos. 

 

Superfuqi 

Pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore, në vend të termit “Fuqi e Madhe” 

hyri në përdorim një term i ri: “superfuqi”, i përdorur për herë të parë nga William 

Fox.
32

 Përdorimi i këtij termi shënonte krijimin e një klase të re shtetesh, që ishin 

qartësisht superiore ndaj Fuqive të Mëdha tradicionale europiane. Gjatë periudhës së 

Luftës së Ftohtë, statusin e superfiqisë e fituan vetëm dy vende të globit: Shtetet e 

Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik. Ndërkohë, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, të 

cilat më parë kishin gëzuar statusin e një Fuqie të Madhe dhe kishin manifestuar 

vullnetin e tyre politik për të vepruar si fuqi të tilla, e humbën këtë status. Ato u 

konsideruan në atë kohë dhe vazhdojnë të konsiderohen edhe sot si fuqi të mesme, 

ose të dorës së dytë, edhe pse vazhdojnë të ruajnë privilegjet e fituara pas Luftës së 

Dytë Botërore, si anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Me 

shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik dhe të Traktatit të Varshavës, ngjarje këto që 

shënuan fundin e Luftës së Ftohtë, i vetmi vend që gëzon statusin e një superfuqie 

vazhdon të jetë Amerika. 

 

Eksepsionalizëm 

Përmbajtja e këtij koncepti shtjellohet gjerësisht në kreun pasardhës të këtij 

disertacioni. Këtu dëshiroj të theksoj vetëm faktin se ky koncept është jo vetëm 

                                                           
31

 David Abernethy, The Dynamics of Global Dominance (New Haven, CT: Yale University 

Press, 2000); Robert Chase, Emily Hill & Paul Kennedy, The Pivotal States (New York: Norton, 

1998). 

32
 William Fox, The Super-Powers: The United States, Britain and the Soviet Union_Their 

Responsibility for Peace (New York: Harcourt, Brace & Company, 1944). 
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shumë më pak i qartë sesa mendojmë zakonisht, por edhe ka pasur e ka kuptime e 

përdorime të ndryshme, shpeshherë polarizuese, në retorikën politike dhe në 

diskursin mbi politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Duke përgjithësuar në 

lidhje me një sërë veçorish unike e tepër të spikatura, që e dallojnë zhvillimin 

historik, politik, ekonomik, demografik e kulturor të Shteteve të Bashkuara,
33

 

koncepti “eksepsionalizëm” amerikan shpeshherë është shpjeguar në terma 

teologjike, madje ortodokse e deri fundamentaliste, duke i konsideruar Amerikën dhe 

popullin e saj si një vend dhe një komb të zgjedhur e të privilegjuar nga Zoti.
34

 Në 

fushën politike, sidoqoftë, ky koncept është mbështetur dhe justifikuar në ide 

filozofike dhe në analiza politike,
35

 të cilat shtjellohen gjerësisht në vijim. 

Koncepti mbi “eksepsionalizmin” amerikan nënkupton jo thjesht se Amerika 

është një vend i ndryshëm nga vendet e tjera nga pikëpamja statistikore, por edhe një 

vend krej i veçantë, pra që ka tipare dhe një histori të krijimit e të zhvillimit të saj, si 

shoqëri, që nuk i ka asnjë shoqëri dhe asnjë shtet tjetër dhe, për këtë arsye, ajo zë një 

vend krejt të veçantë, ka një rol të jashtëzakonshëm dhe një mision unik në sistemin 

ndërkombëtar, që nuk mund t‟i pretendojë asnjë shtet tjetër. Me fjalë të tjera, 

Amerika është jo vetëm një vend “i jashtëzakonshëm”, por edhe një shembull për 

mbarë botën dhe, për kë arsye, i vetmi vend që mund të marrë përsipër e të realizojë 

lidërshipin ndërkombëtar.
36

 

Pavarësisht përmbajtjes që i është dhënë dhe kuptimit në të cilin është 

përdorur e përdoret ky term, në çdo rast, pikëpamja dominuese ka qenë ajo që e 

konsideron “ekspesionalizmin” si një mision që është “pjesë përbërëse e AND-së 

kulturore të Amerikës”.
37

 Edhe pse koncepti mbi “eksepsionalizmin” amerikan është 

përdorur dhe vazhdon të përdoret nga të dy krahët e politikës amerikane, ai ka qenë 

                                                           
33

 Fatos Tarifa, “Eksepcionalizmi Amerikan: Barack Obama vs. Alexis de Tocqueville”, Revista 
MAPO (10 korrik 2010), ff. 46-49. 

34
 Walter McDougall, “American Exceptionalism...Exposed”, FPRI E-Notes (Philadelphia, PA: 

Foreign Policy Research Institute, 2012). 

35
 James Ceaser, “The Origins and Character of American Exceptionalism”, American Political 

Thought: A Journal of Ideas, Institutions, and Culture (2012), Vol. 1, ff. 2-25. 

36
 Po aty. 

37
 Po aty. 
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dhe mbetet një koncept polarizues në debatin ideologjik e politik mes forcave 

liberale dhe atyre konservatore.
38

 

 

Polaritet 

Ky koncept, i formuluar nga shkolla realiste e marrëdhënieve ndërkombëtare, 

përdoret gjerësisht në analizën e sistemeve. Ai nënkupton se brenda një sistemi të 

caktuar marrëdhëniesh, një ose disa aktorë janë kaq të rëndësishëm, saqë ata përbëjnë 

një “pol”, ose “pole”, ndaj të cilit (apo ndaj të cilëve) aktorë të tjerë reagojnë apo 

kundërveprojnë (a) ose duke u bashkuar në koalicion me ta, (b) ose duke qëndruar 

më vete, (c) ose duke u bashkuar me njëri-tjetrin për të kundërbalancuar peshën e 

“aktorit polar”.
39

 Aktorët që dominojnë një sistem marrëdhëniesh ndërkombëtare 

mund të jenë shtete të veçanta ose edhe një bllok apo koalicion shtetesh. Në një 

sistem historikisht të përcaktuar marrëdhëniesh ndërkombëtare, “aktor polar” 

konsiderohet ai shtet, ose ai koalicion shtetesh, i cili është kaq i rëndësishëm në 

sistemin ndërkombëtar, sa largimi ose hyrja e tij në sistem do ta ndryshonte 

strukturën arkitekturale të vetë sistemit ndërkombëtar.
40

 Në të kaluarën, hyrja ose 

largimi i vendeve të veçanta me statusin e një fuqie polare në sistemin ndërkombëtar 

ka ndodhur kryesisht si pasojë e luftrave luftrat napoleonike, Lufta e Parë Botërore, 

Lufta e Dytë Botërore ose Lufta e Ftohtë. 

Statusi i një fuqie polare, ose i çdo vendi të veçantë në sistemin e 

marrëdhënieve ndërkombëtare, përcaktohet nga katër komponentë esencialë: (1) 

fuqia politike, (2) fuqia ekonomike, (3) fuqia ushtarake dhe (4) fuqia teknologjike. 

Nisur nga ky përcaktim, shkolla realiste pranon se struktura e sistemit global të 

marrëdhënieve ndërkombëtare, në periudha të ndryshme, ka njohur modele të 

ndryshme, të cilat kanë pasur pasojat e tyre. Përderisa në një botë anarkike siguria 

kombëtare e një vendi përbën bazën e politikës së tij të jashtme, atëherë, sipas 

                                                           
38

 John Edwards, “Contemporary Conservative Constructions of American Exceptionalism”, 

Journal of Conteporary Rhetoric (2011), Vol. 1, No. 2, ff. 40-54. 

39
 Fatos Tarifa, Fati i një shekulli: Hegjemonia amerikane, dilemat e Europës dhe sfidat e Azisë 

Lindore, ff. 47-48. 

40
 Nuno Monteiro, “Unrest Assured: Why Unipolarity Is Not Peaceful”, International 

Security (2011/2012), Vol. 36, f. 3, ff. 9–40. 
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realizmit strukturalist, aftësitë e çdo vendi për të sulmuar dhe për t‟u mbrojtur kanë 

një rëndësi të madhe.
41

 

Teoria realiste dallon tri tipe sistemesh të marrëdhënieve ndërkombëtare: 

sistemin shumëpolar (multipolarity), sistemin dypolar (bipolarity) dhe sistemin 

njëpolar (unipolarity). Me pak fjalë, këto sisteme dallohen prej njëri-tjetrit si më 

poshtë: 

Sistemi shumëpolar përfaqëson tipin e një strukture sistemi të marrëdhënieve 

ndërkombëtare, në të cilin predominojnë të paktën tre “pole”, ose tre “aktorë polarë”. 

Një sistem ndërkombëtar shumëpolar tipik dhe i fundit që kemi njohur deri më sot ka 

qenë ai që mbizotëroi gjatë shekullit XIX dhe në gjysmën e parë të shekullit XX. 

Një sistem dypolar u krijua, për herë të parë në historinë moderne, gjatë 

periudhës së Luftës së Ftohtë, kur struktura e sistemit politik ndërkombëtar u 

konturua rreth dy “poleve”: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në njërën anë, dhe 

Bashkimi Sovjetik, në anën tjetër. Ky sistem u strukturua dhe funksiononte si 

dypolar nga pikëpamja e potencialit ushtarak, nga ajo e tipit të regjimit politik, e 

formës së sistemit ekonomik dhe e ideologjisë sunduese. Ai identifikohej me dy 

blloqe të mëdha politiko-ushtarake NATO dhe Traktati i Varshavës çdonjëri prej të 

cilëve dominohej nga interesat, ideologjia dhe perceptimet e secilës superfuqi.
42

 

Sistemi njëpolar, nga ana e tij, përfaqëson një tip të rrallë në strukturën e 

marrëdhënieve ndërkombëtare, në të cilin vetëm një “pol”, ose vetëm një “aktor 

polar” është dhe pranohet si mbizotërues. Ky ishte sistemi që u krijua pas 

përfundimit të Luftës së Ftohtë, kur Bashkimi Sovjetik e humbi përfundimisht 

statusin e një superfuqie. Historikisht, sisteme njëpolare mund të thuhet se kanë qënë 

ato sisteme, në të cilat rolin dominues në arkitekturën e marrëdhënieve 

ndërkombëtare e kanë luajtur perandori të mëdha shumëkombëshe.
43

 Ndryshe nga sa 

pretendojnë disa autorë, të cilët i shohin vendin dhe rolin e Amerikës, si fuqia e 

                                                           
41

 Barry Posen, “Emerging Multipolarity: Why Should We Care?”, Current History (2009), Vol. 

108, No. 721, f. 347.  

42
 Fatos Tarifa, Fati i një shekulli: Hegjemonia amerikane, dilemat e Europës dhe sfidat e Azisë 

Lindore, f. 51. 

43
 Sisteme të tillë njëpolarë kanë qenë, për shembull, ata që u krijuan në kohët e sundimit të 

Perandorisë Egjiptiane (3150-1285 p.e.r. (me disa intervale të shkëputura), Perandorisë Asiriane 

(675-626 p.e.r), Perandorisë Persiane (539-449 p.e.r.), Perandorisë së Aleksandrit të Madh (331-
323 p.e.r.), Perandorisë Romake (188 p.e.r.-224 e.r.) dhe Perandorisë Britanike (nga mbarimi i 

luftrave napoleonike deri në fillimin e Luftës së Parë Botërore, në vitin 1914. 
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vetme hegjemone e botës në kohën e sotme, si ato të një perandorie, “sistemi 

njëpolar është një sistem ndërshtetëror dhe jo një perandori”.
44

 

Vitet e fundit, Richard Haass ka propozuar idenë se sistemi i sotëm 

ndërkombëtar është një sistem jopolar, i cili përbëhet nga shumë qendra pushteti 

(shtete ose aktorë joshtetërorë), por prej të cilave asnjëra nuk dominon mbi të tjerat.
45

 

Me fjalë të tjera, në një sistem të tillë, pushteti do të ishte në shumë duar dhe në 

shumë vende njëherësh. 

 

Unilateralizëm / bilateralizëm / multilateralizëm 

Në literaturën akademike, por më shumë në shtypin politik, shpesh herë lexon 

të flitet për një “multilaterizëm efektiv”, ose për krijimin e një “rendi botëror 

multipolar, të orientuar nga partneritetet”, apo për “forcimin e strukturave 

multipolare”, duke i përdorur termat “multipolar” dhe “multilateral” (shumëpolar 

dhe shumëpalësh) sikur të ishin identikë.
46

 Një përdorim i tillë është i gabuar, sepse 

termat “multipolar” dhe “multilateral” shprehin kategori të ndryshme, ashtu sikurse 

edhe përdorimi i tyre bëhet në nivele të ndryshme analizash. Polariteti është një 

koncept i cili përdoret në analiza në nivel sistemi dhe ka të bëjë, siç vumë në dukje 

më sipër, me shpërndarjen, ose disbursimin e pushtetit apo të fuqisë (siç ekziston dhe 

perceptohet ajo) në sistemin global të marrëdhënieve ndërkombëtare. Në dallim nga 

ai, unilaterizmi apo multilaterizmi janë qëndrime që zgjedhin dhe mbajnë shtete të 

caktuara në politikën e tyre të jashtme, në kuadër të një sistemi të dhënë 

marrëdhëniesh ndërkombëtare. Në parim, nuk ka asnjë arsye përse superfuqia e 

vetme (apo aktori i vetëm polar), në një sistem global njëpolar, të mos ndjekë një 

politikë të jashtme multilaterale, ashtu sikurse mund të ndodhë që një Fuqi e Madhe, 

në një sistem shumëpolar, të ndjekë një politikë të jashtme unilaterale.
47

 

Të vësh shenjën e barazimit midis multipolaritetit dhe multilaterizmit (ose 

midis unipolaritetit dhe unilaterizmit) do të thotë, siç argumenton me të drejtë Fatos 

Tarifa, “të injorosh kompleksitetin e debatit mbi politikën e jashtme të Shteteve të 

                                                           
44

 Daniel Nexon & Thomas Wright, “What‟s at Stake in the American Empire Debate”, 

American Political Science Review (2007), Vol. 101, No. 2, ff. 253-271. 

45
 Richard Haass, “The Age of Nonpolarity: What Will Follow US Dominance”, Foreign Affairs 

(2008), Vol. 87, No. 3, ff. 44-56. 

46
 John Van Oudenaren, “Unipolar versus Unilateral: Confusing Power with Purpose”, Policy 

Review (2004), No. 124, ff. 63-74. 

47
 Po aty., f. 64. 
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Bashkuara dhe të fuqive të tjera të mëdha, duke e reduktuar atë në një konflikt 

njëdimensional midis unilateristëve dhe multilateristëve”.
48

 Përderisa polariteti dhe 

uni/multilaterizmi janë kategori të ndryshme analitike, vizionet mbi politikën e 

jashtme duhet të analizohen duke marrë në konsideratë, nga njëra anë, perceptimet e 

ndryshme mbi shpërndarjen e fuqisë në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare 

dhe, nga ana tjetër, preferencat e njërës apo tjetrës fuqi të madhe për politika 

unilaterale apo multilaterale.
49

 

 

Siguri kolektive 

Koncepti mbi “sigurinë kolektive” është një inovacion i politikës botërore të 

shekullit XX, ashtu si edhe Lidhja e Kombeve që e bëri atë parimin bazë të saj. Sipas 

këtij koncepti, “dilema e sigurisë” së shteteve mund të zgjidhet më së miri jo përmes 

përpjekjeve të çdo vendi për t‟u mbrojtur prej shteteve të tjera, dhe as përmes 

balancën së fuqisë, por përmes angazhimeve institucionale të përbashkëta, me anë të 

të cilave, çdo shtet merr përsipër dhe vepron bashkërisht me shtetet e tjera kundër 

cilitdo shtet tjetër ose koalicion shtetesh që përpiqet të cënojë integritetin territorial 

ose pavarësinë politike të tyre. Thelbi i një koncepti të tillë mund të shprehej me 

moton e musketierëve: “të gjithë për një, një për të gjithë”.
50

 Edhe pse ideja e 

“mbrojtjes së përbashkët”, apo e “sigurisë kolektive” ka qenë një temë e njohur dhe e 

trajtuar jo rrallë në historinë e marrëdhënieve mes shteteve, qysh nga koha e grekëve 

të lashtë dhe, më vonë, në veprat e shumë mendimtarëve reformatorë apo radikalë, si 

Pierre Dubois, Jeremy Bentham apo Immanuel Kant, ajo fitoi momentum pas Luftës 

së Parë Botërore, kur ideja se anarkia ndërkombëtare mund të tolerohej ishte 

diskredituar. 

 

Lufta e Ftohtë 

Nuk mund të thuhet me siguri nëse termi “Luftë e Ftohtë” (cold war) është 

përdorur për herë të parë nga gazetari amerikan, Herbert Swope, apo nga George 

                                                           
48

 Fatos Tarifa, Fati i një shekulli: Hegjemonia amerikane, dilemat e Europës dhe sfidat e Azisë 
Lindore, f. 56. 

49
 John Van Oudenaren, “Unipolar versus Unilateral: Confusing Power with Purpose”, f. 64. 

50
 Robert Kolb, “The Eternal Problem of Collective Security: From thr League of Nations to the 

United Nations”, Refugee Survey Quarterly (2007), Vol. 26, No. 4, f. 220. 
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Orwell, në esenë e tij të njohur “Ju dhe bomba atomike”,
51

 botuar në vitin 1945. Ajo 

që dimë me siguri është se ky term u popullarizua në mënyrë të veçantë nga publisti i 

njohur amerikan Walter Lippman, në librin e tij Lufta e Ftohtë: Një studim mbi 

politikën e Jashtme të Shteteve të Bashkuara,
52

 për të përshkruar gjëndjen e 

tensionuar, marrëdhëniet armiqësore dhe rivalitetin gjeopolitik mes bllokut 

Perëndimor (jokomunist) dhe bllokut Lindor (komunist) në periudhën që pasoi 

mbarimin e Luftës së Dytë Botërore. Ky term nënkupton rrethana të tilla, në të cilat 

dy blloqet e sipërpërmendura nuk ishin as në luftë, as në paqe me njëra-tjetrën, 

marrëdhënie kjo e ngjashme me tiparet strukturore të rivaliteteve tradicionale mes 

Fuqive të Mëdha, me përjashtim të faktit që këto dy blloqe nuk u angazhuan në 

konflikte të armatosura me njëra-tjetrën. Konflikti dhe lufta mes tyre u realizuan 

përmes mjeteve ideologjike, rivalitetit ekonomik, garës së armatimeve, propagandës, 

konfrontimeve diplomatike, kërcënimeve për përdorimin e forcës, si edhe përmes 

përdorimit të shteteve kliente (apo satelite) të tyre për të promovuan interesat e 

çdonjërës palë. 

Pas krizës kubaneze të raketave, në vitin 1962 e cila i përkeqësoi 

marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik në atë shkallë, saqë 

këto dy vende dhe blloqet ushtarake (NATO dhe Traktati i Varshavës) që ato 

drejtonin, thuajse mbrritën në prag të një lufte “të nxehtë”, që do të kishte pasur 

pasoja globale intensiteti i konfliktit mes tyre ra gradualisht, derisa, në samitin që u 

organizua në vitin 1972, mes presidentit amerikan Richard Nixon dhe liderit sovjetik 

Leonid Brezhnev, krerët e të dy superfuqive publikisht hoqën dorë nga konflikti mes 

tyre, çka edhe shënoi një periudhë të re në marrëdhëniet mes Perëndimit dhe Lindjes, 

që njihet si periudha e detantës (détente) razryadka në rusisht dhe që nëkuptonte 

relaksimin e tensionit apo shkrirjen e akujve në marrëdhëniet mes tyre. Sidoqoftë, 

Lufta e Ftohtë vazhdoi edhe më tej, derisa në vitin 1989 George H. W. Bush dhe 

Mikhail Gorbachev, në Samitin e Jaltës, deklaruan publikisht se Lufta e Ftohtë 

tashme kishte hyrë në analet e historisë.
53
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 Literatura bazë në këtë fushë 

 

 Si çdo studim doktoral, ky disertacion është mbështetur në një literaturë 

shumë të gjerë dhe, në masën më të madhe, të botuar gjatë këtyre 7-8 viteve të fundit. 

Përveç autorëve klasikë dhe klasikëve të rinj në fushën e politikës së jashtme e të 

marrëdhënieve ndërkombëtare, si Hans Morgenthau, Henry Kissinger apo Zbigniew 

Brzezinski, studimi shqyrton, në mënyrë afirmative ose kritike, një varg autorësh të 

tjerë bashkëkohorë të rëndësishëm, si Charles Krauthammer, Robert Kagan, Richard 

Haass, Nial Fergison, Josef Joffe, Fareed Zakaria, William Wohlforth, Stephen Walt, 

Stephen Sestanovich, Barry Posen, Joseph Nye Jr., John Mearsheimer, John 

Ikenberry etj. 

 Ndër veprat më të fundit dhe më të rëndësishmet që kam mundur të shfrytëzoj 

për këtë studim, janë Vizion strategjik: Amerika dhe kriza e fuqisë globale (Zbigniew 

Brzezinski, 2012),
54

 Bota që krijoi Amerika (Robert Kagan, 2012),
55

 Kur Kina të 

sundojë botën (Martin Jacques, 2012),
56

 Maksimalist: Amerika në botë nga Trumani 

te Obama (Stephen Sestanovich, 2014)
57

 dhe Miti i rënies së Amerikës (Josef Joffe, 

2014).
58

 

Vemendje e veçantë u është kushtuar fjalimeve e dokumentave të 

presidentëve amerikane dhe drejtuesve të tjerë të lartë të administratës amerikane, në 

të cilat janë hedhur bazat ose janë përpunuar drejtimet kryesore të politikës së 

jashtme amerikane dhe, bashkë me to, premisat teorike si edhe kërkesat pragmamtike 

për forcimin e rolit të lidërshipit amerikan në shkallë globale. Kësaj, siç u përpoqa të 

evidentoj më sipër, i ka shërbyer sidomos analiza krahasuese e doktrinave kryesore të 

politikës së jashtme amerikane, kryesisht pas mbarimit të Luftës së Ditë Botërore, 

përmes së cilës, siç shtjellohet më tej në këtë studim, argumentohet evoluimi 

historikisht i pozitës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në sistemin e 
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55
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56
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57
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marrëdhënieve ndërkombëtare dhe, në mënyrë të veçantë, roli i lidërshipit amerikan 

në zhvillimet globale. 

Për këtë studim është dashur që, përveç literaturës dhe dokumenteve zyrtare 

bazë, të studiohen e të shfrytëzohen disa dhjetra e qindra artikuj të botuar, sidmos 

gjatë këtyre viteve të fundit, në revistat kryesore që botohen në Shtetet e Bashkuara 

në fushën e politikës së jashtme amerikane dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare, si: 

Foreign Affairs, The American Interest, The National Interest, Foreign Policy, The 

Washington Quearterly, Orbis e tj. 

Kurdo që ka qenë e mundur, janë marrë në konsideratë edhe ato pak studime 

të studiuesve shqiptarë në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, të cilat janë 

trajtuar në mënyrë kritike. 

 

 

 Kontributi i pritshëm për zhvillimin e dijes në këtë fushë 

 

Siç përmenda edhe në krye të punimit, hipoteza kërkimore bazë që përpiqem 

të vërtetoj në këtë studim është se, pavarësisht dobësisë relative të Shteteve të 

Bashkuara në këto 10-15 vitet e fundit dhe pavarërisht ngritjes së disa fuqive të tjera 

të mëdha, si Kina, Bashkimi Europian dhe Rusia, Amerika është dhe do të vazhdojë 

mbetet edhe për një të ardhme të parashikueshme,  i vetmi vend të cilit mund t‟i 

besohet lidershipi politik në shkallë globale dhe që realisht mund ta luajë këtë rol. 

Përmes analizës së krijimitarisë shkencore më të mirë në këtë fushë dhe, 

sidomos përmes fakteve të kohëve të fundit, të mbledhura me kujdes nga burime 

zyrtare të Uashingtonit por edhe të vendeve te tjera dhe të organizatave 

ndërkombëtare, shpresoj që kjo hipotezë (edhe pse empirikisht e vështirë të 

vërtetohet plotësisht), të vlerësohet si përgjithësisht e vërtetë. 

 Ky studim është i pari disertacion doktoral mbi këtë temë që kryhet në vendin 

tonë. Kjo, në vetvete, nuk përbën një kusht i mjaftueshëm që të garantonte vlerën e 

tij akademike. Sidoqoftë, mendoj se: (1) dokumentacioni burimor dhe literatura 

shkencore shume e gjerë dhe e kohëve të fundit që është shfrytëzuar për hartimin e 

këtij studimi, (2) të dhënat zyrtare e të tjera që janë mbledhur nga burime serioze, (3) 

mbështetja në një aparat konceptual të qartë, të huazuar kryesisht nga tradita realiste 

në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, (4) gjerësia dhe thellësia e analizës dhe 

fryma kritike-racionale e saj, (5) një stukturë e gjetur, si nga pikëpamja metodike, 
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ashtu edhe nga ajo përmbajtsore, dhe (6) udhëheqja akademike e njërit prej 

studiuesve shqiptarë më të mirë e më produktivë në fushën e marrëdhënieve 

ndërkombëtare e të politikës së jashtme amerikane, Prof. Fatos Tarifës, i japin këtij 

studimi vlerë të mirëfilltë shkencore. 

Unë modestisht besoj se ky punim sjell një kontribut të ri, si në zgjerimin e 

studimeve në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, e cila në vendin tonë është 

ende një fushë e re dhe fare pak e kultivuar, ashtu edhe në trajtimin e një teme shumë 

të rëndësishme e aktuale, siç është pozita dhe roli i Shteteve të Bashkuara (në një 

botë që transformohet e globalizohet me ritmet e sotme) dhe, veçanërisht, lidërshipi i 

saj në një botë që duket se, në mungesë të lidërshipit amerikan, do të kishte vetëm 

një alternativë: kaosin. 
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Kreu I 

 

Doktrinat,  Eksepcionalizmi dhe lidershipi global amerikan 

 

Koncepti mbi lidërshipin global të Shteteve të Bashkuara është i lidhur 

ngushtë, veç të tjerash dhe, para së gjithash, historikisht me një koncept tjetër, sa të 

rëndësishëm, aq edhe të kontestuar në shkencën politike dhe në marrëdhëniet 

ndërkombëtare, atë mbi karakterin “eksepsional” të këtij vendi, apo mbi 

“eksepsionalizmin” amerikan, si një tipar i këtij vendi dhe si një mision i tij në botë. 

Ky kapitull trajton pikërisht përmvajtjen, origjinën, evoluimin dhe përdorimin e 

konceptit “eksepsionalizëm” amerikan, të lidhur ngushtë dhe në funksion të politikës 

së jashtme të Shteteve të Bashkuara qysh nga krijimi i republikës amerikane si edhe 

me rolin dhe vendin e kësaj fuqie të madhe në politikën globale. 

 

 

I.1 Doktrinat në politikën e jashtme amerikane 

 

Koncepti “doktrinë”, i përdorur në politikën e jashtme të një shteti, shpreh 

pozicionin dhe parimet e politikës së atij shteti në raport me shtete të tjera dhe me 

politikën e tyre. Termi “doktrinë”, në politikë dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, 

identifikohet në mënyrë të gabuar me termin “ideologji politike”. Në fakt, doktrinës i 

mungon një aspekt esencial i ideologjisë, komponenti veprues. Doktrinat politike, 

edhe kur ato kanë të bëjnë me politikën e jashtme të një shteti, bazohen në një tërësi 

vlerash të përpunuara në mënyrë racionale. 

Për qëllimet dhe në funksion të këtij studimi, unë kam zgjedhur të përkufizoj 

ato doktrina, në historinë e politikës së jashtme amerikane dhe në historinë 

diplomatike të Shteteve të Bashkuara, që kanë pasur ndikimin dhe rëndësinë më të 

madhe në zhvillimin e Shteteve të Bashkuara dhe që kanë përcaktuar rolin e kësaj 

Fuqie të Madhe në politikën ndërkombëtare
59

 dhe, në dekadat e fundit, lidërshipin 

amerikan në skenën globale. Doktrina të tilla kanë marrë, si rregull, emrin e atij 

presidenti amerikan, administrata e të cilit e ka formuluar dhe e ka vënë në zbatim. 
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Më kryesoret prej tyre kanë qenë dhe janë: Doktrina Monroe, Doktrina Truman, 

Doktrina Eisenhower, Doktrina Kennedy, Doktrina Johnson, Doktrina Nixon, 

Doktrina Carter, Doktrina Reagan, Doktrina Clinton, Doktrina Bush dhe, së fundmi, 

Doktrina Obama. Më poshtë, në mënyrë sistematike e të përmbledhur shtjellon 

përmbajtjen e secilës prej tyre. 

 

 

Doktrina Monroe 

E formuluar fillimisht për të paralajmëruar shtetet europiane që të mos 

ndërhynin në “Botën e Re”, kjo doktrinë, e cila mori emrin e presidentit të pestë 

amerikan, James Monroe, u bë baza konceptuale e politikës së Shteteve të Bashkuara 

në Amerikën Qendrore dhe në Amerikën Latine. Sipas saj, çdo përpjekje e 

mëtejshme e shteteve europiane për të kolonizuar toka, ose për të ndërhyrë në shtetet 

e krijuara në Amerikën e Veriut dhe në atë Jugut, do të konsiderohej një akt agresioni 

dhe do të justifikonte ndërhyrjen e Shteteve të Bashhkuara. Kjo doktrinë u shpall në 

vitet 1823-1925, në një kohë kur pothuajse të gjitha vendet e Amerikës Latine (me 

përjashtim të Kubës dhe të Porto Rikos), që deri atëherë kishin qenë nën pushtimin 

kolonial të Spanjës dhe të Portugalisë, kishin fituar pavarësinë e tyre. 

Në atë kohë dhe për një periudhë të gjatë pas saj ky qëndrim i Uashingtonit 

ishte më shumë një dëshirë, sesa një politikë, për shkak se Shteteve të Bashkuara u 

mungonte fuqia ushtarake detare për t‟u matur me fuqitë europiane, ashtu edhe 

statusi diplomatik për të garantuar këtë “akt të pashembullt arrogance”, siç do ta 

quante më vonë dokrtinën në fjalë kancelari i Prusisë, Otto von Bissmark.
60

 Gjatë 

shekullit XIX, ishin interesat amerikane dhe ato britanike, të cilat konvergonin në 

rajonin e Atlantikut dhe të Karaibeve, dhe sidomos superioriteti i Britanisë së Madhe 

përsa i përket fuqisë navale të saj, ato që i mbrojtën vendet e Amerikës Latine nga 

ndërhyrja e fuqive europiane.
61

 

Vetëm në fund të shekullit XIX, Shtetet e Bashkuara u fuqizuan ushtarakisht, 

ekonomikisht dhe diplomatikisht në atë shkallë, saqë të garantonin të vetme 
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mosndërhyrjen e fuqive europiane në pjesën jugore të hemisferës së saj. Në vitin 

1904, presidenti Theodore Roosevelt e apikoi këtë doktrinë një hap më tej, në atë çka 

njihet si “Efekti Rusvelt i Doktrinës Monroe” (Roosevelt Corollary of Monroe 

Doctrine), duke deklaruar se keq-qeverisja  (ose “raste flagrante keqbërëse ose 

paaftësie”) në vetë republikat e Amerikës Latine do t‟i detyronte Shtetet e Bashkuara 

të ndërhynin ushtarakisht.
62

 

 

Doktrina Truman 

Kjo doktrinë gjithpërfshirëse e politikës së jashtme amerikane, e cila mori 

emrin e presidentit Harry Truman, shërbeu si bazë e strategjisë së Shteteve të 

Bashkuara për më shumë se 20 vjet gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë. Origjina e saj 

ishte një fjalim i presidentit Truman në një sesion të përbashkët të të dyja dhomave të 

Kongresit Amerikan, më 12 mars 1947, në të cilin, ndërsa propozoi një ndihmë prej 

700 milionë USD për Greqinë dhe Turqinë, Trumani deklaroi se “politika e Shteteve 

të Baskuara duhej t‟u vinte në ndihmë popujve të lirë që i rezistonin nënshtrimit nga 

pakica të armatosura ose presione nga jashtë”.
63

 Trumani kërkoi dhe siguroi prej 

Kongresit Amerikan fondin më të madh të një programi ndihme bilaterale në kohë 

paqeje se çdo president tjetër amerikan para tij. Bashkë me këtë paketë ndihmash, 

Kongresi miratoi edhe dërgimin e personelit ushtarak amerikan në Europë, duke bërë 

kështu që Shtetet e Bashkuara të merrnin përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen aktive 

të Europës Mesdhetare në kohë paqeje.
64

 

Fjalimi i presidentit Truman para Kongresit Amerikan dhe implikimet 

politike që rridhnin prej tij përbënin një revolucion të vërtetë në politikën amerikane 

në kohë paqeje. Ky fjalim dhe doktrina e re që u formulua prej tij ishin një ndarje e 

qartë prej traditës së gjatë izolacioniste që kishin ndjekur Shtetet e Bashkuara 

pothuasje që nga krijimi i tyre. Ai krijoi një precedent për programe të ndihmës 

ekonomike e ushtarake amerikane në të katër anët e globit.
65

 Edhe pse në fjalimin e 
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presidentit Truman Bashkimi Sovjetik nuk përmendej specifikisht, për të gjithë ishte 

e kuptueshme se “njerëz të lirë” dhe “anti-komunistë” ishin, në fakt, sinonime.
66

 

Doktrina Truman shprehte angazhimin në shkallë globale të Shteteve të Bashkuara 

për të penguar përhapjen e komunizmit dhe për të ndërhyrë, edhe me forcën e 

armëve, nëse do të ishte e domosdoshme, në çdo rajon “të kërcënuar”.
67

 Edhe pse 

Trumani iu referua specifikisht Greqisë dhe Turqisë, shpejt u bë e qartë se doktrina e 

tij nuk kishte kufij gjeografikë. Dimensioni ekonomik i kësaj strategjisë të 

kundërshtimit të komunizmit në shkallë botërore u shpreh në Planin Marshall. Siç ka 

shkruar vetë Trumani në kujtimet e tij, lufta kundër përhapjes së komunizmit dhe 

Plani Marshall ishin “dy gjysma të së njëjtës arrë”.
68

 

 

Doktrina Eisenhower 

Kjo doktrinë, ose iniciativë politike amerikane ishte pasojë e drejtpërdrejtë e 

krizës së Kanalit të Suezit, në vitin 1956, kur me këmbënguljen e Shteteve të 

Bashkuara, Britania e Madhe dhe Franca u detyruan t‟i tërhiqnin trupat e tyre nga 

Egjipti. I shqetësuar për shkak të eventualitetit të krijimit të një vakumi pushteti në 

Lindjen e Mesme dhe, ndoshta, në mëdyshje për rolin që kishte luajtur Amerika gjatë 

krizës së Suezit, një Rezolutë e Përbashkët e Kongresit Amerikan shpalli, në vitin 

1957, Doktrinën Eisnehower, e cila autorizonte presidentin e Shteteve të Bashkuara 

të ndihmonte cilindo shtet në Lindjen e Mesme që gjykohej se kërcënohej nga një 

agresion komunist. Edhe pse kjo doktrinë drejtohej gjoja kundër përhapjes së 

“komunizmit ndërkombëtar”, ajo përfaqësonte, në fakt, një strategji për të penguar 

ambiciet ekspansioniste të presidentit egjiptian, Gamal Abdel Nasser.
69

 Rezoluta në 

fjalë autorizonte dhënien e ndihmave ekonomike dhe dërgimin e forcave ushtarake 

amerikane në rajonin e Lindjes së Mesme në kuadrin e Programit të Sigurisë së 

Përbashkët. Kjo legjitimoi ndërhyrjen e trupave anglo-amerikane në Jordani dhe në 

Liban, në vitin 1958, për t‟u ardhur në ndihmë regjimeve pro-perëndimore në këta dy 
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vende, si edhe angazhimet amerikane të mëvonshme në Turqi, në Iran dhe në 

Pakistan. Me fjalë të tjera, mund të thuhet se Doktrina Eisenhower ishte deklarata e 

parë Shteteve të Bashkuara se Lindja e Mesme konsiderohej si një rajon jetik për 

interesat amerikane.
70

 

 

Doktrina Kennedy 

E inicuar nga presidenti John F. Kennedy (JFK), në një fjalim të mbajtur në 

Konferencën e Aleancës për Progress (Alliance for Progress), në Punta del Este, në 5 

korrik 1961, kjo doktrinë, e mbështetur në premisat e Doktrinës Monroe dhe e 

inspiruar nga idealizmi demokratik, synonte specifikisht zhvillimin ekonomik të 

Amerikës Latine. Ajo shpalli angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar 

ekonomiksht dhe ushtarakisht të gjitha ato vende të hemisferës jugore të kontinentit 

amerikan që sundoheshin nga regjime shypëse, për t‟i zëvendësuar ato me qeveri 

demokratike, të zgjedhura përmes një procesi elektoral demokratik.
71

 Kjo doktrinë 

vlerësohej si një progres i politikës amerikane, sidomos nga aktivistë të të drejtave të 

njeriut në vendet e Amerikës Latine, të cilët kishin qënë më parë të shqetësuar për 

ndihmën që Amerika u kish dhënë regjimeve me një rekord të dyshimtë në shumë 

prej vendeve të atij rajoni. Synimi kryesor i Doktrinës Kennedy ishte që t‟i 

angazhonte Shtetet e Bashkuara në lëvizjet reformiste në vendet e hemisferës jugore, 

si edhe t‟i mbronte ato vende nga një revolucion i mundshëm me frymëzim 

komunist.
72

 Kjo doktrinë u zëvendësua, në vitin 1965, nga Doktrina Johnson. 

 

 

Doktrina Johnson 

A njohur ndryshe edhe si Doktrina Johnson-Mann (sipas emrave të 

presidentit Lyndon B. Johnson (LBJ) dhe nënsekretarit të shtetit për çështjet e 

Amerikës Latine gjatë presidencës së tij, T. C. Mann, kjo doktrinë zëvendësoi 

Doktrinën Kennedy duke shpallur një strategji tjetër në politikën e jashtme të 

Shteteve të Bashkuara ndaj Amerikës Latine. Këtej e tutje, Uashingtoni angazhohej 
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të ndihmonte jo thjesht ato vende të këtij rajoni që donin të krijonin qeveri 

përfaqësuese, përmes zgjedhjeve demokratike, por të gjitha ato qeveri në kontinentin 

latino-amerikan, interesat e të cilave ishin të ngjashme me ato të Shteteve të 

Bashkuara.
73

 Kjo doktrinë u formulua në prag të ndërhyrjes ushtarake amerikane në 

Republikën Dominikane dhe, në këtë kuptim, ajo ishte një ringjallje e politikës 

preferenciale Dulles-Eisenhower në marrëdhëniet e saj me Amerikën Latine. Qëllimi 

i përgjithshëm i kësaj doktrine ishte ritheksimi i vullnetit të Shteteve të Bashkuara 

për t‟iu kundërvënë “rrezikut të qartë dhe të pranishëm të marrjes së pushtetit me 

dhunë nga komunistët”.
74

  

 

Doktrina Nixon 

Kjo doktrinë, e njohur fillimisht si “Doktrina Guam” (Guam Doctrine), për 

shkak se idetë themeore të saj u artikuluan së pari në një varg deklaratash mbi rolin e 

ardhshëm global të Shteteve të Bashkuara, të bëra në Guam, në korrik të vitit 1969, 

ngjalli interesimin e madh të mediave në të katër anët e globit. Për këtë arsye, 

administrata e presidentit Nixon i formuloi parimet bazë të saj në formën e një 

doktrine të plotë presidenciale. Siç është shprehur Henry Kissinger, fjala e presidentit 

Nixon mbi çështjen e Vietnamit, më 3 nëntor 1969, i artikuloi qartë parimet e kësaj 

doktrine, në mënyrë që ajo të mbante emrin e vetë presidentit dhe jo të vendit ku ato 

ishin shprehur për herë të parë.
75

 

Doktrina Nixon përmbante, në thelb, tri ide kryesore: (1) Ajo rikonfirmonte 

se Amerika do të vazhdonte t‟u përmbashej të gjitha angazhimeve që kishte në 

kuadër të traktateve të nënshkruara prej saj. (2) Ajo premtonte se Amerika do të 

bëhej “mburojë” për çdo vend aleat, ose shtet tjetër, marrëdhëniet me të cilin kishin 

rëndësi jetike për interesat e Shteteve të Bashkuara, në rast se ai do të kërcënohej nga 

një fuqi nukleare. (3) Në rast agresioni të një lloji tjetër, jonuklear, Shtetet e 

Bashkuara zotoheshin t‟u ofronin vendeve të rrezikuara ndihmë ushtarake dhe 
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ekonomike, duke bërë që Amerika të merrte “përgjegjësi të drejtpërdejtë për të 

mbrojtur atë vend me trupat e saj”.
76

 

Doktrina Nixon duhet vlerësuar në kontekstin kur pakënaqësia ndaj luftës në 

Vietnam po rritej në Amerikë dhe kudo në botë, dhe kur nën presionin e madh për t‟u 

ç‟angazhuar nga ajo luftë, Uashingtoni kishte nevoje që të rikonfirmonte rolin primar 

të Shteteve të Bashkuara në çështjet globale, ndërkohë që nuk dëshironte të 

angazhohej aktivisht në të ardhmen në vende dhe në rajone të tjera të Botës së Tretë. 

Me pak fjalë, qëllimi i Doktrinës Nixon ishte që të rivendoste fleksibilitetin 

operacional të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara pas aventurës së 

dështuar në Vietnam, duke mundësuar, njëkohësisht, një rishpërndarje të barrës së 

angazhimeve të saj për ruajtjen e sigurisë globale.
77

 

Artikulimi i parë e kësaj doktrine ishte një artikull i Nikson-it, i titulluar 

“Azia pas Vietnamit”,
78

 botuar në vitin 1967, para se ai të zgjidhej president, në të 

cilin parashtronte kryesisht, dy çështje që, sipas tij, do të duhej të përbënin iniciativa 

parësore për administratën amerikane: (1) zhvillimi i sistemeve të sigurisë rajonale 

dhe (2) ndryshimi i qëndrimit në marrëniet me Kinën. Sidoqoftë, vështruar në një 

kontekst më të gjerë filozofik dhe intelektual, arkitekti i vërtetë i kësaj perspektive të 

re politike ishte Henry Kissinger. Pikëpamjet e tij dhe ideja qendrore e kësaj 

perspektive të re ishin informuar nga studimi i diplomacisë europiane të shekullit 

XIX dhe, si të tilla, bazoheshin në nocionet e balancës së fuqisë, të shumëpolaritetit, 

të pluralizmit, të ruajtjes së status quo-së, të ndryshimeve graduale dhe të rezistencës 

ndaj ndryshimeve revolucionare.
79

 

 

Doktrina Carter 

Kjo doktrinë u formulua mbi bazën e fjalimit (State of the Union Address) të 

presidentit Jimmy Carter përpara të dyja dhomave të Kongresit Amerikan, në janarin 

e vitit 1980, në të cilin ai deklaroi se: 
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Çdo përpjekje nga një forcë e jashtme për të marrë kontrollin në rajonin e 

Gjirit Persik do të konsiderohej një cënim i interesave jetike të Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës dhe, si i tillë, do të merrte përgjigjen e 

domosdoshme, përfshirë edhe forcën ushatarake.
80

 

 

Kjo deklaratë ishte një reagim i drejtpërdrejtë ndaj zhvillimeve në Iran në 

vitin 1979 (rënia e Shahut dhe ardhja në fuqi e Ayatollah Khomeini-t), si edhe ndaj 

pushtimit sovjetik të Afganistanit, po atë vit. 

Këto dy ngjarje u panë si kërcënim ndaj interesave jetike amerikane në 

rajonin e Gjirit, kryesisht për shkak të aksesit ndaj burimeve të naftës dhe të 

avantazhi strategjik të Shteteve të Bashkuara në këtë rajon. Përmes Doktrinës Carter, 

Uashingtoni deklaroi hapur vendosmërinë e tij për të mbrojtur Gjirin, si dhe largoi 

çdo dyshim mbi synimet amerikane pas ambiguitetit të krijuar nga Doktrina Nixon 

dhe sentimenteve jo-intervencioniste të krijuara pas humbjes në Luftën e Vietnamit. 

Iniciativa politike kryesore që u gjenerua nga kjo doktrinë ishte krijimi i një force të 

ndërhyrjes së shpejtë (Rapid Deployment Joint Task Force) në rast sulmi, si edhe 

sigurimi i bazave prej të cilave kjo forcë mund të lançohej. Presidenti Carter dhe 

këshilltari i tij për çvshtjet e sigurisë, Zbigniew Brzezinski, e shihnin sidomos 

pushtimin sovjetik të Afganistanit si një kërcënim të rrezikshëm për sigurinë 

rajonale, pasi Afganistani konsiderohej prej tyre si baza prej nga Moska mund të 

vendoste hegjemoninë e saj në rajonin e Gjirit Persik.
81

 

Ndërsa gjuha e Doktrinës Carter ishte e ngjashme me atë të Doktrinës 

Monroe, përmbajtja e saj, mbështetur në besimin e “efektit domino”, ishte më shumë 

një variant i politikës së presidentit Truman. Rëndësia e kësaj doktrine konsiston në 

faktin se, pavarësisht imazhit të administrës së presidentit Carter, ajo rivendosi një 

dimension moral të politikës së jashtme amerikane, (veçanërisht lidhur me 

preokupimin ndaj të drejtave të njeriut), si edhe vuri në vend qëllimet realpolitike të 

globalizmit amerikan. 
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Doktrina Reagan 

Kjo “doktrinë” shërbeu si bazë e politikës së jashtme amerikane gjatë 

periudhës së presidentit Ronald Reagan (1980-1988). Ajo, në fakt, nuk u shpall 

asnjëherë zyrtarisht si një doktrinë më vete, që të përmbante një sërë iniciativash 

politike koherente, siç kishin qenë më parë Doktrina Truman dhe Doktrina Nixon, 

por ishte më shumë një çështje stili dhe imazhi sesa një çështje substance.
82

 Vetë 

termi “Doktrina Regan” u popullarizua për herë të parë në vitin 1985, nga Charles 

Krauthammer, në një artikull botuar në revistën Time.
83

 Parimet kryesore të saj 

kishin të bënin me “sindromin e Vietnamit”, me rikthimin e ndjenjës së krenarisë 

kombëtare dhe të vetbesimit në rradhët e amerikanëve, si edhe me çështje të 

riarmatimit, në atë shkallë sa Shtetet e Bashkuara të krijonin një distancë të tillë nga 

fuqitë kundërshtare që të ndiheshin krejt të sigurta. 

Qysh në fillim të presidencës së tij, Ronald Regan u shpreh i vendosur që ta 

pengonte ekspansionin sovjetik të viteve 1970 dhe të riafirmonte si dobinë, ashtu 

edhe legjitimitetin e përdorimit të forcës së Shteteve të Bashkuara për mbrojtjen dhe 

promovimin e interesave amerikane, duke krijuar më shumë hapësirë të lirë veprimi 

për t‟iu përgjigjur sfidave globale.
84

 Edhe pse kjo doktrinë dukej se fokusohej më 

shumë në të drejtën për të ndërhyrë kundër çdo qeverie ilegjitime (sidomos kundër 

qeverive me frymëzim marksist-leninist), në esencë ajo synonte ruajtjen e balancës 

strategjike mes Perëndimit dhe Lindjes. Objektivat themelore të saj ishin tre: 

Së pari, krijimi i një rendi ndërkombëtar, në të cilin legjitimiteti i çdo qeverie 

të shihej i lidhur me procesin demokratik. Kjo do të thoshte se Shtetet e Bashkuara i 

njihnin vetes një “përgjegjësi morale” për të mbështetur kryengritjet anti-komuniste 

kudo që ato të ndodhnin, ose përmes ndërhyrjes së drejtpërdrejtë të armatosur, si në 

Grenada, në vitin 1983, ose përmes ndihmës ekonomike e ushtarake, siç kishin 

vepruar më parë në Pakistan, në Afganistan, në Angola dhe, sidomos, në 

Nikaragua.
85

 Sulmet ndëshkuese nga ajri kundër Libisë në vitin 1986 ishin, në një 

farë kuptimi, pjesë e këtij procesi legjitimimi. Deri në vitin 1986, Shtetet e 
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Bashkuara kishin shpenzuar rreth 1 miliard USD për ndihma ushtarake dhe mbi 4 

miliardë USD për ndihma ekonomike me qëllim që të pengonin zgjerimin e 

influencës sovjetike në vendet e Botës së Tretë.
86

 

Së dyti, rivendosja e një balance ushtarake dhe strategjike në mënyrë që 

“asnjë armik të mos guxonte të kërcënonte Shtetet e Bashkuara”.
87

 Thelbi i këtij 

procesi riarmatimi ishte Iniviativa e Mbrojtjes Strategjike (Strategis Defence 

Initiative), por ai shtrihej edhe më tej në zgjerimin e programit të raketave MX, të 

nëndetseve Trident dhe të Forcës së Zbarkimit të Shpejtë (Rapid Deployment Force) 

të gjitha këto, siç theksuam më sipër, kishin nisur në kohën e administratës së 

presidentit Carter. 

Së treti, mohimi, ose kufizimi i aksesit ndaj teknologjisë perëndimore për 

Bashkimin Sovjetik. Presidenti Reagan u përpoq të bënte presion mbi ekonominë 

sovjetike duke shfrytëzuar varësinë e saj nga importet perëndimore dhe duke 

inkurajuar qeveritë europiano-perëndimore, aleate të Uashingtonit (edhe pse jo 

gjithnjë me sukses), që të hiqnin dorë nga angazhimet e tyre tregtare me Bashkimin 

Sovjetik dhe të anulonin marrëdhëniet e favorshme kredituese me të. 

Për shkak se Doktrina Regan mbështetej kryesisht në idenë e rritjes së 

kërcënimit nga Bashkimi Sovjetik “perandoria e së keqes (“the evil empire”) 

rëndësia e saj ra me daljen në skenë të  “Doktrinës Gorbachev”, në atë shkallë sa vetë 

presidenti Regan filloi ta modifikojë retorikën e tij mbi Luftën e Ftohtë. Siç shprehej 

George Schultz, Sekretar i Shtetit në administratën e tij, Doktrina Reagan u 

transformua në atë kohë në një “konfrontim konstruktiv” (constructive 

confrontation), në kuadër të të cilit, negociatat me Bashkimin Sovjetik lidhur me 

kontrollin e armëve u kushtëzuan me progresin në fushën e mbrojtjes së të drejtave të 

njeriut
88

 dhe çështje të tjera. Këto rrethana çuan në nënshkrimin, në Uashington, të 

Traktatit INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), në dhjetorin e vitit 

1987.
89
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Doktrina Clinton 

Vizioni i presidentit Bill Clinton, të cilit studiuesit e politikës së jashtme 

amerikane i referohen si “Doktrina Clinton”, kishte tre komponentë bazë: 

Së pari, një vlerësim përgjithësisht pesimist mbi sigurinë në shkallë globale. 

CIA vlerësonte në atë kohë se “qytetarët amerikanë dhe interesat e Shteteve të 

Bashkuara ishin të kërcënuara në shumë drejtime dhe për një spektër shumë të gjerë 

çështjesh”.
90

 Rreziqet vinin jo vetëm nga konfliktet rajonale, por edhe nga aktivitetet 

terroriste, dhuna kriminale dhe konfliktet ndëretnike. 

Së dyti, vlerësimi se, si një fuqi globale, me interesa ekonomike në të gjithë 

botën, Shtetet e Bashkuara ishin drejtpërsëdrejti të interesuara të ruanin stabilitetin 

e sistemit ndërkombëtar dhe, për shkak se asnjë fuqi tjetër, ose grup shtetesh nuk 

mund ta garantonin këtë stabilitet, Amerika duhej të ishte në gjendje që të vepronte 

edhe e vetme, ose bashkërisht me aleatët e saj më të besuar (vendet anëtare të NATO-

s). 

Së treti, bindja se për të arritur stabilitet në shkallë globale, Shtetet e 

Bashkuara duhej të ruanin një numur të mjaftueshëm forcash që të mund të 

ndërmerrte veprime ushtarake të njëkohëshme në shumë rajone të botës kundër një 

numri të shumtë kundërshtarësh. Për këtë arsye, SHBA duhej të rivlerësonte aleancat 

ekzistuese të sigurisë, shumica e të cilave, si për shembull, NATO, ishin aleanca 

mbrojtëse për nga natyra dhe misioni i tyre, në mënyrë që ato t‟i mbështesnin më 

mirë misionet ushtarake globale të Shteteve të Bashkuara. 

Të tre këta komponentë, së bashku, përbënin një strategji të re për politikën e 

jashtme amerikane dhe forcat e armatosura të Shteteve të Bashkuara, gjë që u 

shoqërua me kërkesën që buxheti i Departamentit të Mbrojtjes të rritej me 112 

miliardë USD për një periudhë 6-vjeçare, duke filluar nga viti 1999.
91

 

Më pak publike, por jo më pak e rëndësishme, ishte përpjekja e presidentit 

Clinton për ta shndërruar NATO-n nga një aleancë mbrojtëse në Europën 

Perëndimore, në një “forcë ushtarake” të drejtuar nga Uashingtoni. Sekretaria e 

Shtetit, Madeleine Albright, argumentonte në atë kohë se, “shtetet kriminale” që 

posedojnë armë raketore përbëjnë një rrezik të madh për Europën, njëlloj si Traktati i 

Varshavës në të kaluarën dhe, prandaj, NATO duhej ta zgjeronte zonën e veprimit të 
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saj në rajone më të largëta dhe të ndeshej me një numur rreziqesh të reja. Sipas saj, 

“ndonjëherë është më mirë të merresh me mungesën e stabilitetit kur kjo ndodh larg 

nesh, sesa të presësh që mungesa e stabilitetit të afrohet pranë portës sonë”.
92

 Kjo 

ide, në fakt, përbën thelbin e asaj që njihet si “Doktrina Clinton”, e cila mund të 

formulohej si vijon: Mënyra më e mirë për të ruajtur stabilitetin në rajone që janë 

vërtet të rëndësishme për Shtetet e Bashkuara (si Europa Perëndimore), është që ta 

luftosh mungesën e stabilitetit në rajone të tjera, përpara se kjo gjendje të 

intensifikohet e të përhapet. Shprehja më eksplicite e Doktrinës Clinton ka qenë, 

ndoshta, fjalimi i tij në 26 shkurt të vitit 1999, në San Francsco, i cili paralajmëroi 

vendimin e Shteteve të Bashkuara për të bombarduar Serbinë po atë vit: 

 

Është e lehtë...të thuash se ne s‟kemi, në fakt, asnjë interes se kush jeton në 

këtë apo në atë luginë të Bosnjes, apo se kush e zotëron një rryp të ngushtë 

tokë shkurresh në Bririn e Afrikës, ose një cope tokë të zhuritur buzë Lumit 

Jordan. Por kriteri i vërtetë për të vlerësuar interesat tona nuk ka të bëjë me 

faktin se sa të vogla ose sa larg janë këto vende, apo me faktin se ne mund ta 

kemi të vështirë të shqiptojmë emrat e tyre. Pyetja që duhet bërë është kjo: 

cilat janë pasojat për sigurinë tonë nëse i lemë konfliktet të agravohen e të 

përhapen? Në fakt, ne nuk mund dhe as nuk duhet të bëjmë gjithçka ose të 

jemi kudo. Por kudo që vlerat dhe interesat tona janë në rrezik dhe kudo që 

ne mund të ndihmojmë për ta ndryshuar gjendjen, duhet të jemi të përgatitur 

të veprojmë kështu.
93

 

 

Doktrina Bush 

Kjo doktrinë mban e emrin e presidentit të 43-të të Shteteve të Bashkuara, 

George W. Bush. Termi “Bush Doctrine” është përdorur për herë të parë nga Charles 

Krauthammer, në vitin 2001, për të përshkruar disa parime të politikës së jashtme 

amerikane gjatë administratës së presidentit Bush (2001-2009). Është me interes të 

vihet në dukje se, si kandidat në garën elektorale për postin e presidentit të Shteteve 

të Bashkuara, George W. Bush ishte shumë kritik ndaj axhendës ekspansioniste të 
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politikës së jashtme të presidentit Clinton, duke e kritikuar ashpër paarardhësin e tij 

se i kishte vënë në rrezik jetët e ushtarëve amerikanë në disa rajone të botës për të 

ndihmuar procesin shtet-formues në vende të ndryshme. Bush deklaronte: 

 

Unë thjesht nuk mendoj se është roli i Shteteve të Bashkuara që të futet në 

një vend dhe t‟u thotë njerëzve të atij vendi: ne veprojmë në këtë mënyrë, 

kështu bëni edhe ju....Unë mendoj se Shtetet e Bashkuara duhet të jenë 

modeste, por edhe krenare dhe të kemi besim në vlerat tona, por modestë në 

mënyrën se si i trajtojmë kombet që përpiqen ta gjejnë vetë rrugën e tyre.
94

 

 

Pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, ky qendrim ndryshoi në mënyrë 

radikale dhe Uashingtoni adoptoi si një ndër parimet bazë të politikës së tij të 

jashtme promovimin e demokracisë në Irak dhe kudo në botë, si edhe luftën kundër 

terrorizmit global (global war on terror).95 

Elementët kryesorë të Doktrinës Bush janë parashtruar në një dokument të 

Shtëpisë së Bardhë, siç është Strategjia e Sigurisë Kombëtare e Shteteve të 

Bashkuara, i publikuar më 17 shtator 2002. Ky dokument konsiderohet si formulimi 

më i plotë i kësaj doktrine.
96

 Ai u rinovua në vitin 2006 si më poshtë: 

 

Mjedisi i sigurisë me të cilin pëballen Shtetet e Bashkuara është sot 

kryekëput i ndryshëm nga ai që ka ekzistuar më parë. Sidoqoftë, detyra e 

parë e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara mbetet ajo që ka qenë gjithmonë: 

të mbrojë popullin amerikan dhe interesat amerikane. Është një parim 

amerikan i përhershëm ai, sipas të cilit, kjo detyrë e obligon qeverinë të 

parashikojë dhe të përballojë rreziqe, duke përdorur të gjithë elementët e 

fuqisë sonë kombëtare, përpara se kërcënimet të na shkaktojnë dëme të 

mëdha. Sa më i madh kërcënimi, aq më i madh rreziku që vjen nga 

mosveprimi dhe aq më e domosdoshme bëhet për ne që të veprojmë 

paraprakisht për t‟u mbrojtur, edhe nëse nuk jemi tërësisht të sigurt përsa i 
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përket kohës dhe vendit se kur dhe ku armiku do të sulmojë. Nuk ka rrezik 

më të madh se një sulm terrorist me armë të shkatërrimit në masë. Për të 

parashikuar dhe parandaluar veprime të tilla armiqësore nga kundërshtarët 

tanë, Shtetet e Bashkuara, nëse e shohin të domosdoshme, do të veprojnë në 

mënyrë paraprake duke ushtruar të drejtën tonë legjitime për vetmbrojtje.
97

 

 

Në mënyrë të përmbledhur, Doktrina Bush, siç e ka analizuar atë Charles 

Krauthammer, nënkuptonte kryesisht këto katër parime kryesore: (1) unilaterzmi 

(d.m.th. tërheqja e njëanëshme nga Traktati i Raketave Anti-Balistike (Anti-Ballistic 

Missile Treaty) dhe refuzimi i Protokollit të Kiotos; (2) pas 11 shtatorit, parimi “me 

ne ose kundër nesh”, i aplikuar në luftën kundër terrorizmit; (3) parimi i luftës 

parandaluese (pre-emptive war), i zbatuar në Irak dhe (4), ideja se misioni themelor i 

politikës së jashtme amerikane është përhapja e demokracisë kudo në botë.
98

 

 

Doktrina Obama 

Qysh nga dita kur Barack Obama u vu në krye të administratës amerikane, në 

janarin e vitit 2009, ekspertë dhe analistë të ndryshëm të politikës së jashtme janë 

përpjekur që të identifikojnë një “Doktrinë Obama” të qartë dhe koherente. Ndërsa 

disa prej tyre kanë pohuar se administrata e Obamës “shquhet se nuk ka një strategji 

të madhe”,
99

 Fareed Zakaria, nga ana e tij, ka vënë në dukje se, të përpiqsh të gjesh 

një “Doktrinë Obama” është, në vetvete, diçka e gabuar. Sipas tij: 

 

Qasja doktrinare në politikën e jashtme nuk bën më shumë kuptim….Në 

botën e sotme shumëpolare dhe komplekse, nuk ka një aks qendror mbi të 

cilin të mbështetet e gjithë politika e jashtme amerikane.
100
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Edhe pse vetë Obama, gjatë fushatës presidenciale në vitin 2008, që e solli atë 

në krye të Shtëpisë së Bardhë, ka pohuar se ishte “kandidati anti-doktrinar” dhe se 

“në “politikën e jashtme ai nuk besonte në abstraksione”,
101

 disa autorë këmbëngulin 

se, në fakt, ekziston një “Doktrinë Obama”, parimet e së cilës, të shprehura fillimisht 

kur Barack Obama ishte në garë për postin e Shteteve të Bashkuara, në vitin 2008, 

mund të identifikohen qartë. Sipas tyre, këto parime janë bërë edhe më evidente duke 

filluar nga vitet 2011-2012.
102

 Kjo doktrinë (a) favorizon lidershipin politik dhe 

ekonomik amerikan ndaj dominimit ushtarak të Shteteve të Bashkuara; (b) 

reduktimin dhe rishpërndarjen e përgjegjësive ushtarake globale të Amerikës; (c) një 

qëndrim më shumë kinocentrik sesa eurocentrik dhe (d) një strategji themelore që të 

kombinonte elemente e presionit dhe të balancimit në vend të supremacisë.
103

 

Strategjia e politikës së jashtme të administratës Obama shprehet qartë në këtë pohim 

të tij: 

 

Ashtu si brezat e mëparshëm, ne duhet të përqafojmë rolin e veçantë të 

Amerikës në rrjedhën e historisë njerëzore. Por ne duhet të jemi pragmatikë 

po aq sa edhe jemi pasionantë; aq strategjikë sa jemi edhe të vendosur. Kur 

kërcënohemi, ne duhet të kundërpërgjigjemi me forcë por kur kjo forcë 

mund të targetohet, ne s‟duhet të dërgojmë forca të shumta përtej oqeanit. 

Kur njerëz të pafajshëm masakrohen dhe siguria globale është në rrezik, 

zgjedhjet tona s‟duhet të jenë nëse duhet të bëjmë sehir apo të veprojmë. 

Përkundrazi, ne duhet të mobilizojmë veprim ndërkombëtar, çfarë është 

pikërisht ajo që bëmë në Libi.
104

 

 

Përgjithësisht pranohet se ajo që e karakterizon politikën e presidentit Obama 

është një marrëdhënie e re prioritetesh mes politikës së brendshme dhe politikës së 

jashtme të Shteteve të Bashkuara, një temë kjo e pranishme në të gjitha fjalimet e tij. 

Stepak dhe Whitlark argumentojnë se: 
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Politikat e Obamës dhe retorika e tij jo vetëm që përbëjnë një doktrinë, por 

ato përbëjnë, gjithashtu, një distancim të madh nga politikat që kanë sunduar 

në Shtetet e Bashkuara për breza me radhë. Për të parën herë, të paktën në 

70 vitet e fundit, fryma dominuese e doktrinës së politikës së jashtme 

amerikane nuk është zgjerimi i rolit të Shteteve të Bashkuara. Për të parën 

herë, qysh nga krijimi i Amerikës, Europa nuk është më rajoni kryesor që 

përcakton strategjinë e madhe të këtij vendi. Dhe, për të parën herë që nga 

koha e administratës së presidentit Reagan, kuptimi i nocionit lidërship 

global po ndryshon nga superioriteti ushtarak në kompetivetin ekonomik dhe 

në influencën diplomatike.
105

 

 

Këta autorë vijojnë më tej, duke vënë në dukje se: 

 

Rëndësia e ndryshimeve strategjike të Obamës mund të vlerësohet më së 

miri në kontekstin e tri strategjive të politikës së jashtme të Shteteve të 

Bashkuara që kanë ekzistuar për një kohë të gjatë në të kaluarën: 

eurocentrizmi, zgjerimi i rolit të Amerikës dhe, së fundmi, synimi për 

supremaci.
106

 

 

Shumë kritikë të administratës së presidentit Obama e shohin një strategji të 

tillë me dyshim dhe shqetësim, pasi besojnë se ajo u jep fuqive të reja që po ngrihen 

sinjalin se Shtetet e Bashkuara janë dobësuar dhe kanë humbur vendosmërinë për të 

qënë, edhe në të ardhmen, fuqia hegjemone e globit.
107

 Në Shqipëri, një kritik i tillë 

është Fatos Tarifa, i cili, në letërkëmbimin e tij me Lordin Anthony Giddens, në 

vjeshtën e vitit 2013, shprehej se: 

 

Doktrina e presidentit Obama dhe politika e jashtme e administratës së tij 

kanë qenë dhe mbeten të paqarta dhe të pavendosura, veçanërisht në lidhje 

me rajonin e Lindjes së Mesme, me ngjarjet e së ashtuquajturës “pranverë 

arabe” dhe, sidomos, me Sirinë. Unë bashkohem tërësisht me mendimin e 
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shprehur kohët e fundit nga Niall Ferguson, në një artikull të botuar në The 

Wall Street Journal, se „Siria është një ndër fiaskot më të mëdha të politikës 

amerikane pas Luftës së Dytë Botërore‟ dhe se „rezultati i pavendosmërisë 

së Shteteve të Bashkuara në Siri është një katastrofë‟. Atyre që mendojnë 

ndryshe dhe që mund ta justifikojnë pasivitetin e presidentit Obama‟ duke e 

portretizuar atë si një njeri „paqebërës‟ dhe jo „luftënxitës‟, si paraardhësi i 

tij, George W. Bush, u kujtoj se gjatë gjashtë viteve të presidencës së 

Obamës, në Lindjen e Mesme janë vrarë më shumë njerëz sesa gjatë tetë 

viteve të presidencës para tij. Sipas Institutit Ndërkombëtar për Studime 

Strategjike (International Institute for Strategic Studies), vetëm gjatë vitit 

2013, në vendet e Lindjes së Mesme, pa përfshirë Sirinë, janë vrarë mbi 75 

000 njerëz, si rezultat i konflikteve të armatosura ose i veprimeve terroriste, 

shifër kjo që është më e larta në këtë rajon në 15 vitet e fundit.
108

 

 

 

I.2 Përmbajtja e konceptit “eksepsionalizëm” 

 

Koncepti “eksepsionalizëm” mund të tingëllojë tërësisht “eksepsional”, pra i 

pazakontë, nëse nuk përpiqemi të kuptojmë e të shpjegojmë përmbajtjen e tij 

historike, fetare, filozofike e politike. Sidoqoftë, duhet thënë që në fillim se ky 

koncept nuk është njëlloj i qartë për këdo, madje as nuk pranohet nga kushdo. Ai 

është kritikuar e kritikohet nga shumë autorë dhe në shumë aspekte si një mit,
109

 si 

një koncept të cilit i mungon çdo përmbajtje objektive, si një koncept i së shkuarës, 

madje edhe si një shprehje shovinizmi e racizmi. Për shembull, Walter McDougall, 

një ndër kritikuesit më të ashpër të konceptit “eksepsionalizëm” amerikan, mendon 

se ky term “ose nuk ka kuptim, ose përfshin në përmbajtjen e tij më shumë se çfarë 

realisht mund të bëjë kuptim”.
110

 Ai shkruan: 

 

Ç‟kuptim ka të thuash se Shtetet e Bashkuara janë një vend eksepsional? 

Nëse kjo nënkupton se Amerika është një vend unik, atëherë, vetë ky 
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pretendim është eksepsional, pasi kurrë nuk ka pasur dhe nuk ka dy vënde 

që të jenë ekzaktësisht njëlloj. Nëse kjo nënkupton se amerikanët kanë 

besuar se vendi i tyre është i një lloji të veçantë, atëherë...në këtë 

eksepsionalizëm nuk ka asgjë eksepsionale pasi të gjitha kombet e mëdha 

besojnë në mitet e tyre. Nëse kjo nënkupton se SHBA është në mënyrë 

eksepsionale një vend i virtytshëm, për shkak të dedikimit të tij ndaj lirive 

civile e fetare, ndaj barazisë, drejtësisë, prosperitetit, mobilitetit social dhe 

paqes e harmonisë me të gjitha kombet e tjera, atëherë SHBA është ipso 

facto një vend brutal në mënyrë eksepsionale, për shkak se nuk ka mundur 

t‟i realizojë këto ideale....Së fundmi, nëse eksepsionalizmi amerikan 

nënkupton se pushteti, vlerat dhe statusi i saj “i domosdoshëm” e 

përjashtojnë Amerikën nga rregullat e sjelljes që ajo krijon dhe u a imponon 

popujve të tjerë, atëherë armiqtë, vendet neutrale, si edhe vendet aleate të saj 

pa dyshim që do të kundërveprojnë.
111

 

 

Shumë autorë që e pranojnë dhe e përdorin këtë koncept, ose i japin atij 

kuptime të ndryshme shpesh herë edhe kontradiktore ose e përdorin atë pa ndonjë 

kuptim të përcaktuar qartë.112 Për shembull, Colman McCarthy jep këtë përkufizim 

tejet të gjerë e të ekzagjeruar mbi “eksepsionalizmin” amerikan, me të cilin nuk do të 

pajtoheshin një pjesë e madhe e atyre që besojnë në idenë e eksepsionalizmit dhe e 

përdorin atë: 

 

Eksepsionalizmi amerikan nënkupton besimin se kombi amerikan është jo 

vetëm i ndryshëm nga të gjithë kombet e tjerë, por edhe superior ndaj tyre. 

Madhështia është në genet tona. Vlerat tona qëndrojnë më lart. Ne jemi 

liderët e botës së lirë. Asnjë komb tjetër nuk mund të matet me arritjet tona. 

Fati ynë është të jemi No. 1. Ne jemi roli model për të gjithë botën, për të 

gjithë ata popuj që Lyndon Johnson i quante „popuj të vegjël‟. Ne jemi vendi 

i mundësive për të gjithë ata njerëz që jetojnë në vende ku mundësitë 

mungojnë. Mënyra amerikane e jetesës është më e mira. Bota i mban sytë 

nga ne dhe thotë: „Vetëm në Amerikë‟.
113
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Më poshtë, unë përpiqem të shtjelloj se ç‟kuptim i kanë dhënë historikisht 

vetë amerikanët konceptit “eksepsionalizëm” dhe si është përdorur e përdoret ai në 

diskursin politik, në politikën amerikane dhe nga vetë studiuesit e politikës 

amerikane e të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ajo që përbën interes më të madh 

teorik për qëllimet e këtij studimi është, në fakt, kuptimi në të cilin është përdorur e 

përdoret ky term në literaturën akademike. Përmbajtja që i është dhënë e i jepet atij 

varion nga një autor te tjetri. Për më tepër, mund të themi se termi “eksepsionalizëm” 

përfaqëson më shumë një “familje” konceptesh, sesa një koncept të vetëm, të 

definuar qartë. Madje, asnjë nga kuptimet që i janë dhënë e i jepen atij nuk është 

domosdoshmërisht më i mirë, ose më i saktë se të tjerët. Kuptimi që i jepet këtij 

termi, varet, në fund të fundit, nga interesat e vetë studiuesit dhe nga qëllimi që ai 

synon të arrijë. 

Deri afro dy dekada më parë, në Shtetet e Bashkuara, koncepti 

“eksepsionalizëm” ka qenë përdorur kryesisht në diskursin akademik, kryesisht nga 

studiues të shkencave sociale dhe, më pak, nga historianë dhe ekspertë të studimeve 

amerikane. Vitet e fundit, ky koncept ka filluar të përdoret gjerësisht në fjalime 

politike, në shtypin e shkruar dhe në blogosferë. Vetë koncepti “eksepsionalizëm” i 

cili, siç vura në dukje më sipër dhe në kapitullin hyrës në këtij punimi, kuptohet e 

përdoret në mënyra të ndryshme, shpeshherë, madje, edhe kundërthënëse është bërë 

sot një koncept polarizues që, në politikën amerikane, ndan liberalët nga 

konservatorët. 

Përgjithësisht, politikanët dhe studiuesit liberalë në Shtetet e Bashkuara kanë 

qënë e janë më skeptikë ndaj konceptit “eksepsionalizëm” amerikan dhe më të 

rezervuar në përdorimin e tij. Ata përpiqen ta shohin Amerikën si një vend më “të 

zakonshëm” nga sa e përfytyrojnë atë, përgjithësisht, konservatorët dhe si një 

demokraci që më shumë ngjason se sa dallon nga demokracitë e tjera perëndimore. 

Në politikën e brendshme, “i zakonshëm” për ta nënkupton zgjerimin e shtetit të 

mirëqenies dhe të politikave sociale që krijojnë më shumë barazi në shpërndarjen e të 

ardhurave, ndërsa në politikën e jashtme, vizioni liberal përkthehet në një 

marrëdhënie të tillë me vendet e tjera dhe me botën, në tërësi, që karajterizohet jo 

nga diktati amerikan, por nga raporte multilaterale me interes të përbashkët për të 

gjitha palët. Në përgjithësi, liberalët janë anti-eksepsionalistë. Siç shprehet njëri prej 

tyre, Stephen Walt, profesor në Universitetin e Harvardit, “eksepsionalizmi 

amerikan” është një mit që e bën “më të vështirë për amerikanët të kuptojnë përse të 
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tjerët janë...shpeshherë të alarmuar nga politikat e Shteteve të Bashkuara dhe të 

irrituar nga ajo çka ata e konsiderojnë si hipokrizi amerikane”.114 Walt mendon se 

politika e jashtme amerikane do të ishte “më efektive nëse amerikanët do të besonin 

më pak në virtytet e tyre të veçanta dhe s‟do të ishin kaq entuzistë në deklarimin e 

tyre”.
115

 

Sidoqoftë, ideja mbi “eksepsionalizmin” amerikan, në Shtetet e Bashkuara, 

nuk ka qënë dhe nuk është monopol vetëm i neokonservatorëve apo i forcave politike 

të djathta, në përgjithësi, siç mendohet shpeshherë, por një besim që e gjejmë edhe në 

politikanët e krahut demokrat, liberal, madje edhe ndër shumë individë që kanë pasur 

ose vazhdojnë të kenë pozita kyçe në administratën e Presidentit Obama, si Hillary 

Clinton, Joseph Biden etj. Për më tepër, pohimi më i famshëm mbi 

“eksepsionalizmin amerikan” është ai që ka bërë ish-Sekretarja amerikane e Shtetit, 

Madeleine Albright, e cila e ka cilësuar Amerikën si “kombin e domosdoshëm” 

(indispensable nation) të botës. Në prag të vendimit të administratës së presidentit 

Bill Clinton për t‟i dhënë fund represionit serb dhe spastrimit etnik në Kosovë, 

Albright deklaroi: 

 

Nëse do na duhet të përdorim forcë, kjo ndodh sepse ne jemi Amerika. Ne 

jemi kombi i domosdoshëm. Ne qëndrojmë lart. Ne shikojmë më larg në të 

ardhmen.
116

 

 

Shumica e liderëve europianë në kohën e sotme, të cilët duket se janë 

sinqerisht të përkushtuar ndaj një farë versioni multilateralist të internacionalizmit, 

ndjehen krejt të paqetë me idenë e “eksepsionalizmit” amerikan. Si për të akomoduar 

shqetësimet e tyre dhe për të artikuluar në mënyrë të drejtpërdrejtë qëndrimin 

refuzues të qarqeve më liberale në Shtetet e Bashkuara ndaj konceptit të 

“eksepsionalizmit” amerikan, presidenti Barack Obama, në një konferencë për 

shtypin, të mbajtur pas Samitit të Grupit-20 në Strasburg (Francë), më 4 prill 2009, 

pra në muajt e parë të presidencës së tij, deklaroi për gazetën Finacial Times se: 

 

                                                           
114

 Stephen Walt, “The Myth of American Exceptionalism”, Foreign Policy (October 11, 2011). 

115
 Po aty. 

116
 Cituar në Bob Herbert, “In America; War Games”, The New York Times (February 22, 1998). 



40 
 

Unë besoj në ekspesionalizmin amerikan, po aq sa dyshoj se britanikët 

besojnë në eksepsionalizmin britanik dhe grekët besojnë në 

ekspepsionalizmin grek.
117

 

 

Këto fjalë, të dala për herë të parë nga goja e një presidenti amerikan, ishin sa 

shokuese për publikun e gjerë amerikan dhe atë europian e botëror, aq edhe u bënë 

objekt kritikash të shumta ndaj tij. Me këto fjalë, të cilat morën dhenë në të katër anët 

e globit, Barack Obama synoi të jepte përshtypjen e një presidenti që dallon nga të 

gjithë presidentët amerikanë pararendës, të një presidenti relativist dhe 

multilateralist, madje të presidentit të parë “post-stukturalist” në Shtetet e Bashkuara, 

siç e cilësoi atë Michael Schere në revistën Time.
118

 Megjithatë, vetë Obama, i cili 

është i pari president afro-amerikan i Shteteve të Bashkuara, dhe të cilin qytetarët 

amerikanë e zgjodhën për të dytën herë në krye të Republikës së tyre, është 

shembulli më domethënës i eksepsionalizmit amerikan. Sepse, në fund të fundit, siç 

është shprehur vetë Obama, “në asnjë vend tjetër të botës historia e tij nuk do të kish 

qenë e mundur”.
119

 Edhe pse pikëpamjet e presidentit Obama shprehin një vizion 

krejt tjetër nga vizioni i Abraham Linkoln-it mbi Amerikën, si “shpresa e fundit më e 

mirë për njeriun mbi tokë”,
120

 jeta dhe suksesi i jashtëzakonshëm i Obamës në 

shoqërinë amerikane provojnë pikërisht të kundërtën e asaj që ai shpreh. 

Nga ana e tyre, qarqet politike dhe akademike konservatore në Shtetet e 

Bashkuara, përgjithësisht, janë mbështetur në dhe e kanë përdorur idenë mbi 

“eksepsionalizmin” amerikan, shpesh herë në mënyrë pasionante, për të legjitimuar 

rolin e Amerikës në botë. Sipas tyre, Amerika është ndryshe nga të gjitha 

demokracitë e tjera. Në politikat e brendshme, konservatorët amerikanë kërkojnë një 

administratë shtetërore të kufizuar, si themelin e të gjitha lirive, dhe shprehen për një 

formë të tillë të ekonomisë, në të cilën të ardhurat pasqyrojnë forcat e tregut, jo 

vendimet e qeverisë. Në politikën e jashtme, ata e shohin Amerikën si fuqinë e parë 
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të globit, që ka për mision të ruajë paqen dhe stabilitetin në botë dhe që, për këtë 

arsye, mundet edhe të mos u nënshtrohet të njëjtave norma e rregulla që u 

nënshtrohen vendet e tjera. 

Fushatat për zgjedhjet presidenciale dhe ato për Kongresin Amerikan kanë 

qenë dhe mbeten veçanërisht periudhat kur, në radhët e kandidatëve konservatorë e të 

qarqeve që i mbështesin ata, ideja e eksepsionalizmit amerikan ka qenë dhe bëhet më 

e theksuar se kurrë. Mjafton të përmendim, fjala vjen, se gjatë fushatës për zgjedhjet 

në Senatin amerikan në vitin 2010, senatori i njohur republikan, Marco Rubio, e bëri 

“eksepsionalizmin” amerikan temë qendrore të fushatës së tij. Në fjalën e tij në 

mbylljes në atë fushatë, të cilën ai e fitoi, Rubio u shpreh se Amerika është “një vend 

që s‟krahasohet me asnjë vend të tjetër në të gjithë historinë e njerëzimit”, ndër të 

tjera, edhe për shkak se, “pothuajse në çdo vend tjetër të botës...ajo çfarë ti bëhesh 

kur të rritesh është e përcaktuar qysh nga lindja”.
121

 Përsa i përket rolit të Amerikës 

në botën e sotme dhe politikës së saj të jashtme, Rubio është shprehur se: 

 

Amerika vazhdon të jetë e pazëvendësueshme për të siguruar e garantuar 

lirinë, prosperitetin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Bota është më e 

sigurt kur Amerika është vendi më i fortë mbi dhé.
122

 

 

Po kështu, dy prej kandidatëve republikanë në garën për kreun e Shtëpisë së 

Bardhë, në vitin 2011, Newt Gingrich dhe Mitt Romney, e mbështetën fushatën e 

tyre në idenë e “eksepsionalizmit” amerikan dhe në premtimin që ofron besimi në 

këtë ide për rolin e Shteteve të Bashkuara në botën e sotme. Atë vit, Gingritch botoi 

një libër të titulluar Një komb si asnjë tjetër: Pse eksepsionalizmi amerikan është i 

rëndësishëm,
123

 ndërsa Romney e bëri refren të fushatës së tij lidhur me politikën e 

jashtme idenë se: 
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Amerika duhet të udhëheqë botën...Unë besoj se ne jemi një vend 

eksepsional, me një fat dhe një rol të veçantë në botë....Ky është momenti i 

Amerikës....Unë kurrë nuk do të kërkoj ndjesë për atë që bën Amerika.
124

 

 

Edhe pse është vështirë të thuhet nëse ishin republikanët, pra konservatorët, 

ata që e rivunë, vitet e fundit,  nocionin e “eksepsionalizmit” amerikan në qendër të 

propagandës së tyre, për të mobilizuar e tërhequr rreth agjendës së tyre kontigjente të 

gjera të publikut amerikan,
125

 apo, në të kundërt, ishin demokratët, pra liberalët, ata 

që e përdorën këtë koncept për të diskredituar konservatorizmin e republikanëve,
126

 e 

rëndësishme është se vetë koncepti “eksepsionalizëm” ka gjetur, në kohën e sotme, 

një përdorim të gjerë dhe ka marrë një rëndësi të veçantë në diskursin politik. 

“Eksepsionalizmi” amerikan, si koncept, i referohet një dukurie, të cilën është 

më e lehtë ta përshkruash në disa paragrafë, sesa ta përkufizosh në një fjali, ose në 

një paragraph të vetëm.
127

 Sidoqoftë, është me interes të vëmë në dukje dy aspekte të 

rëndësishme që kanë të bëjnë me vetë konceptin “eksipsionalizëm” dhe përdorimin e 

tij. Së pari, koncepti “eksepsionalizëm” nuk ka një kuptim të vetëm e të qartë për 

këdo. Ai nënkupton, ose përfshin në vetvete ide të ndryshme. Shpesh herë, ky 

koncept përdoret duke iu referuar politikave të brendshme të Shteteve të Bashkuara, 

ndërsa herë të tjera përdorimi i tij lidhet me politikën e jashtme të këtij vendi. Së 

dyti, vetë prapashtesa “zëm” (apo “ism” në versionin anglisht të fjalës: 

“exceptionalism”), në një mënyrë ose në një tjetër, e ideologjizon këtë koncept, duke 

e bërë atë jo njëlloj të pranueshëm për të gjithë. 

Koncepti mbi “ekzsepsionalizmin” amerikan e ka origjinën e tij më të thellë 

në besimin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë krijuar duke pasur në themelin e 

                                                           
124

 Mitt Romney, speech at the Citadel in Charleston, South Carolina (October 7, 2011). 

125
 Përgjithësisht, republikanët besojnë se përdorimi i konceptit “eksepsionalizëm” u ka shërbyer 

interesave dhe axhendës së tyre politike. Ata u referohen të dhënave të sondazheve, të 

organizuara, fjala vjen, nga Gallup, për të treguar se shumica dërrmuese e amerikanëve (rreth 80 

për qind e tyre), pajtohen me pohimin se “SHBA ka një vend unik për shkak të historisë dhe të 

kushtetutës së vet, që e dallojnë atë nga vendet e tjera si vendi më i fuqishëm në botë” (Jeffrey 

Jones, “Americans See U.S. as Exceptional; 37% Doubt Obama Does”. Gallup Poll Report, 

December 22, 2010). 

126
 Demokratët, nga ana e tyre, besojnë se për shkak të mënyrës se si perceptohet në arenën 

ndërkombëtare “eksepcionalizmi” amerikan, është politika e tyre e jashtme dhe jo ajo e një 

administrate repiblikane që ka fituar më shumë popullaritet, si brenda, ashtu edhe jashtë 

Amerikës (James Ceaser, “The Origins and Character of American Exceptionalism”,  f. 3). 

127
 Fatos Tarifa, “Eksepcionalizmi amerikan: Barck Obama vs. Alexis de Tocqueville”, Revista 

MAPO (10 korrik 2010), ff. 46-49. 



43 
 

vet një ide dhe jo ambicjet e njerëzve në pushtet. Ndryshe nga shumica e vendeve të 

tjera, origjina e të cilave fillon me ekspansionin europian pas vitit 1500, kolonitë 

amerikane nuk u krijuan si një “zgjatim” i pushtetit politik europian (spanjoll, anglez, 

francez, hollandez apo portugez), por u krijuan nga vetë njerëzit që i populluan ato. 

Diversiteti i tyre etnik, kulturor e fetar, si dhe ëndrra e përbashkët për të krijuar një 

jetë dhe një shoqëri më të mirë përtej Atlantikut, i bënë kolonitë amerikane dhe 

republikën që u themelua nga bashkimi i tyre një vend me tipare krejt të veçanta. Me 

fjalë të tjera, ishin vetë njerëzit e këtij vendi, jo sundimtarët, ata që zgjodhën të 

krijonin republikën e tyre.
128

 

Qysh nga koha e krijimit të tyre si komb, amerikanët dhe pothuaj të gjithë ata 

që e themeluan dhe e kanë drejtuar “Republikën e Madhe” “The Great Republic”, siç 

e quante atë Winston Churchill kanë besuar se ata janë një komb i veçantë, për shkak 

se, siç vinte në dukje filozofi Leo Strauss, Amerika është i vetmi vend në botë, i cili 

“është themeluar në kundërshtim të hapur me principet makiaveliste”.
129

 Në fakt, që 

nga fillimet e saj, Amerika u krijua si një vend në të cilin sundon ligji, jo njerëzit. Për 

këtë arsye, konceptet mbi lirinë individuale dhe barazinë e çdo individi përpara ligjit 

që nga liria e fjalës dhe e besimit, deri tek e drejta për të mbajtur armë për 

vetmbrojtje dhe për t‟u organizuar u bënë themelet e organizimit e të funksionimit 

politik të shoqërisë amerikane dhe baza e progresit të pandërprerë të saj gjatë 

pothuajse këtyre dy shekujve e gjysmë që nga themelimi i Shteteve të Bashkuara. Siç 

shprehej Abraham Linkolni, Amerika “u lind në liri” dhe u motivua nga ideja se 

qeveria duhet të jetë “e popullit, nga populli dhe për popullin”. Është kjo ide që edhe 

sot i bashkon amerikanët në një komb të vetëm, edhe pse ata nuk përbëjnë në vetvete 

një grup etnik.
130

 

E bekuar me një popull punëtor, praktik dhe liridashës, me një territor shumë 

të gjerë dhe me resurse natyrore të shumta, Amerika ka krijuar, brenda një periudhe 

relativisht të shkurtër, inovacione të cilat nuk i ka imagjinuar dot ndoshta asnjë 

popull tjetër në kohët moderne. Për të mos shkuar më tej, mjafton të përmendim se 

epoka e telekomunikacionit, në të cilën jetojmë sot, nuk do të ishte bërë e mundur 

nëse Fulltoni nuk do të kishte shpikur motorrin me avull, nëse Edisoni nuk do të 
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kishte shpikur dritën elektrike, nëse Morsi nuk do të kishte shpikur telegrafin dhe 

nëse vëllezërit Wright nuk do të kishin shpikur aeroplanin.
131

 

 

 

I.3 Origjina e konceptit “eksepsionalizëm” 

 

Nëse përpiqemi të gjejmë se kur pikërisht, dhe nga kush është përdorur për 

herë të parë koncepti “eksepsionalizëm”, do të hasim pikëpamje të ndryshme. Tekstet 

amerikane të historisë, përgjithësisht  thonë se i pari që e ka shprehur këtë ide ka 

qenë John Winthrop, në vitin 1630, kur, në bordin e anijes “Arbella”, ende pa 

zbarkuar në Masaçusets, ai e përshkroi “Botën e Re”, drejt së cilës po shpërnguleshin 

emigrantët europianë, si “qytetin mbi kodër” (the city on the hill).
132

 Duke e 

konsideruar Amerikën një vend krejt të veçantë nga çdo vend tjetër që kish njohur 

historia deri atëherë, Winthrop mendohet se ishte i pari që hodhi idenë mbi natyrën 

“eksepsionale” të saj, me fjalët e tij, tashmë proverbiale, se “sytë e të gjithë popujve 

janë drejtuar nga ne”.
133

 

Sidoqoftë, deri më sot, jo vetëm që nuk është provuar që Winthrop ta ketë 

përdorur ndonjëherë fjalën “eksepsionalizëm”, por, siç vë në dukje Walter 

McDougall, dokumenti në të cilin Winthrop i shkroi fjalët “the city on the hill” ose 

mbeti krejtësisht i panjohur, ose u harrua për afro 180 vite, deri në vitin 1809, kur ai 

u gjet në arkivin e familjes së tij.
134

 Madje, edhe atëherë, pasi iu dhurua Shoqatës 

Historike të Nju Yorkut (New York Historical Society), ai dokument mbeti thuajse i 

panjohur edhe për 30 vite të tjera, derisa u botua në një koleksion dokumentesh të 

periudhës koloniale në Masaçusets, në vitin 1838.
135

 Për më tepër, edhe pas 

publikimit të atij dokumenti, shprehja “the city on the hill” tërhoqi fare pak 
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vëmendjen e studiuesve, aq sa, George Bancroft, historiani më i shquar amerikan i 

shekullit XIX dhe autor i veprës klasike Historia e Shteteve të Bashkuara,
136

 e 

përmend atë vetëm në botimin e 16-të të kësaj vepre, në vitin 1858, madje edhe 

atëherë, nuk e lidh këtë shprehje me emrin e Winthrop-it.
137

 

Walter Douglas shkruan se nëse shprehja “the city on the hill”, e përdorur për 

herë të parë në vitin 1630, nuk ka pasur vërtet atë peshë dhe rëndësi për të cilat është 

shkruar në tekstet shkollore të historisë së Shteteve të Bashkuara deri më sot, për të 

krijuar e legjitimuar mitin e një vendi dhe të një populli “të zgjedhur”, sa e mundur 

është atëherë që ideja e “eksepsionalizmit” amerikan të jetë bërë historikisht pjesë e 

vetëdijes popullore të amerikanëve? Ky autor argumenton se, më shumë se një tipar 

“specifik” i amerikanëve, “eksepsionalizmi” i tyre duhet parë si një vazhdimësi dhe 

shprehje e interesave të kompanive e të pronarëve të mëdhenj britanikë që u 

vendosën në të trembëdhjetë kolonitë e Amerikës Verilindore, të cilët me zgjuarsi 

kultivuan idenë e një “Bote të Re” të virgjër, si një mënyrë për të tërhequr kapital dhe 

krahë pune nga Europa Verioe e Perëndimore në tregjet përtej Atlantikut.
138

 

Godfrey Hodgson, nga ana e tij, shkruan se, madje edhe puritanët që u 

vendosën në “New England” nuk e kishin këtë impuls “unik ekspesionalist”; ata 

ishin produkt i kulturës, i edukatës dhe i virtyteve europiane që i kishin marrë në 

kontinentin e vjetër.
139

 Madje, edhe 140 vite më pas, kur përfaqësuesit e Kolonive të 

Bashkuara u mblodhën në Filadelfia për të deklaruar Pavarësinë e Shteteve të 

Bashkuara nga Kurora Britanike, parimet mbi të cilat ata u mbështetën e kishin bazën 

në idetë e Revolucionit Anglez, në iluminizmin anglez, skocez e francez dhe në 

principet e së Drejtës Zakonore Angleze, pra, në parimet kryesore të qytetërimit 

europian.
140

 Po kështu, argumenton një tjetër autor, David Hacket Fischer, nuk ishin 

vetëm puritanët e Winthrop-it ata që i krijuan Shtetet e Bashkuara. Puritanët 

përfaqësonin vetëm një prej të katër kulturave të para që ndikuan në dizenjimin dhe 

krijimin e institucioneve të Shteteve të Bashkuara, krahas kavalierëve të Vixhinias 
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(Virginia Cavaliers), kuejkërve të Pensilvanisë (Pennsylvania Quakers) dhe 

skocezëve e irlandezëve, që u vendosën në kufijtë e maleve Apalaçe dhe, të gjitha 

këto kultura, ishin “importe britanike”.
141

 Walter McDouglas u shton këtyre katër 

kulturave formuese edhe dy të tjera, që ishin të rëndësishme, edhe pse politikisht jo 

aq të rëndësishme në krahasim me të parat emigrantët gjermanë dhe skllevërit e 

importuar me forcë nga Afrika.
142

 

I pari autor që e zhvilloi idenë e “eksepsionalizmit “amerikan në shkencën 

sociale, duke nënkuptuar me të “veçanësinë e Amerikës në raport me vendet e tjera”, 

ishte Alexis de Tocqueville, në mesin e viteve 1830. Duke përshkruar tiparet e 

demokracisë amerikane, Tocqueville vërejti se Amerika ishte krejt ndryshe, për 

shkak të një rrethane të veçantë historike të saj, si një vend që nuk kishte njohur një 

të kaluar feudale.
143

 Sidoqoftë, në të gjithë veprën e tij voluminoze, Democracia në 

Amerikë,
144

 vëllimi i parë i së cilës u botua në vitin 1835, gjen vetëm një referencë që 

mund të kishte edhe kjo vetëm tërthorazi kuptimin në të cilin përdoret sot koncepti 

“eksepsionalizëm”. 

Alexis de Tocqueville mbetet ndoshta autori që i ka vëzhguar e shpjeguar 

Amerikën, institucionet, vlerat dhe shpirtin novator të amerikanëve më mirë se 

kushdo tjetër deri më sot, Ai argumentoi se institucionet e atij vendi dhe vlerat e 

popullit amemrikan  ishin krejt e kundërta e institucioneve dhe e vlerave universale, 

të njohura deri atëherë. Idetë e shprehura prej tij, rreth 180 vite më parë të shoqëruara 

me një admirim të madh për atë vend vazhdojnë edhe sot të mbartin të vërtetën e 

optimizmit që karakterizon Amerikën dhe popullin e saj. Në fakt, vetë ideja se 

Shtetet e Bashkuara zënë një vend të veçantë në planetin tonë dhe në historinë e 

qytetërimit modern është artikuluar për të parën herë nga Tocqueville, në veprën e 

sipërpërmendur, në të cilën ai shkruan se: 
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Pozita e amerikanëve është tërësisht eksepsionale dhe duhet besuar se asnjë 

komb tjetër demokratik nuk do të mund të vihet ndonjëherë në një situatë të 

tillë”.
145

 

 

Tocqueville besonte se amerikanët janë ndryshe nga të gjithë popujt e tjerë 

dhe se suksesi i tyre në krijimin dhe konsolidimin e një republike përfaqësuese 

demokratike buronte nga pesë vlera kryesore që, sipas tij, ishin: liria, barazia, 

individualizmi, populizmi dhe laissez-faire. 

Është me interes të vëm në dukje këtu ngjashmërinë midis pikëpamjeve të 

Tacqueville-it dhe atyre të dy mendimtarëve të shquar gjermanë më shumë se gjysmë 

shekulli pas tij, Max Weber dhe Werner Sombart, lidhur me natyrën e veçantë të 

demokracisë amerikane dhe karakteristikat kryesore të amerikanëve. Nga krahasimi i 

vëzhgimeve të Weberi-t me ato të Tocqueville-it bien veçanërisht në sy dy gjëra: nga 

njëra anë, ngjashmëritë midis interpretimit që Weber-i i bën “eksepsionalizmit” 

amerikan (kryesisht një nivel më i lartë i angazhimit civik sesa në Gjermani) dhe 

linjave kryesore të vëzhgimeve të Tocqueville-it në veprën e tij të sipërpërmendur 

dhe, nga ana tjetër, besimi që të dy këta mendimtarë të shquar kishin te liria dhe 

pavarësia e individit dhe, po kështu, te racionaliteti.
146

 Si Tocqueville, ashtu edhe 

Weber, ishin liberalë, jo vetëm sepse kërkonin mbrojtjen e lirive të individit nga çdo 

formë dominimi jolegjitim, por edhe sepse besonin në përpjekjet për të krijuar një të 

ardhme më të mirë.
147

 

Edhe pse Tocqueville vinte në qendër të teorisë së tij politike interesat, 

ndërsa Weber-i theksonte rolin e vlerave, si një faktor esencial për motivimin e 

veprimit politik dhe për legjitimimin e shtetit, si njëri, edhe tjetri i kushtuan rëndësi 

të veçantë rolit të strukturës sociale, të bindur se ajo mund ta pengonte, ose ta 

ndihmonte zhvillimin e demokracisë.
148

 Për sa i përket përvojës dhe vëzhgimeve të 

tyre të drejtpërdrejta në Amerikë, Tocqueville jo vetëm vuri re me admirim mënyrën 
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se si funksiononte demokracia amerikane, por edhe shprehu shqetësimin e tij për 

fatin e lirisë në “epokën demokratike”. Weber-i, nga ana tjetër, duke u fokusuar në 

rolin e burokracisë në demokraci, shkroi me entuziazëm për energjinë rinore që ai 

vuri re në Shtetet e Bashkuara edhe pse, në fillim të shekullit XX, ky vend, 

gjithashtu, po u nënshtrohej tendencave dominuese të burokratizimit europian.
149

 

Si Tocqueville, ashtu edhe Weber, e vlerësonin jetën e asociuar të 

amerikanëve si një specifikë të admirueshme të shoqërisë së tyre. Tocqueville 

shkruante se “Americans... constantly unite”,
150

 ndërsa Weber-i vinte në dukje se 

Amerika është “the association-land par excellence”.
151

 Në përgjithësi, Weber-i 

trajtoi dy prej temave qendrore që vëmë re në analizat e Tocqueville-it mbi kulturën 

politike të amerikanëve: mundësinë e një “tiranie të shumicës” (tyranny of the 

majority) në Shtetet e Bashkuara, dhe rolin e rëndësishëm të shoqatave të qytetarëve 

(civil associations).
152

 

Nga një perspektivë teorike, mund të thuhet se Tocqueville plotëson vizionin 

e përgjithshëm weberian mbi shpirtin e kapitalizmit. Njëlloj si Weber-i, ai theksoi 

qëndrimin pozitiv të amerikanëve ndaj punës (për ta çdo lloj pune konsiderohet “e 

nderuar”), si edhe shpirtin sipërmarrës të tyre (“guximi” dhe “besimi” në biznes). 

Por, ndërsa Tocqueville vuri në dukje padurimin (restiveness) e aktorëve ekonomikë 

dhe dëshirën e tyre për gjithnjë e më shumë të mira materiale (taste for material well-

being), Weber-i theksoi dimensionet metodike dhe asketike të shpirtit të kapitalizmit. 

Ai e konsideronte “asketizmin protestant si bazën e qytetërimit profesional modern 

një lloj “konstruktimi shpirtëror” të ekonomisë moderne”.
153

 Sidoqoftë, teza e 

Weber-it se ekziston një korrelacion pozitiv midis protestantizmit (veçanërisht 

variantit kalvinist të tij) dhe kapitalizmit modern
154

 gjen mbështetje edhe në veprën e 

Tocqueville-it. Ky i fundit, gjithashtu, shihte një lidhje të drejtpërdrejtë midis jetës 
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ekonomike (apo shpirtit të kapitalizmit) dhe fesë, veçse, në dallim nga Weber-i, ai 

theksonte lidhjen edhe më të ngushtë midis shpirtit të kapitalizmit dhe dimensionit 

politik (kushteve politike dhe sjelljes politike të qytetarëve). Madje, edhe termi 

“shpirt” (Geist) që përdor Weber-i, gjendet shpesh në veprën e Tocqueville-it, kur ai 

flet për shpirtin sipërmarrës të amerikanëve (l’esprit de l’entreprise). 

Pothuajse në të njëjtën kohë me Weber-in, në vitin 1906, Werner Sombart u 

interesua të dinte se, përse Amerika, për shkak se klasa punëtore e atij vendi ishte e 

painteresuar për ideologjinë socialiste dhe socializmin, përbënte një rast krejt të 

veçantë mes vendeve të tjera të industrializuara e të urbanizuara. Ai evidentoi një 

varg arsyesh, për shkak të të cilave punëtorët amerikanë dukej se ishin të kënaqur me 

sistemin e tyre kapitalist, por vetë Sombart-i nuk përmendi askund një term të 

ngjashëm, ose të përafërt me atë që do të mund të përkthehej si “eksepsionalizëm” 

amerikan. Përkundrazi, ai përmend si arsye ato që mund të quhen “karakteristika 

specifike të kulturës shpirtërore” (Eigenart der geistigen Kultur), ose “shpirtin 

popullor amerikan” (die Eigenarten der amerikanische Volksseele). Këto 

karakteristika, sipas Sombart-it, sidoqoftë, nuk ishin specifike vetëm për amerikanët. 

Ato, sipas tij, mund t‟i gjeje edhe në Londër e në Berlin, veçse në Amerikë, për 

shkak të faktorëve të tillë, si etika protestante, konsensusi demokratik, sistemi dy-

partiak, standardi më i lartë i jetesës, mobiliteti social dhe një kufi territorial i hapur, 

karakteristikat e mësipërme ishin më të qarta dhe më dominuese.
155

 Për Sombart-in, 

Amerika zinte një pozicion ekstrem në spektrin sociologjik, por nuk ishte një vend 

“eksepsional”.
156

 

Edhe pse hulumtimet mbi përmbajtjen e konceptit “eksepsioanlizëm” kanë 

nisur shumë kohë më parë, vetë përdorimi i këtij termi është relativisht i vonët. 

Walter McDougall mund të ketë të drejtë kur shkruan se origjina e vërtetë e konceptit 

“eksepsionalizëm” amerikan duhet kërkuar e gjetur në konfliktin e heshtur mes dy 

lëvizjeve transnacionale më të mëdha në villim të shekullit XX: Kishës Katolike dhe 

Internacionales Komuniste. Të dyja këto lëvizje kishin arsye të shqetësoheshin se 

amerikanët mund të ishin të imunizuar nga joshja thuajse universale e tyre.
157

 Qysh 

në vitin 1784, kur në Shtetet e Bashkuara u krijua e para dioqezë katolike, Vatikani 
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kishte shprehur shqetësimin e vet se si mund të rritej ndikimi doktrinar dhe hierarkik 

i Kishës Katolike në një vend që ishte kryesisht protestant, i lirë nga pikëpamja e 

zgjedhjes së besimit dhe i pasur. Në vitin 1899, madje, Papa Leo XIII, nxorri një 

qarkore, me anë të së cilës dënonte “amerikanizmin” si një herezi. Ky dokument ia 

atribuonte këtë “herezi” amerikane faktorëve të tillë, si origjina revolucionare e 

formimit të kombit amerikan, individualizmi, kultura anglo-saksone, liberalizmi, 

egalitarizmi dhe ndarja e kishës nga shteti.
158

 

Një kërkim i vëmendshëm në bazat e të dhënave mbi përdorimin e këtij termi 

evidenton se ai është përdorur për herë të parë nga Jay Lovestone, udhëheqësi i 

Partisë Komuniste Amerikane në vitet 1920. Nisur, mesa duket, edhe nga pikëpamjet 

e shprehura nga Werner Sombart dhe Vatikani më parë, Lovestone e përdori këtë 

term për të shpjeguar se përse propaganda dhe agjitacioni komunist nuk kishin arritur 

të organizonin punëtorët në qytetet më të mëdha të industrializuara të Amerikës, si 

Pitsburgu ose Detroiti. Ai u përpoq të përshkruante rrugën e veçantë që do ndiqte 

Amerika drejt revolucionit socialist, duke argumentuar se, produktiviteti eksepsional 

dhe stabiliteti që kishte arritur kapitalizmi në Shtetet e Bashkuara e kishin bërë të 

vështirë formimin e ndërgjegjes klasore revolucionare të proletariatit amerikan dhe 

se, për këtë arsye, revolucioni në këtë vend do të vonohej në krahasim me vendet e 

tjera të zhvilluara. Kjo tezë krijoi në atë kohë irritim të madh në Moskë dhe u bë 

shkak për botimin e një numri arikujsh, kryesisht në shtypin rus të asaj kohe, mbi 

“eksepsionalizmin”.
159

 Me ndërhyrjen e Stalinit, Lovestone u përjashtua nga radhët e 

Partisë Komuniste Amerikane si “deviacionist”.
160

 

Sidoqoftë, koncepti mbi “eksepsionalizmin” amerikan tashmë kishte bërë 

vend, madje ai u bë një “fetish” në radhët e intektualëve të majtë në vitet 1930 (edhe 

pse kriza e rëndë ekonomike dhe Depresioni i Madh nuk mundën ta radikalizonin 

lëvizjen punëtore në Shtetet e Bashkuara). Kjo mund të thuhet edhe më shumë për 

vitet 1940, kur, pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore, Shtetet e Bashkuara të 
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Amerikës u bënë fuqia dominuese e globit. Me fillimin e Luftës së Ftohtë, nuk u desh 

shumë kohë që termi “eksepsionalizëm” amerikan, i përdorur deri atëherë gjerësisht 

nga bolshevikët rusë dhe nga intelektualët e majtë europianë, të shndërrohej në një 

koncept patriotik dhe në një motiv nderi, që filloi të përdorej për të përshkruar krejt 

historinë e Shteteve të Bashkuara dhe për të motivuar politikën e jashtme të saj.
161

  

Në literaturën e shkruar në fushë të shkencave sociale, termi 

“eksepsionalizëm” për herë të parë, mesa duket, është përdorur në fund të viteve 

1950, nga Max Lerner, në atë kohë kryeredaktori i revistës së majtë The Nation, në 

librin e tij të njohur Amerika si qytetërim.
162

 Ky libër u bë veçanërisht i famshëm me 

shprehjen e tij tashmë proverbiale: “Çdo njeri ka dy atdhe atdheun e tij dhe 

Amerikën”. Edhe pse, në këtë libër, Lerner u tregua i kujdesshëm që të mos binte në 

pozitat ekstreme që e shihnin Amerikën si një vend tërësisht i imunizuar nga “forcat 

e historisë dhe ligjet e jetës”, ai argumentoi se: 

 

Keqinterpretimet nuk duhet të na bëjnë që të mos shohim elementët e 

vlefshëm të teorisë së eksepsionalizmit....Amerika përfaqëson mishërimin e 

gjallë të elementëve më dinamikë të historisë perëndimore moderne.
163

  

 

 

I.4 Komponenti fetar: “Eksepsionalizmi” si një mision i përcaktuar nga Zoti 

 

Në këtë paragraf dhe në tjetrin që vijon, përpiqem të shpjegoj se si është 

kuptuar dhe kuptohet, përgjithësisht, ideja e “eksepsionalizmit” amerikan si një 

“mision”. 

Kuptimi më i hershëm, më i pasaktë dhe më i kritikueshëm nga pikëmja e 

mendimit racional kritik mbi “eksepsionalizmin” amerikan, është kuptimi fetar, sipas 

të cilit, Amerika u krijua sipas një “plani hyjnor”, për të vendosur rendin, paqen dhe 

harmoninë në shkallë globale. Ky kuptim, pra, ka në themel idenë se amerikanët janë 

një popull “i zgjedhur”, i cili, qysh nga fillimi, është krijuar me një mision të caktuar. 

Ai e ka origjinën qysh me zbarkimin e misionarëve të parë puritanë nga Europa 
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Veriore në brigjet e “Anglisë së Re” (New England),
164

 në kozmogoninë dhe në 

teologjinë e tyre. 

Si “bij të Reformacionit” në Europë, puritanët çuan në “Botën e Re” 

teologjinë e Reformacionit, një ndër karakteristikat e së cilës kishte të bënte me 

futjen e një dimensioni historik në fenë e krishterë. Sipas tyre, Zoti vepron brenda 

kohës, historia e njerëzimit zhvillohet e lëviz në një drejtim të dhënë, të përcaktuar 

nga vullneti hyjnor dhe Zoti mund të zgjedhë të veprojë përmes një agjenti, ose një 

populli të caktuar. Për puritanët, ideja e të qënit një popull i zgjedhur nga Zoti ishte 

më shumë se një mundësi teologjike; kjo ide, në fakt, ishte për ta një eksperiencë 

jetësore, e krijuar individualisht dhe kolektivisht përmes eksodit të tyre prej 

kontinentit të vjetër, si dhe prej kushteve e mënyrës së re të jetesës në hapësirën e re 

në të cilën ata u vendosën përtej Atlantikut. Në atë vend të largët, dhe “në një cep të 

vogël të tij, të quajtur New England”, siç shprehej në atë kohë një autor i njohur, 

Cotton Mather, po ndodhte diçka krejt e re, diçka që kishte një “rëndësi vendimtare 

për projektin e Zotit”.
165

 Puritanët besonin se, pothuajse njëlloj siç kishte vepruar 

përmes izraelitëve në kohët biblike, Zoti po vepronte tani përmes tyre në “Botën e 

Re”. Plani i Zotit, sipas puritanëve, nuk ishte thjesht diçka që po ndodhte dita-ditës 

me ta, por edhe një detyrë dhe një mision për ta, që ta vinin në jetë vullnetin 

hyjnor.
166

 Kjo pikëpamje është shprehur dhe shtjelluar në një literaturë të gjerë mbi 

identitetin civik e fetar të amerikanëve, e cila, përgjithësisht, i përshkruan ata si një 

“popull i zgjedhur në një Izrael të ri”.
167

 

Qëllimi i puritanëve, sigurisht, nuk shprehte dhe nuk ishte një axhendë 

politike për krijimin e një kombi, pasi, në atë kohë, kombi amerikan ende nuk ishte 

krijuar. Sidoqoftë, me kalimin e kohës, “plan hyjnor” i Zotit për historinë filloi të 

interpretohej prej tyre si një “mision” për krijimin e një republike të lirë e të pavarur 

amerikane, si edhe për t’i dhënë fund tiranisë kudo në botë. Kjo ide fetare, e 
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shndërruar tashmë në një doktrinë fetare-politike mbi misionin e veçantë të Amerikës 

në botë, frymëzoi kauzën revolucionare të kombit amerikan.
168

 Në fjalimin e tij 

inagurues, si presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara, më 30 prill të vitit 1789, 

George Washington u shpreh se: 

 

Asnjë popull nuk mundet ta kuptojë dhe ta çmojë dorën e padukshme që 

drejton çështjet njerëzore më shumë sesa populli i Shteteve të Bashkuara. 

Çdo hap, përmes të cilit ai ka përparuar drejt karakterit të një kombi të 

pavarur, duket se është vendosur nga një shenjë e veprimit hyjnor.
169

 

 

Duke filluar nga mesi i shekullit XVIII, pikëpamjet fetare mbi 

“eksepsionalizmin” amerikan u fuzionuan me idenë e misionit të përhapjes së 

principeve amerikane të qeverisjes liria dhe republikanizmi në vende të tjera të 

botës. Qysh nga ajo kohë, ideja e një misioni të tillë mund të thuhet se ka strukturuar 

dhe dominuar pikëpamjen e vetë amerikanëve mbi rolin e tyre dhe të vendit të tyre në 

botë. 

Natyrisht siç mund të vërehet edhe në disa prej shprehjeve më të njohura të 

presidentit Thomas Jefferson jo çdo artikulim i misionit dhe i rolit të Amerikës në 

botë është mbështetur në mënyrë eksplicite në këtë botëkuptim fetar. Megjithatë, 

pavarësisht konceptit sekularist të përdorur në zhargonin politik, referimi ndaj 

konceptit “mision” është mbështetur, pothuajse gjithnjë, në doktrinën fetare të 

puritanëve të hershëm. Edhe pse, në shumë raste, në artikulimin e idesë mbi natyrën 

“eksepsionale” të Amerikës dhe mbi misionin e saj në botë, idetë fetare janë përdorur 

të lidhura ngushtë dhe në funksion të ideve e të praktikave jofetare, ai që i ka dhënë 

jetë dhe përmbajtje konceptit të “misionit” të Amerikës e të kombit amerikan, si një 

vend dhesi një komb “i zgjedhur”, “i destinuar” që të vendosë e të ruajë paqen dhe të 

përhapë demokracinë në botë, ka qenë elementi fetar.
170

 Ky element ka qenë i 

përbashkët pothuaj se në të gjitha episodet kryesore të historisë politike të Shteteve të 

Bashkuara, qysh nga mendimi puritan i shekujve XVII dhe XVIII, te Revolucioni 
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Amerikan, te doktrina politike (në mesin e shekullit XIX) mbi atë që është quajtur 

“manifest destiny”, ose misioni i Amerikës për shkak të virtyteve të veçanta të 

popullit të saj dhe të institucioneve të saj politike për t‟u zgjeruar në kontinentin 

amerikanoverior, te imperializmi amerikan i fundit të shekullit XIX, te idealizmi 

willsonian, te antikomunizmi i periudhës së Luftës së Ftohtë e deri te politika 

unilateriste e presidentit George W. Bush në dhjetvjeçarin e parë të shekullit XXI. 

Për të kuptuar se sa i qenësishëm ka qenë ky element fetar në mentalitetin dhe 

në politikën e amerikanëve në fund të shekullit XIX, mjafton të citojmë një prej 

autorëve misionarë amerikanë më të njohur të asaj kohe, Josiah Strong, i cili, në 

librin e tij Vendi ynë, botuar në vitin 1885, shkruante: 

 

Zoti, me mençurinë dhe talentin e tij të pafundëm, po e përgatit racën anglo-

saksone për një ditë që me siguri do të vijë në botë....Po vjen koha kur...bota 

do të hyjë në një fazë të tillë të historisë që është gara finale e racave, garë 

për të cilën po shkollohet anglo-saksoni i sotëm. Përpara se këtu në Amerikë 

të mbërrijnë miliona njerëz, tendenca e fuqishme centrifugale inherente për 

këtë vend dhe e përforcuar këtu më tej do të afirmojë vetveten. Dhe atëherë, 

kjo racë, me energji të pashoqe, me madhështinë e numrave dhe me fuqinë e 

pasurisë së saj përfaqësuesja, le të shpresojmë, e lirisë më të madhe, e 

Krishtërimit të kulluar dhe e qytetërimit më të lartë pasi ka zhvilluar cilësi të 

veçanta agresive për t‟ia imponuar institucionet e saj mbarë njerëzimit, do të 

përhapet kudo në botë....Dhe a mundet të dyshojë ndokush se kjo garë mes 

racave do të jetë “mbijetesa e më të fortit”?
171

 

 

Shpeshherë, në trajtimin e temës së “eksepsionalizmit” amerikan dhe të rolit 

të Amerikës në botë, elementi fetar dhe ai politik kanë qenë e janë të ndërthurur me 

njëri-tjetrin. Një ndër shembujt më të përmendur është ai i historianit të njohur dhe 

senatorit Albert Beveridge, njëri prej përkrahësve më entuziastë të Luftës së 

Amerikës kundër Spanjës dhe të aneksimit të Filipineve prej Shteteve të Bashkuara, 

në vitin 1898. Në një prej fjalimeve të tij në Senatin amerikan, në vitin 1900, 

Beveridge deklaronte se: 
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Zoti na ka dhënë ne amerikanëve frymën e progresit për të mposhtur forcat 

reaksionare kudo në botë. Ai na ka bërë ekspertë në qeverisje dhe për këtë 

arsye ne mund të administrojmë qeverisjen e popujve të egër e të paaftë. Po 

të mos ishte kjo forcë e jona, bota do të shkiste në barbarizëm dhe në 

errësirë....Dhe nga të gjitha racat...Zoti e ka krijuar popullin amerikan si 

popullin e tij të zgjedhur që, më në fund, të udhëheqë shpëtimin e botës.
172

 

 

Elementi fetar puritanist në trajtimin e natyrës “eksepsionaliste” të Amerikës 

ka qenë dhe mbetet mjaft i rëndësishëm, madje, në atë shkallë, sa një numër autorësh 

e konsiderojnë këtë element si një faktor kyç për të kuptuar vetë historinë e Shteteve 

të Bashkuara.
173

 Elementi fetar është, gjithashtu, ai të cilit i referohen më së shumti 

kritikët e idesë së “eksepsionalizmit” (“anti-eksepsionalistët”), në përgjithësi dhe, në 

mënyrë të veçantë, në politikën e jashtme amerikane, për shkak se, në fakt, ky 

element është më i lehti për të diskredituar vetë idenë e “misionit” global të 

Amerikës dhe të natyrës “eksepsionale” të saj. Premisa fetare e argumentit mbi 

“ekspesionalizmin” bie në kundërshtim me disa nga besimet më të rëndësishme e më 

të fuqishme në kohën tonë. Edhe pse mund të gjenden arsye për t‟i justifikuar, madje 

edhe për t‟i përkrahur politika të caktuara “eksepsionaliste” (apo unilateraliste) të 

Shteteve të Bashkuara, vështirë se mund të gjendej sot njeri që ta përligjte idenë e 

shprehur nga Albert Beveridge, më shumë se një shekull më parë, për të justifikuar 

një politikë imperialiste të Amerikës me argumentin e një “misioni” të ngarkuar nga 

Zoti. 

Në përgjithësi, anti-eksepsionalistët ofrojnë tri argumente kryesore kundër 

idesë së një “misioni hyjnor” të Amerikës. Së pari, besimi në një mision të tillë i 

shtyn amerikanët të reagojnë ideologjikisht në fakt teologjikisht ndaj ngjarjeve 

globale, duke çuar në politika të pamatura, madje edhe të gabuara, dhe me pasoja të 

rënda, si për Amerikën, ashtu dhe për popuj të tjerë. Së dyti, një botëkuptim fetar 

është veçanërisht i rrezikshëm në kohën tonë, kur fondamentalizmi fetar dhe 
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xhihadizmi po bëhen ndër shqetësimet më të mëdha për njerëzimin. Së treti, vetë 

përdorimi i një argumenti teologjik në mbështetje të drejtpërdrejtë të politikës së 

jashtme të një vendi është i gabuar pasi, në një shtet laik dhe demokratik, politikat 

shtetërore dhe feja janë e duhet të jenë të ndara nga njëra-tjetra.
174

 

 

 

I.5 Kompenenti filozofik dhe politik: “Eksepsionalizmi” si realizim i 

idealeve ilumniste dhe si mision politik emancipues 

 

Ndryshe nga sa mund të mendohet, ideja mbi “eksepsionalizmin” amerikan 

dhe mbi “misionin” e Amerikës në botë nuk ka përbërë asnjëhere dhe nuk përbën as 

sot një doktrinë të vetme. Ajo, siç parashtrova më sipër, ka pasur (dhe ende ka) një 

variant që është, parasëgjithash, fetar, i fokusuar në rolin e komuniteteve të besimit 

në një plan hyjnor, si edhe një variant që është, parasëgjithash, filozofik dhe politik, i 

fokusuar në fatin e formës republikane të qeverisjes në botë. Misioni politik, për të 

cilin jam kryesisht i interesuar në këtë studim, ka qenë historikisht i justifikuar dhe 

justifikohet edhe sot në mënyra të ndryshme: ndonjëherë mbi baza fetare, por, më së 

shumti dhe kryesisht përmes ideve të huazuara nga filozofia, nga shkenca dhe nga 

analizat politike. Këtu duhet theksuar se, edhe ato ide fetare mbi “eksepsionalizmin” 

amerikan që, deri më sot, kanë ndikuar në konceptin e misionit të Shteteve të 

Bashkuara në botë, nuk kanë qënë të gjitha ose gjithmonë ide ortodokse, ose 

fondamentaliste. Ide të tilla kanë qenë, ose i përkasin, kryesisht, atij drejtimi 

ideologjik që njihet si “teologji liberale” dhe që synon ta afrojë fenë me doktrinat 

filozofike dhe shkencore ekzistuese.
175

 

Jo vetëm përkrahësit e idesë së “eksepsionalizmit” amerikan, por edhe një 

pjesë e atyre që e kundërshtojnë këtë ide, pranojnë se, ndërsa shumë formulime mbi 

misionin “eksepsional” të Amerikës kanë qenë, ose janë të rrezikshme, formulime të 

tjera kanë qenë historikisht dhe vazhdojnë të jenë edhe sot të dobishme, pasi ato 
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inkurajojnë besim, energji, angazhim kolektiv dhe një qëllim të përbashkët në radhët 

e popullit amerikan.
176

 

Nga pikëpamja historike, periudha kur ideja e natyrës “eksepsionale” të 

Amerikës dhe e “misionit” të saj të veçantë në botë u përpunua në formën e një 

doktrine filozofike e politike, ka qenë ajo nga krijimi i Republikës Amerikane e deri 

në fund të shekullit XIX. Ishte pikërisht gjatë kësaj periudhe që pikëpamja dominante 

mbi “misionin” global të Amerikës u bë, si të tuash, pjesë e “AND-së kulturore” të 

amerikanëve. Formulimet historikisht më të rëndësishme të kësaj ideje kanë qenë 

katër: (1) Ideja e misionarëve puritanë mbi natyrën “eksepsionale” dhe “misionin” e 

Amerikës në botë; (2) teoria politike e themeluesve të Republikvs Amerikane, (3) 

ideologjia e quajtur “manifest destiny”, e përpunuar kryesisht në vitet 1830-1850 dhe 

(4) ideologjia dhe politika imperialiste amerikane në fund të shekullit XIX. 

Për idenë e misionarëve puritanë mbi natyrën “eksepsionale” dhe “misionin” 

e Amerikës diskutova në paragrafin e mësipërm. Këtu dëshiroj të fokusohem në 

komponentin filozofik dhe atë politik të konceptit “eksepsionalizëm” amerikan. Në 

fakt, ishin pikërisht këta dy komponentë ata, në të cilët e përqendruan vëmendjen dhe 

interesimin e tyre shumica e atyre njerëzve të shquar që udhëhoqën Revolucionin 

Amerikan dhe u bënë themeluesit e Republikës Amerikane. Sidomos në periudhën 

midis viteve 1780 dhe 1795, ideologjia që pati më pak ndikim në zhvillimet politike 

të kohës ishte pikërisht feja. Edhe në ato raste kur flitej për një  “mision” të veçantë 

të Amerikës, origjina dhe përmbajtja e këtij koncepti kërkoheshin jo aq në fenë, se sa 

në një botëkuptim laik e racionalist. Fjala vjen, për Thomas Paine dhe Thomas 

Jefferson, dy ndër mendimtarët politikë amerikanë më të shquar të asaj kohe, 

koncepti i “misionit” buronte dhe frymëzohej nga filozofia iluministe, madje, edhe 

më parë se ajo, nga filozofia racionaliste e Francis Becon-it dhe e Descartes-it, të 

cilët, në kohën e tyre, kishin folur e shkruar për një projekt madhështor të 

transformimit të botës përmes aplikimit të një metode të re shkencore.
177

 

Paine dhe Jefferson besonin se amerikanët ishin të parët që e përdorën këtë 

metodë të re në fushën e politikës, duke e bërë mendimin shkencor udhërrëfyesin e 

tyre për krijimin e një rendi të ri politik. Vetë historia e krijimit të Amerikës u bë, për 

këta dy mendimtarë të shquar, pjesë e narrativës së projektit të tyre iluminist, siç 
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është përshkruar veçanërisht bukur në letrën e fundit të Thomas Jefferson-it: “Sytë e 

të gjithëve janë hapur, ose po hapen, ndaj të drejtave të njeriut”.
178

 

Edhe pse ka arsye të mendohet se këto synime abstrakte për promovimin e 

shkencës rezononin pak me ndërgjegjen dhe veprimtarinë e përditshme të njerëzve të 

thjeshtë në Amerikën e asaj kohe, ndikimi i tyre ka qenë shumë i rëndësishëm. Por, 

edhe më e rëndësishme e më atraktive për zhvillimin dhe promovimin e idesë së 

“misionit” të Amerikës në botë ka qenë një tjetër vepër e mendimit politik amerikan 

në atë periudhë, e njohur me emrin The Federalist (ose The Federalist Papers).
179

 

Edhe pse më pak teorikë sesa veprat e Thomas Paine-it e të Thomas Jefferson-it, 

artikujt e shkruar nga Alexander Hamilton, James Madison dhe Jihn Jay për këtë 

koleksion fokusoheshin në një temë qendrore, të cilën, Hamilton e formulonte qysh 

në artikullin e parë me këto fjalë:  

 

Duket se u është rezervuar njerëzve të këtij vendi që, me sjelljen dhe 

shembullin e tyre, të vendosin për çështjen e rëndësishme, nëse shoqëritë 

njerëzore janë vërtet ose jo të afta për të krijuar një qeverisje të mirë përmes 

reflektimit dhe zgjedhjes.
180

 

 

Ky justifikim i “misionit” të kombit amerikan niste me ose buronte nga një 

analizë e kushteve historike në të cilat ndodhej Amerika në atë periudhë, si edhe nga 

nevoja për të përcaktuar të ardhmen dhe vendin e shoqërisë amerikane në botë. 

Argumenti kryesor që përshkon, nga kreu në fund, artikujt e përfshirë në The 

Federalist, ishte se vendi dhe roli i ardhshëm i Amerikës në botës do të 

përcaktoheshin nga ajo që do të bënin vetë amerikanët dhe nga ajo që do të ndodhte 

në vetë Amerikën. Ky argument ishte, në fakt, jehonë e entuziazmit të Thomas Paine 

për Revolucionit Amerikan, i shprehur në këto fjalë proverviale, në veprën e tij të 

famshme Common Sense, botuar më 1776: 
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Ky nuk është shqetësimi i një dite, i një viti apo i një periudhe; kjo garë 

bëhet për gjeneratat e ardhshme, dhe ajo do të përcaktohet, në këtë apo atë 

masë, madje deri në fund, nga mënyra se si veprojmë sot.
181

 

 

Sidoqoftë, që këto ide iluministe të ideologëve të Revolucionit Amerikan dhe 

të themeluesve të Republikës Amerikane të shndërroheshin në një mision të vërtetë 

politik, kërkohej më shumë se thjesht publikimi i tyre në shtypin e kohës. 

Amerikanëve u duhej jo vetëm që të kuptonin momentin historik në të cilin jetonin, 

por edhe të merrnin mbi vete përgjegjësitë e duhura që, përmes veprimeve të tyre, të 

ndikonin në rezultatet e lëvizjes historike, duke krijuar, sipas autorëve të The 

Federalist, “një formë qeverisjeje që s‟ka asnjë model tjetër në të gjithë globin”,
182

 

dhe nga e cila do të përfitonte “e tërë raca njerëzore”.
183

  

Është me interes të veçantë të vëmë në dukje këtu dhe unë besoj se kjo është 

e para herë në studimet historike e politike, si edhe në ato mbi marrëdhëniet 

ndërkombëtare dhe mbi Bashkimin Europian, të kryera në vendin tonë se ideja e 

krijimit të një shteti federal europian (e një “republike europiane”, sipas Ruso-it, ose 

e një “Assemblée des nations”, sipas Volney-t), sipas shembullit të Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës, pra në formën e “Shteteve të Bashkuara të Europës”, nuk 

daton me Viktorin Hygo-in, në vitin 1870, siç është menduar gabimisht deri më 

sot,
184

 por me presidentin e parë amerikan, George Washington, afërsisht një shekull 

më parë se ajo datë. Kjo dëshmohet nga Eric Vogel, i cili, në veprën e tij të njohur 

Nga Iluminizmi te Revolucioni, citon një koment të Georg Washington-it për mikun e 

tij Lafayette, si një shembull të “pathosit revolucionar” të Amerikës: 

 

Ne kemi mbjellë farën e Lirisë dhe të Bashkimit, që pa kaluar shumë kohë 

do të rritet e do të zhvillohet në të gjithë botën. Një ditë, sipas modelit të 
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Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të krijohen edhe Shtetet e Bashkuara 

të Europës. Shtetet e Bashkuara do të bëhen ligjvenësi i të gjithë 

kombeve.
185

 

 

Misioni për të cilin flisnin këta mendimtarë të shquar, në thelb, nuk kishte të 

bënte me fenë, por me historinë politike. Ai synonte arritjen e “së mirës politike”, si 

një “e mirë publike”, jo si një vlerë fetare. Qëllimi ishte sigurimi i lirisë për të gjithë 

njerëzit në kuadrin e një forme qeverisjeje republikane. Themeluesit e Republikës 

Amerikane krijuan një Kushtetutë dhe formuluan një politikë të jashtme që 

mbështeteshin në parimet dhe idetë historike, filozofike e politike më progresiste të 

kohës lidhur me individin dhe shoqërinë. Të marra së bashku, këto parime, ose këto 

“shprehi mendore” (“habits of mind”, siç i quan ato George Carey) dhe mënyra e të 

vepruarit mbi bazën e tyre, formuan atë “moralitet konstitucionalist”, që u arikulua 

më së miri në The Federalist Papers dhe që përbën bazën e sistemit politik amerikan, 

parimet kryesore të të cilit janë: republikanizmi, ndarja e pushteteve, federalizmi dhe 

një administratë qeverisëse e kufizuar.
186

 

Autorë të ndryshëm kanë vënë në dukse se, në thelb, nuk kishte ndonjë 

kontradiktë të theksuar midis qëllimeve të shprehura të ideologëve më të shquar 

iluministë të Revolucionit Amerikan, nga njëra anë, dhe atyre të një pjese të 

teologëve të kohës, nga ana tjetër, edhe pse misioni “eksepsional” i Amerikës 

kuptohej prej tyre në mënyra të ndryshme.
187

 John Adams, për shembull, shkruante, 

në vitin 1765, si më poshtë: 

 

Unë gjithnjë, me admirim dhe habi, e vlerësoj krijimin e Amerikës si hapjen 

e një skene të madhe dhe si një krijim hyjnor për ndriçimin e të paditurve 

dhe për emancipimin e pjesës së paqytetëruar të njerëzimit në të gjithë 

botën.
188
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I.6 Një “përjashtim statistikor” apo një vend vërtet “ekspesional”? 

 

Ideologët dhe themeluesit e Republikës Amerikane, në mënyrën e tyre, 

artikuluan konceptin e një “misioni” të veçantë të Amerikës në historinë botërore dhe 

të rolit të saj “eksepsional”. Gjatë këtyre dyqind viteve, ky koncept është rrënjosur 

kaq thellë në psikologjinë e popullit amerikan dhe në mentalitetin e klasës politike të 

atij vendi, saqë ai nuk mund të konsiderohet thjesht një “ide e rreme”, ose “pa bazë”. 

Përkundrazi, ideja e një “misioni” mund të thuhet se ka marrë trajtën e një fakti 

historik, pasi Revolucioni Amerikan dhe ata që e udhëhoqën atë, duke bërë të tyren 

idenë e një misioni për liri, në fakt, kanë ndryshuar rrjedhën e zhvillimit të ngjarjeve 

në botën moderne, pothuajse në një mënyrë dhe në një masë të tillë siç e kishin 

imagjinuar themeluesit e Republikës Amerikane. Ta mohosh, ose ta nënvleftësosh 

këtë fakt, do të thotë të mbyllësh sytë përpara realitetit. Sepse, në të vërtetë, qysh nga 

koha kur Amerika hoqi dorë nga politika e saj izolacioniste dhe u ngjit në skenën e 

politikës globale, si një aktor i rëndësishëm në të dhe, më vonë, si aktori vendimtar, 

roli i saj ka qenë veçanërisht i madh në mos edhe përcaktues për zhvillimet 

ekonomike, politike e sociale në shkallë globale, gjatë shekullit XX dhe në fillim të 

shekullit XXI. 

Qysh nga themelimi i saj, por veçanërisht gjatë shekullit XX, Amerika u bë 

dhe vazhdoi të mbetet një ëndërr, një shans, një mundësi veçanërisht një mundësi 

materiale dhe ka krijuar një kulturë të tillë në Shtetet e Bashkuara, e cila, siç shprehet 

Thomas Bender, “inkurajon largimin nga e kaluara, duke filluar gjithçka nga e para 

dhe duke i zgjeruar horizontet e njeriut”.
189

 Amerika ka qenë dhe mbetet ai vend, të 

cilin Hegeli e quante “vendi i dëshiruar për të gjithë ata që janë të lodhur me Europën 

e Vjetër të rënduar me histori”.
190

 Dhjetra mijëra europianë në të kaluarën u thanë 

“lamtumirë” vendit të tyre dhe gjithshkaje që i mbante të lidhur me të shpesh, madje, 

edhe duke pranuar të shiteshin përkohësisht si skllevër, ose të punonin si shërbëtorë, 

për të fituar të ardhurat që u duheshin për t‟u shpërngulur drejt “Botës së Re” me 

shpresë se në Amerikë do të gjenin mundësitë për një jetë më të mirë e më të begatë 

për vete dhe për pasardhësit e tyre. Ky pelegrinazh nuk ka rreshtuar as sot, pasi 
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Amerika vazhdon të jetë një vend i ëndrrave dhe i mundësive të mëdha. Amerika 

është një vend që përherë rizbulon veten e saj. Këtë kishte ndërmend presidenti Bill 

Clinton kur, në fjalimin e inagurimit të tij në krye të Shtëpisë së Bardhë, më 20 janar 

1993, deklaroi se është në dorën e “çdo brezi amerikanësh…të thonë çfarë Amerika 

është”.
191

 

Kometatorë të huaj e kanë vënë vazhdimisht në dukje këtë aspekt të kulturës 

amerikane, por askush nuk e ka theksuar atë më shumë dhe më mirë se Alexis de 

Tocqueville, të cilin e mrekullonte kërkimi i pafund i lumturisë nga amerikanët, 

kërkim që kurrë nuk i kënaq ata përfundimisht. Ky shpirt i të “kërkuarit të 

vazhdueshëm”, mendonte Tocqueville, është produkt i kombinimit të një “barazie të 

nënkuptuar” dhe “mungesës së barrierave sociale formale”. “Pasioni i madh” i 

amerikanit për “mirëqënien e tij” krijon tek ai vizionin e realizimit të një “lumturie të 

plotë, e cila i largohet atij përgjithmonë”.
192

 

Duke u dhënë përgjigje pretendimeve të filozofit mediatik francez Bernard-

Henri Lévy, i cili shprehet se nuk i pëlqen një qytet si Las Vegas, Francis Fukuyama 

argumenton se virtyti i vërtetë i Amerikës është “mundësia që ajo krijon për qytetarët 

e saj më të zakonshëm, deri tek ata që luajnë blackjack dhe emigantët që punojnë si 

kamarierë, të cilët i japin jetë Las Vegasit”. Sipas Fukuyama-s, vetë artificialiteti i 

këtij qyteti Las Vegas-it, 

 

Rikrijimi në të i Parisit, i Venecias and i Bellaxhios në mes të shkretëtirës, 

është dëshmi e dëshirës dhe e kapiciteteve të mëdha të amerikanëve për 

rikrijim. Kjo është ajo çfarë përfaqësonte dhe akoma përfaqëson Perëndimi 

Amerikan aftësia për të filluar sërish nga e para....Në të vërtetë, në Amerikë, 

kufiri ende nuk është mbyllur; ende ka hapësira të gjera bosh, të cilat presin 

të mbushen. Dhe jo të gjitha këto hapësira janë fizike: Ne kemi një kufi 

elektronik në hapësirën kibernetike, të cilën jemi angazhuar ta popullojmë 

gjatë viteve të fundit. Ky ka qenë kuptimi i vërtetë praktik i demokracisë 

amerikane: Çdo individ mund ta rikthejë orën e tij në zero dhe mund të 
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bëhet ai që dëshiron ai vetë të jetë dhe jo çfarë kanë pritur prindërit dhe 

paraardhësit e tij që ai të bëhet.
193

 

 

Vetë Bernard-Henri Lévy, në librin e tij American Vertigo, detyrohet të 

pohojë: “Çfarë shansi është Amerika, çfarë triumfi!”.
194

 

Shumë autorë e kanë parë dhe e shohin karakterin “eksepsional” të Shteteve 

të Bashkuara në “hapësirat e jashtëzakonshme” të saj, të cilat “u lejojnë njerëzve të 

rikrijojnë vetveten”, apo të bëhen zotër të fateve të tyre. Gertrude Stain, në librin e 

saj klasik Historia gjeografike e Amerikës (1936), shkruante se: “Në Shtetet e 

Bashkuara ka më shumë hapësira ku s‟ka njeri sesa hapësira ku ka njerëz. Kjo është 

ajo çka e bën Amerikën të jetë ajo që është”.
195

 

Këtu, është me inters të çel një parantezë, për të trajtuar rolin specifik dhe 

shumë të rëndësishëm që kanë luajtur e luajnë pozita dhe përmasat gjeografike të 

Shteteve të Bashkuara në karakterin “eksepsional” dhe në politikën e jashtme të këtij 

vendi. Walter McDougall shkruan se, “arsyeja për të cilën ne amerikanët u bëmë të 

veçantë nuk ka të bëjë „as me yjet, as me ne vetë‟, por me gjeografinë tonë”.196
 Po 

kështu, George Friedman, autori i librit të njohur, 100 vitet e ardhshme: Një 

parashikim për shekullin e 21-të (The Next 100 Years: A Forecast for the 21st 

Century, 2009), argumenton se “Amerikanët nuk janë të rëndësishëm për atë që ata 

janë, por për shkak të vendit ku ata jetojnë”.
197

 

Është një tezë e pranuar gjerësisht ajo se, supremacia e Shteteve të Bashkuara 

në gjeopolitikën globale i atribuohet së tepërmi pozicionit gjeografik të 

jashtazakonshëm dhe shumë të favorshëm të këtij vendi. I shtrirë nga Lindja në 

Perëndim në tërë territorin e kontinentit amerikano-verior, i kufizuar nga kufij 

tokësorë vetëm me dy vende fqinjë në Veri, me Kanadanë (vendi i dytë në botë për 

nga madhësia e sipërfaqes, pas Rusisë, por me nje popullsi vetëm 35 milionë 
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banorë), dhe në Jug, me Meksikën, një vend me një popullsi rreth 120 milionë dhe, 

sigurisht, i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara, por jo ekonomikisht ose 

ushtarakisht kërcënues për të Amerika gëzon avantazhe që nuk i ka pasur dhe nuk 

mund t‟i ketë asnjë prej Fuqive të Mëdha. 

Ata që e bëjnë edhe më të favorshme pozitën gjeopolitike të Shteteve të 

Bashkuara në raport me fuqitë e tjera të mëdha janë “fqinjët” e saj lindorë dhe 

perëndimorë Oqeani Atlantik dhe Oqeani Paqësor të cilët e kanë mbrojtur dhe e 

garantojnë atë nga çdo agresion që eventualisht mund të ndërmerrej ndaj këtij vendi 

nga një fuqi e madhe tokësore.
198

 Nëse nuk flasim për raketat balistike 

ndërkontinentale, e vetmja mundësi për t‟i sulmuar Shtetet e Bashkuara është nga një 

fuqi e madhe ushtarake detare, që do të mund të ishte në gjendje të mbrrinte pranë 

brigjeve të këtij vendi. Por kjo është krejt e pamundur nëse mbajmë parasysh se 

forcat ushtarake detare, ajrore dhe kapacitetet për kontrollin e hapësirave detare dhe 

ajrore që Amerika posedon nuk rivalizohen nga asnjë shtet i veçantë dhe nga asnjë 

grup shtetesh. Amerika ka një supremaci të padiskutueshme në tokë, të ajër dhe në 

dete. Tonazhi i flotës ushtarake detare amerikane (2.85 milionë tonë) është më i 

madh se tonazhi i flotave ushtarake detare të 17 vendeve kryesore që vijnë pas saj, të 

marra së bashku (2.66 milionë ton). Kjo është një supremaci, të cilën nuk e ka njohur 

as Britania në shekullin XIX, dhe asnjë fuqi tjetër e madhe detare në kohët 

moderne.
199

 Kjo supremaci, sot dhe për një kohë të gjatë në të ardhmen, do të 

vazhdojë të ruhet, pasi Amerika ka nën kontrollin e saj, siç shprehet Barry Posen, “të 

përbashkëtat globale” (global commons) oqeanet, hapësirën ajrore të globit dhe 

hapësirën përtej tij çka i lejon këtij vendi që të projektojë forcën e vet larg kufijve të 

tij, ndërkohë që këtë mundësi Amerika nuk ua lejon shteteve kundërshtare, ose 

armiqësore ndaj saj.
200

 

Duhet theksuar se, si “një vend me tokë, liri, oportunitete dhe bollëk”,201 

Amerika ka një aftësi joshëse universale, për shkak se ajo përfaqëson një ëndërr. Dhe, siç 
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shkruan Patrick Laude në esenë e tij brilante “Botë e Re, Njerëz të vjetër”, “Ëndrra 

amerikane” nuk është vetëm një “formulë retorike për politikanët”, ose një iluzion 

njerëzor i “parajsës tokësore, Kalifornia e ëndrrave dhe e vetkënaqësisë”, por është, 

gjithashtu, “një princip i një projeksioni të pafundëm me të gjitha vlerat dhe ambicjet e 

saj të fuqishme”.202 Ky autor thekson se: 

 

Nuk ka ndoshta asnjë vend dhe asnjë kulturë tjetër veç Amerikës, që të ketë 

qënë dhe të jetë kaq e diversifikuar nga pikëpamja etnike dhe fetare, dhe 

asnjë vend që synon thyerjen e kufijve e të kufizimeve të çdo lloji, duke i 

tejkaluar kufijtë e së mundshmes, me një kreativitet shumë herë madje të 

afërt me përpjekjet e Prometeut. Amerika është, për vetë natyrën e saj, një 

farë ripërsëritjeje dhe konkludimi i të gjitha mundësive njerëzore. Kjo nuk 

mund të thuhet për Europën, e cila shpesh bëhet pengesë për forma të 

ndryshme të kulturës, as për Azinë, ku kufijtë etnikë vazhdojnë të jenë të 

ndarë në mënyrë strikte. Amerika është, në të vërtetë, një vend 

demiurg.
203

...Amerika është gjithçka për çdo njeri, në një mënyrë të tillë, që 

dikush edhe mund ta refuzojë atë dhe të thotë çdo gjë për të....Shprehje 

klishe, të tilla si “ëndrra amerikane”, “kufiri i vetëm është qielli”, ose “tokë e 

njerëzve të lirë”, dëshmojnë pikërisht sensin e mundësive të pakufizuara, me 

të cilat e lidhim ne Amerikën në përfytyrimin tonë.
204

 

 

Autorë të ndryshëm kanë vënë në dukje faktin se Amerika e kërkon 

modernitetin dhe lufton për të, ndërkohë që shumica e shoqërive njerëzore janë, nga 

vetë natyra e tyre, konservatore, çka do të thotë se ato u rezistojnë tendencave 

modernizuese. Ajo që e bën Amerikën një “eksepsion”, është se ky vend është në një 

proces të vazhdueshëm rikrijimi të vetvetes, përmes të cilit ai i jep formë botës 

moderne, apo, siç shkruan Patrick Laude, “në mënyrë kreative dhe me entuziazëm 

manifeston sot atë çka europianët e imagjinuan dhe e formuluan teorikisht në 

shekullin XVIII”.
205
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Pavarësisht rrethanave dhe kushteve historike në të cilat u krijua koncepti 

“eksepcionalizëm”, ishte Ronald Regan, presidenti i 40-të i Shteteve të Bashkuara, ai 

që, edhe pse nuk e përdoruri vetë, qoftë edhe një herë të vetme, termin 

“eksepsionalizëm”,
206

 u bë dhe mbetet përfaqësuesi kryesor dhe më elokuent i 

“eksepcionalizmit amerikan”. Në fjalimin e tij të lamtumirës si president I Shteteve 

të Bashkuara, në 11 janar 1989, ai theksoi: 

 

Unë kam folur për qytetin që ndrit mbi kodër gjatë gjithë jetës sime politike, 

por nuk e di nëse kam mundur t‟ua shpjegoj siç duhet atë çfarë shihja kur 

flisja për të. Në mendjen time, unë shihja një qytet të lartë e krenar, ndërtuar 

mbi shkëmbinj më të fortë se oqeanet dhe që u rezistonte fortunave. I bekuar 

nga Zoti dhe i populluar nga njerëz të të gjitha llojeve, që jetojnë në harmoni 

e në paqe me njëri-tjetrin, një qytet me porte të lira e të gjallëruara nga 

tregtia dhe kreativiteti, dhe nëse do të duhej që ky qytet të rrethohej nga 

mure, muret e tij kishin dyer dhe dyert ishin të hapura për këdo që do të 

kishte vullnetin dhe dëshirën të vinte këtu. Kështu e shihja unë atë qytet dhe 

kështu vazhdoj ta shoh.
207

 

 

Më sipër shpjegova se, nisur nga domethënia që i është dhënë termit 

“eksepsionalizëm” në shkencat sociale deri më sot, ky term ka nënkuptuar, ose 

nënkupton, kryesisht, dy gjëra: se Amerika është e ndryshme nga vendet e tjera, ose 

se ky vend ka diçka të veçantë, që s‟e ka asnjë shoqëri tjetër në botë. Përsa i përket 

kuptimit të parë Amerika si një vend i ndryshëm nga të tjerët ai, siç kam thënë, është 

trajtuar gjerësisht nga dy prej autorëve më të njohur të shekullit XIX dhe të fillimit të 

shekullit XX, Alexis de Tocqueville dhe Werner Sombart. Po kështu, ideja se 

Amerika, si shoqëri, ka një natyrë që nuk u ngjan shoqërive europiane, është 

shtjelluar gjerësisht, në gjysmën e parë dhe në mesin e shekullit XX, në dy vepra të 

tjera të rëndësishme, nga Frederick Turner
208

 dhe Louis Hartz.
209

 Më vonë dhe së 

fundmi kjo ide është trajtuar nga një numur studiuesish amerikanë të njohur, si Byron 
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Shafer, në librin e tij A është Amerika ndnryshe? Një vështrim i ri mbi 

eksepsionalizmin amerikan;
210

 Seymour Martin Lipset, në librin e tij Eksepsionalizmi 

amerikan: Një shpatë me dy tehe;
211

 John Kingdom, në librin e tij Amerika, e 

pazakonshmja;
212

 Peter Schuck dhe James Wilson, në librin e tyre Të kuptosh 

Amerikën: Anatomia e një kombi eksepsional;
213

 si edhe Stephen Brooks, në librin e 

tij Eksepsionalizmi amerikan në epokën e Obamës.
214

 

Pa u ndalur në mënyrë të veçantë në përmbajtjen e veprave të 

sipërpërmendura, mund të them se, në përgjithësi, ato evidentojnë empirikisht dhe 

argumentojnë se Amerika është një përjashtim statistikor në shumë aspekte të 

rëndësishme, krahasuar pothuasje me të gjitha vendet e tjera të globit, fjala vjen, 

përsa i përket madhësisë së administratës qeverisëse, numrit të shoqatave vullnetare e 

të organizatave joqeveritare për frymë të popullsisë, shkallës së aktivitetit filantropik 

privat, përkushtimit ndaj lirisë personale etj. Vitet e fundit, studimet mbi këtë subjekt 

janë përqendruar edhe në dy dimensione të tjera të katakterit eksepsional të Shteteve 

të Bashkuara: (a) numri shumë i madh i denominacioneve fetare dhe i njerëzve që 

frekuentojnë institucionet fetare dhe (b) shkalla e lindshmërisë, që është më e larta 

ndër të gjitha vendet e industrializuara. 

Stephen Brooks i përmbledh argumentet e mësipërme mbi 

“eksepsionalizmin” amerikan në pesë aspekte kryesore të shoqërisë dhe të politikës 

amerikane, që janë: (1) raporti mes shtetit dhe shoqërisë, (2) feja, (3) mobiliteti 

social-ekonomik, (4) roli i Amerikës në botë dhe (5) idetë e amerikanëve mbi 

Kushtetutën dhe rolin e saj në shoqëri.
215

 Shumë autorë pranojnë, gjithashtu, se 

përveç tipareve të veçanta që u përmendën më sipër, Amerika ka edhe shumë 
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“patologji “eksepsionale” si, për shembull, numri i madh i ndëshkimeve me burg dhe 

i dënimeve me vdekje.
216

 

Të thuash se Amerika është një vend “eksepcional”, ose i veçantë, siç vura në 

dukje më sipër, nuk nënkupton të njëjtën gjë për këdo. Kuptimi i termit 

“eksepsional” shkon përtej evidencës empirike dhe ka të bëjë më shumë, siç vë në 

dukej James Ceaser, me një pretentim normativ.
217

 Sidoqoftë, nocioni i të qenit 

“eksepsional” për një vend, ose për një popull, do të nënkuptonte, kryesisht, dy gjëra: 

ose pasjen e një ose të disa cilësive “eksepsionale”, ose përkushtimin ndaj një detyre, 

ose ndaj një misioni, që asnjë vend dhe asnjë komb tjetër nuk mund ta kryejë. 

Në kuptimin e parë, mbrojtësit e idesë së “eksepsionalizmit” amerikan i 

referohen, për shembull, shkallës së lirisë individuale që ekziston dhe shanseve që 

ofron Amerika për çdo individ. George Will e shtjellon këtë ide në këtë mënyrë: 

 

Amerikanët janë në mënyrë eksepsionale të përkushtuar ndaj një 

administrate të vogël shtetërore, për shkak se ata, në mënyrë eksepsionale 

besojnë në mobilitetin e tyre social përmes përpjekjeve të veta personale.
218

 

 

Në kuptimin e dytë, nocioni i “eksepsionalizmit” amerikan i referohet, 

zakonisht, idesë se Amerika, si vend, ka një mision të veçantë historik, një mision, 

përbmushja e të cilit i shërben jo vetëm popullit të saj, por mbarë njerëzimit. Ky 

nocion është artikuluar qysh në mesin e shekullit XIX nga Louis Kossuth, patrioti i 

njohur hungarez, i cili, pasi vizitoi Amerikën, në vitin 1852, shkroi këto radhë të 

famshme: 

 

Amerika është e destinuar të bëhet themeli i Lirisë mbi dhé…Nëse 

Republika Amerikane do të humbiste ndonjëherë ndërgjegjen dhe besimin e 

saj për këtë mision, ai moment do të ishte, me siguri, fillimi i rënies së 

Amerikës, njëlloj sikurse 19 prilli i vitit 1775 shënoi fillimin e Republikës 

Amerikane.
219
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Ideja se një popull, ose një komb, kanë ose mund të kenë një mision 

vlerësohet nga shumëkush si një ide kundërthënëse. Nga pikëpamja e relativizmit 

kulturor, popujt nuk ndryshojnë shumë prej njëri-tjetrit dhe, për të siguruar 

ekzistencën dhe mirëqenien e tyre, ata janë të interesuar të jetojnë në paqe dhe në 

marrëdhënie të mira mes tyre. Çdo synim për të shkuar përtej kësaj fryme 

bashkekzistence mund të çojë në nacionalizëm dhe në shovinizëm. Sidoqoftë, ka 

autorë, të cilët mendojnë se, fakti që shumë amerikanë mendojnë dhe besojnë se 

kombi i tyre është krijuar me një mision të caktuar, e bën atë një komb eksepsional, 

madje një shembull të eksepsionalizmit, si koncept, në kuptimin e shkencave sociale, 

ose një farë përjashtimi statistikor, të paktën në radhët e vendeve demokratike.
220

 

Nga ana tjetër, reagimi negativ dhe kundërshtimi ndaj besimit se Amerika është një 

vend ekspepsional, me një mision të caktuar në botë, ka qenë dhe mbetet një ndër 

burimet kryesore të “anti-Amerikanizmit”, si ideologji, dhe të sentimenteve anti-

amerikane në vende e rajone të ndryshme të globit.
221
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Kreu II 

Lidërshipi amerikan përmes angazhimit në çështjet globale - 

Nga izolacionizmi në internacionalizëm. 

 

 

 

II.1 “Eksepsionalizmi” amerikan si ekspansionizëm territorial 

 

Në gjysmën e parë të shekullit XIX, ideja se kombi amerikan dhe vetë 

Amerika ishin krijuar për të përmbushur një “mision” historik, filloi të kishte një 

ndikim të veçantë në politikën e jashtme të Shteteve të Baskuara. Momenti i parë 

kritik kur ky ndikim u evidentua qartë ishte periudha mes viteve 1830-1850, kur, 

mbështetur në një program politik të quajtur “Manifest Destiny”, qeveria amerikane 

aneksoi territore të gjera në Amerikën e Veriut, për të instaluar në to formën 

demokratike të qeverisjes dhe për t‟i hapur edhe më tej dyert një emigracioni masiv 

nga Europa.
222

 Edhe pse shumë autorë kanë vënë në dukje se ekspansioni amerikan 

në Perëndim dhe në Jug të Amerikës Veriore u realizua përmes dëbimit me dhunë të 

banorëve indigjenë nga territoret e tyre, shpeshherë përmes genocidit, James Ceaser e 

justifikon këtë politikë ekspansioniste të Shteteve të Bashkuara, duke thënë se, “ajo 

çfarë mund të duket thjesht si një grabitje territoresh, ishte në fakt një politikë që 

frymëzohej nga një ide e madhe”.
223

 Walter McDougall e kundërshton këtë 
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pretendim, duke theksuar se: “Eksepsionalizmi nuk ishte një arketip për Tokën e 

Premtuar, por një artifakt i një kryqëzate shtetërore”.
224

 Sipas tij: 

 

Kur amerikanët e kthyen vështrimin e tyre nga Perëndimi, ose përtej oqeanit, 

ata dëshmuan ipso facto shpirtin imperialist britanik të rrënjosur në gjakun e 

tyre, përfshirë kapitalizmin rural dhe merkantilist, anti-katolicizmin, 

ekspansionin e pandërperë dhe (duhet thënë) hierarkinë racore.
225

 

 

Sido që të jetë, ky program politik ekspansionist, i quajtur “manifest destiny”, 

mbështetej nga një grup intelektualësh dhe personalitetesh politike, kryesisht 

demokratë, të organizuar në një lëvizje që njihet në histori si lëvizja “Amerika e Re” 

(Young America). Ndër figurat më të njohura të kësaj lëvizjeje ishin John O‟Sullivan 

(botuesi i revistës Democratic Review, i cili njihet si formuluesi i termit “manifest 

destiny”, Stephen Douglas (një senator demokrat, nga shteti Illinois, i cili, në garën 

për postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara, në vitin 1860, u mund nga 

republikani Abraham Lincoln), dhe poeti i shquar Walt Whitman. Por, ai që u bë 

udhëheqësi intelektual i asaj lëvizjeje ishte George Bancroft, historiani më i shquar 

amerikan i shekullit XIX. 

Bancroft kishte studiuar në Gjermani, në vitet 1818-1822, ku kishte marrë 

leksione nga filozofi më i madh i asaj kohe, Georg W. F. Hegel. Në fillim të shekullit 

XIX, idetë e Hegel-it kishin filluar të ushtronin një influencë të jashtëzakonshme jo 

vetëm në Gjermani, por edhe jashtë saj. I ndikuar prej tyre, Bancroft u kthye në 

Amerikë për të zhvilluar një version amerikan të filozofisë së historisë. Premisa e saj, 

në përputhje me idenë hegeliane të historisë, ishte se, në çdo periudhë të dhënë 

historike, gjithmonë ka ekzistuar një qytetërim, ose një komb i zgjedhur nga lëvizja 

historike, për të mundësuar e për të realizuar një kapitull të ri në zhvillimin e 

Frymës. Lëvizja e Frymës është gjithnjë e tillë, që shkon përpara, në mënyrë 

progresive, ndërsa detyra e historianit, sipas Bancroft-it, ishte që të kuptonte vendin 

që zënë ngjarjet historike “në zhvillimin e njerëzimit...dhe nëse historia shihet nga 

kjo pikëpamje, atëherë kuptohet se humanizmi po përparon gradualisht dhe se 

progresi i lirisë dhe i drejtësisë është i sigurt”.
226

 Sipas tij, kapitulli i ardhshëm dhe 
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ndoshta përfundimtar në lëvizjen e historisë botërore do të ishte epoka e 

demokracisë, ndërsa Amerika ishte “zgjedhur” nga historia si ai vend dhe ai popull 

që do të vendosnin rendin demokratik kudo në botë.
227

 

John O‟Sullivan, nga ana e tij, në revistën Democratic Review, e cila u bë 

zëdhënësja e lëvizjes “Amerika e Re”, u bëri jehonë pikëpamjeve të Bancroft-it kur, 

në vitin 1839, shkruante se: 

 

E ardhmja është arena jonë dhe për historinë tonë....Ne jemi kombi i 

progresit njerëzor dhe do ta arrijmë këtë. Asgjë nuk mund të na vërë kufij në 

marshimin tonë përpara.
228

 

 

 Po kështu, Walt Whitman, i cili kishte qenë një ndër pjesëmarrësit dhe 

ideologët e parë të lëvizjes “Amerika e Re”, shumë kohë përpara se ai të shkruante 

esenë e tij të njohur Democratic Vistas (1871), kishte mbrojtur idenë e një misioni 

historik të Amerikës, që e bënte këtë vend “eksepsional”. Këtë ide, Whitman e 

shprehu kryesisht në kontekstin e luftës mes Amerikës dhe Meksikës. Duke përdorur 

konceptin “racë”, i cili, i në kuptimin e një populli të caktuar, përmendej vazhdimisht 

në mendimin hegelian, Whitman shkruante: 

 

Çfarë ka Meksika e varfër dhe e paaftë me paragjykimet dhe karikaturën e 

saj për lirinë, me tiraninë e sotme të një pakice mbi shumicën ç‟ka të bëjë 

ajo me misionin e madh të popullimit të botës me një racë të denjë? Detyra 

për ta përmbushur këtë mision është e jona!
229

 

 

Në kontekstin historik, politik e shoqëror të kohës, është e kuptueshme që, në 

mjaft raste, ideja e progresit të artikulohej e të vishej me një lëvozhgë gjuhësore 

fetare, për të pasur një ndikim më të madh në radhët e puritanëve dhe, përgjithësisht, 

të popullsisë së thjeshtë amerikane. Në fakt, përzirja e ideve filozofike me ato fetare 

ishte një karakteristikë e kohës dhe, ndoshta, vetë Hegeli e kishte synuar një 

fuzionim të tillë mes tyre, duke argumentuar se sistemi i tij filozofik ofronte një 
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shpjegim racional të planit hyjnor të Zotit. Sipas Hegel-it, filozofia dhe feja bëhen 

një. Ai shkruante: “Duke shpjeguar fenë, filozofia vetëm sa shpjegon vetveten, dhe 

duke shpjeguar vetveten, ajo shpjegon fenë....Pra feja dhe filozofia koincidojnë me 

njëra-tjetrën”.
230

 

 Mbështetur në këtë ide të përgjithshme, George Bancroft, në veprën e tij 

bashkonte në një të vetme idetë e progresit, të arsyes, të karakterit eksepsional të 

kombit amerikan dhe të demokracisë me idenë e vullnetit hyjnor. Sipas tij: 

 

Zëri i popullit është zëri i Arsyes së kulluar....Jepja pushtetin të gjithë 

popullit dhe do t‟i afrohesh sa më shumë shprehjes së ligjit hyjnor; zëri i 

ndërgjegjjes është orakulli i Arsyes universale.
231

 

 

 Në një rast tjetër, Bancroft shkruante se: 

 

Prirja e së vërtetës demokratike është jo vetëm që të frymëzojë besimin te 

kjo e vërtetë, por edhe besimin në suksesin e saj. Ne besojmë në një të 

vërtetë demokratike, dhe ne besojmë në gjykimin hyjnor të Zotit.
232

 

 

 Një arsyetim të ngjashëm bënte edhe O‟Sullivan, i cili shkruante: 

 

Burimet e parimit demokratik janë dashuria esenciale dhe e vërteta 

esenciale.... Prandaj, nuk është njeriu ai, tek i cili demokracia mbështet 

besimin në këto parime, pasi këtë e bën aristokracia, por është Zoti.
233

 

 

 Pavarësisht këtyre referencave fetare, nuk mund të mohohet fakti se lëvizja 

“Amerika e Re” ishte kryesisht dhe mbi të gjitha një lëvizje politike, që synonte 

zgjerimin territorial të Republikës Amerikane në perëndim dhe në jug të kontinentit 

amerikano-verior. Filozofia politike e kësaj lëvizjeje mbeti, pak a shumë, kredoja e 

politikës së jashtme amerikane edhe në periudhën imperialiste të saj, në fund të 
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shekullit XIX. Bashkë me parimet filozofike të themeluesve të Republikës 

Amerikane, një pjesë e të cilave u artikuluan mjeshtërisht në artikujt e The 

Federalist, ato kanë qenë dhe, në një masë të konsiderueshme, vazhdojnë të jenë 

pjesë e arsenalit teorik të shkollës realiste në mendimin politik dhe, deri diku, motiv i 

politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara.  Kaq i rëndësishëm ka qenë ndikimi i 

parimeve të shprehura në The Federalist për të kuptuar zhvillimet dhe çështjet 

ndërkombëtare, saqë Hans Morgenthau, themeluesi i shkollës realiste dhe, deri vonë, 

përfaqësuesi më i shquar i saj, e konsideronte këtë vepër si një ndër burimet kryesore 

frymëzuese të mendimit të tij politik.
234

 

 

 

II.2 Izolimi dhe neutraliteti – tipare esenciale të politikës amerikane nga 

krijimi 

i SHBA-ve deri në fund të shekullit XIX 

 

Qysh nga themelimi i Republikës Amerikane dhe deri në goditjen e 

befasishme që ajo pësoi nga Japonia, në Pearl Harbor, më 7 dhjetor 1941, Shtetet e 

Bashkuara kanë qenë një fuqi ushtarake e “mënjanuar” apo e “izoluar” nga bota. 

Politika e saj ka qenë e orientuar (a) në zhvillimin ekonomik, (b) në zgjerimin e saj 

territorial në kontinentin e Amerikës Veriore dhe (c) në ngritjen e saj si një fuqi e 

madhe, pa u angazhuar në aleanca me fuqi të tjera. 

Kjo traditë “izolacioniste”, siç kam vënë në dukje edhe më sipër në këtë 

punim, zë fill qysh me Presidentin e parë të Shteteve të Bashkuara, George 

Washington, i cili, në fjalimin e tij të lamtumirës, më 19 shtator 1796, i këshillonte 

pasardhësit e tij që  “t‟u qëndronin larg aleancave të përhershme me cilëndo pjesë të 

botës së huaj”. Sipas tij, angazhimi në aleanca të tilla do të bënte që “paqja dhe 

prosperiteti i Amerikës të bëheshin pre e ambicjeve, e rivalitetit, e interesave, e 

humoreve ose e kapriçove europiane”. George Washington-i vlerësonte si një 

politikë më të mirë dhe më realiste për Shtetet e Bashkuata krijimin e “aleancave të 

përkohshme për emergjenca të jashtëzakonshme”,
235

 çka, në fjalorin e sotëm politik, 
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quhen koalicione ad hoc të vullnetit, si koalicioni që Presidenti George W. Bush 

krijoi për të realizuar luftën në Irak. 

Kjo filozofi politike e presidentit të parë amerikan gjeti shprehjen e vet 

diplomatike në veprimtarinë e çdo administrate të Shteteve të Bashkuara gjatë 

shekullit të 19-të. John Quincy Adams, kur ishte Sekretar i Shtetit në administratën e 

presidentit James Monroe (të cilin ai e zëvendësoi në krye të Shtëpisë së Bardhë, 

duke u bërë presidenti i gjashtë i SHBA-së),
236

 refuzoi në atë kohë një ofertë të 

Britanisë së Madhe
237

 për një deklaratë të përbashkët anglo-amerikane kundër 

rikolonializimit të Botës së Re, duke u shprehur në favor të një politike neutrale, siç 

ishte Doktrina Monroe. Adams argumentonte se ai nuk donte që Amerika të 

shndërrohej në një “diktatore e botës”. Nëse do të bëhej e tillë, shprehej ai, “ajo nuk 

do të kishte më pushtet mbi shpirtin e saj”. Sipas tij, misioni i Amerikës nuk ishte që 

t‟u shkonte pas monstrave kudo që ishin dhe t‟i shkatërronte ato. “Ne jemi”, thoshte 

ai, “dashamirësit e të gjithë atyre popujve që kërkojnë liri, por ne garantojmë vetëm 

lirinë tonë”.
238

 

SHBA e ka evituar vazhdimisht krijimin e aleancave formale me fuqi të tjera. 

I pari përjashtim ka qenë Traktati i Aleancës me Francën, i nënshkruar në Paris, më 6 

shkurt 1778, gjatë Luftës Revolucionare në Amerikë. Sipas këtij traktati, Franca 

njihte dhe përkrahte pavarësinë dhe sovranitetin e Shteteve të Bashkuara; në 

shkëmbim, SHBA zotohej se do të ishte aleatja ushtarake e Francës, nëse kjo e fundit 

do të hynte në luftë me Anglinë.
239

 Pesëmbëdhjetë vite me vonë, kur Franca dhe 

Anglia hynë në luftë me njëra-tjetrën, SHBA nuk iu përmbajt kushteve të atij traktati 

dhe shpalli Deklaratën e Neutralitetit, me të cilën ajo theksonte se do të mbante një 

qëndrim neutral në atë luftë.
240

 

Pavarësisht këtij fakti historik të njohur, është me interes të vëmë në dukje 

një tjetër fakt, shumë pak të njohur, atë se, në dhjetorin e vitit 1777, dy muaj para se 
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Amerika të nënshkruante Traktatin e Aleancës me Francën, Sulltani i Marokut, 

Muhamed III, e përfshiu Amerikën në listën e vendeve për të cilat portet e Marokut 

do të ishin të hapura. Me një mesazh dërguar konsujve të huaj për t‟ua komunikuar 

këtë vendim kryeqyteteve të tyre në Europë, Maroku u bë i pari vend, i cili i njohu 

publikisht Shtetet e Bashkuara si një shtet më vete. Nëntë vite më vonë, më 1787, 

Thomas Jefferson dhe John Adams, në emër të Kongresit Kontinental, nënshkruan 

me Sulltanin Muhamedi III, Traktatin e Miqësisë Marokene-Amerikane (Moroccan-

American Treaty of Friendship), duke formalizuar kështu marrëdhëniet midis këtyre 

dy vendeve.
241

 

Kur ishte Sekretar i Shtetit në administratën e presidentit James Monroe (të 

cilin ai e zëvendësoi në krye të Shtëpisë së Bardhë), John Quincy Adams refuzoi një 

ofertë të Britanisë për të nënshkruar një deklaratë të përbashkët anglo-amerikane 

kundër rikolonializimit të “Botës së Re”, duke u shprehur në favor të një politike 

neutrale, siç ishte “Doktrina Monroe”. Duke shpallur neutralitetin e Amerikës në 

konfliktet e ardhshme midis fuqive europiane, kjo doktrinë, siç kam vënë në dukje 

edhe në kreun e parë të këtij disertacioni, përfaqësonte një moment shumë të 

rëndësishëm në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Ajo theksonte se fuqitë 

europiane nuk do të mund të kolonizonin më tej territore në Amerikën e Veriut dhe të 

Jugut, ose të ndërhynin në punët e brendshme të kombeve të Amerikave, dhe se 

Shtetet e Bashkuara do të qëndronin neutrale në luftrat midis fuqive europiane dhe 

kolonive të tyre. Megjithatë, po sipas kësaj doktrine, nëse luftra të tilla do të 

ndodhnin në kontinentin amerikan, SHBA do t‟i konsideronte ato si veprime 

armiqësore ndaj saj. “Doktrina Monroe” u bë kështu parimi udhëheqës i politikës së 

jashtme të Shteteve të Bashkuara, politikë përmes të cilës Amerika vendosi 

hegjemoninë e saj në hemisferën perëndimore. 
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II.3 Fillimet e politikës internacionaliste të Uashingtonit: 

Lufta me Spanjën dhe Lufta e Parë Botërore 

 

E ndarë dhe e mbojtur prej fuqive të tjera të mëdha të globit nga dy oqeane të 

mëdhenj, Amerika ndoqi një politikë esencialisht izolacioniste e neutrale përgjatë 

gjithë shekullit XIX. Pothuajse të gjithë presidentët e Shteteve të Bashkuara, 

demokratë dhe republikanë, deri në fillim të shekullit XX kishin ndjekur filozofinë 

politike të George Washington-it e të Thomas Xheferson-it dhe parimet e politikës së 

tyre të jashtme. E para ngjarje e madhe historike që shënoi një devijim nga kjo 

politikë tradicionale amerikane ishte lufta kundër Spanjës, në vitin 1898, dhe të parët 

politikanë që e ndryshuan kursin e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara ishin 

presidenti William McKinley (1897-1901) dhe Theodore Roosevelt, në atë kohë 

ndihmës sekretar i Flotës i Shteteve të Bashkuara, por që katër vite më vonë, më 

1901, u bë president i atij vendi. 

Në fakt, president McKinley, i cili fitoi postin e kreut të Shtëpisë së Bardhë 

me një program që nuk dallonte shumë nga politika tradicionale e presidentëve 

paraardhës të Shteteve të Bashkuara, u detyrua, kundër dëshirës së tij, të hynte në 

luftë me Spanjën për shkak të debatit të gjerë publik që u zhvillua në atë kohë lidhur 

me shkaqet misterioze të mbytjes së anijes luftarake amerikane “USS Maine”, si 

edhe për shkak të lajmeve që vinin nga Kuba mbi masakrat e spanjollëve në atë 

vend.
242

 

Në atë luftë, Shtetet e Bashkuara jo vetëm e mundën këtë fuqi të madhe 

koloniale, por edhe i morën asaj Filipinet, Kubën, Porto Rikon dhe Guamin, në 

Oqeanin Paqësor. Vënia nën kontrollin amerikan e këtyre ishujve, që më parë kishin 

qenë koloni të Spanjës, shënoi të parin pushtim ushtarak të Shteteve të Bashkuara në 

territore të huaja dhe, me këtë, mund të thuhet se iu dha fund edhe pse jo krejtësisht 

politikës izolacioniaste të saj. Duhet vënë në dukje se ishte po në atë kohë (në vitin 

1898) dhe përsëri me insistimin e presidentit McKinley që Shtetet e Bashkuara, duke 

përdorur në luftën kundër Spanjës, bazën detare në Pearl Harbor, në ishujt Hawaii, i 

aneksuar këta ishuj, të cilët, dy vjet më vonë, u bënë zyrtarisht një territor amerikan 

dhe, në vitin 1959, shteti i 50-të i Shteteve të Bashkuara. 
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 Lufta e vitit 1898 kundër Spanjës nuk mund të konsiderohet thjesht një 

“anomali historike” për Shtetet e Bashkuara. Në atë kohë, Amerika e kishte 

përmbushur ëndrrën e saj të “manifest destiny” në hemisferën veriore të kontinentit 

amerikan, por ambicjet e saj nuk mund të kufizoheshin më vetëm në atë kontinent. 

Duke pushtuar Filipinet dhe duke e shndërruar Guamin në një territor amerikan, 

Shtetet e Bashkuara i zgjeruan ndjeshëm mundësitë e tyre konkurruese me fuqitë e 

tjera të mëdha për të bërë tregti me Kinën.
243

 Madje, qysh përpara se të fillonin 

negociatat e paqes me Spanjën e mundur në atë luftë, në Paris (shtator-dhjetor 1898), 

presidenti McKinley i kishte kërkuar Kongresit Amerikan që të shqyrtonte mundësitë 

e Shteteve të Bashkuara për të bërë tregti në rajonin e Azisë Lindore, duke insistuar 

në krijimin e një “politike të dyerve të hapuara” (Open Door Policy) me Kinën. Kjo 

politikë do u mundësonte të gjitha vendeve që të tregtonin lirisht me Kinën, pa lejuar 

që të cënoheshin integriteti territorial dhe interesat e kësaj të fundit.
244

  Edhe pse 

tregtia me Kinën në atë kohë u bë e rrezikshme për shkak të “kryengritjes së 

boksierëve” në Pekin, fill pas shtypjes së saj, në verën e vitit 1900 (me ndihmën edhe 

të 5,000 trupave të armatosura amerikane),
245

 Uashingtoni rikonfirmoi përkushtimin 

e vet ndaj politikës së “dyerve të hapura”. Që nga ajo kohë, ky qëndrim u bë dhe 

mbeti baza e politikës amerikane ndaj Kinës.
246

 E njëjta gjë mund të thuhet edhe për 

rëndësinë që kishte për Shtetet e Bashkuara aneksimi i ishujve Hawaii në atë kohë, 

siç dëshmohet qartë edhe në shprehjen e presidentit McKinley se: 

 

Ne kemi nevojë për Hawaii-n po aq, në mos edhe më shumë, se ç‟kishim 

nevojë për Kaliforninë. Është manifest destiny”.
247

 

 

Ishte po presidenti McKinley, ai që insistoi dhe mori mbështetjen e Kongresit 

Amerikan për të negociuar me Britaninë ndërtimin e një kanali përmes Amerikës 
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Qendrore, i cili të lidhte Oqeanin Atlantik me atë Paqësor. Ky kanal do të shkurtonte 

mjaft rrugët tregëtare në të dy krahët e Shteteve të Bashkuara, në dobi jo vetëm të 

interesave të saj tregtare e ushtarake, por edhe në të mirë të zhvillimit të tregëtisë së 

vendeve të atij rajoni dhe të mbarë botës. Edhe pse McKinley u vra (më 1901), pa 

nisur punimet e atij kanali (Kanali i Panamsë), ndërtimi i tij (1904-1914) nga Shtetet 

e Bashkuara ishte jo vetëm një ndër projektet inxhinierike më të mëdha e më të 

vështira të të gjitha kohëve, por edhe një mundësi e jashtëzakonshme për zhvillimin e 

tregtisë në shkallë globale.
248

 

Në vitet e fundit të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX, Amerika 

dukej se po kërkonte të ngjitej në skenën botërore si një fuqi e madhe. Presidenti 

republikan Theodore Roosevelt (1901-1909), i cili pasoi në detyrë presidentin 

McKinley, kishte një vizion internacionalist. Ai mendonte se Amerika duhej të luante 

një rol më të madh në politikën globale dhe të angazhohej në çështje që i kapërcenin 

kufijtë e saj nacionalë. Roosevelt-i e konsideronte Amerikën si një fuqi e barabartë 

në klubin e Fuqive të Mëdha dhe, nëse interesat e saj do të binin ndesh me ato të 

fuqive të tjera të mëdha, ai besonte se Amerika do të duhej të mobilizonte të gjitha 

resurset e saj për të mbrojtur dhe promovuar interesin e saj kombëtar.
249

 Sidoqoftë, 

duhet thënë se asnjë prej presidentëve amerikanë, as Theodore Roosevelt, as 

Woodrow Wilson dhe as Franklin Roosevelt, nuk kishin mundur ta imagjinonin dot 

se Shtetet e Bashkuara do të bëheshin një ditë fuqia hegjemone e globit. Ata, ashtu 

sikurse edhe shumë mendimtarë të njohur, si Edward House apo Walter Lippmann, e 

shihnin ekzistencën e një “koncerti” të fuqive të mëdha si alternativën më të mirë 

ndaj luftrave të përsëritura midis aleancave rivale.
250

 

Presidenti Roosevelt inkurajoi pavarësinë e Panamasë nga Kolumbia në vitin 

1903, në mënyrë që ta blente më vonë atë territor në të cilin do të ndërtohej Kanali i 

Panamasë. Në kujtimet e tij, ai shkruan se: “veprimi më i rëndësishëm” që ai kishte 

kryer në fushën e politikës së jashtme, si president i Shteteve të Bashkuara, “kishte të 

bënte me Kanalin e Panamasë”.
251

 Ndërtimi i këtij kanali, sipas tij, ishte jo thjesht 
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përmbushja e ëndrrës së Kolombit dhe një hap i madh për qytetërimin, por ishte, 

parasëgjithash, një faktor i rëndësishëm dhe vendimtar për fatin e ardhshëm të 

Shteteve të Bashkuara si fuqia detare tregtare e ushtarake supreme e globit.
252

 

Në përmbushje të vizionit të tij mbi misionin e ardhshëm të Amerikës, 

presidenti Roosevelt, gjithashtu, rriti numrin e forcave të armatosura të Shteteve të 

Bashkuara, negocioi përfundimin e Luftës Ruso-Japoneze, (për çka atij iu dha Çmimi 

Nobel për Paqe, në vitin 1906), realizoi pushtimin e Filipineve dhe, duke e zhvilluar 

më tej “Doktrinën Monroe”, përmes asj që, siç kam vënë në dukje edhe në kreun e 

parë të këtij punimi, njihet si “Efekti Rusvelt i Doktrinës Monroe” (Roosevelt 

Corollary of Monroe Doctrine), deklaroi se Shtetet e Bashkuara do të ndërhynin 

ushtarakisht në vendet e Amerikës Latine në rast se do të vinnin re se këto vende 

keq-qeveriseshin, ose vepronin në mënyrë keqbërëse.
253

 Duke karakterizuar politikën 

e jashtme të presidentit Theodore Roosevelt, historiani i njohur amerikan, Stephen 

Wertheim, shkruan: 

 

Rusvelti ishte një anti-imperialist hezitues një imperialist prej dëshirës së tij, 

por një anti-imperialist në mënyrën e qeverisjes. Ambiciet e tij imperialiste u 

penguan nga idealet e Amerikës për vetqeverisje dhe nga sistemi i saj politik 

demokratik, përmes fuqisë së Kongresit dhe procesit të zgjedhjeve 

periodike. Në kulmin e mundësive imperiale, Amerika e evitoi mundësinë të 

bëhej një perandori. Pushtimi imperialist mbeti një anomali e madhe në 

marrëdhëniet e Amerikës me botën e jashtme.
254

 

 

William Howard Taft, edhe ky republikan, i cili zëvendësoi presidentin 

Theodore Roosevelt në krye të Shtëpisë së Bardhë (1909-1913), ndoqi, pak a shumë, 

të njëjtën frymë internacionaliste në politikën e jashtme si edhe pararendësi i tij. 

Edhe pse politika e tij e jashtme në marrëdhëniet me vendet e Amerikës Latine, e 

njohur me emrin “diplomacia e dollarit” (Dollar Diplomacy), ishte, përgjithësisht, 

paqësore, ajo ishte një politikë e cila synonte që, pëmes investimeve të kapitalit 
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finaciar amerikan, të zgjeronte sferën e interesave dhe të influencës së Shteteve të 

Bashkuara jo vetëm në Amerikën Latine, por edhe në Azinë Lindore.
255

 Më shumë se 

çdo president tjetër para tij, Taft u tregua tepër aktiv në mbështetjen e bankierëve e të 

industrialistëve amerikanë për të shfytëzuar mundësitë që ekzistonin për investimin e 

kapitaleve të tyre jashtë Shteteve të Bashkuara. Ai krijoi një formë të re politike 

“internacionaliste”, duke e zhvilluar më tej bashkëpunimin tregtar me Kinën, duke 

penguar, përmes vetos së tij, çdo projekt-ligj anti-emigracion të Kongresit amerikan 

dhe duke i kufizuar barrierat tregtare me Kanadanë. Michael Hogan, madje, vlerëson 

se “diplomacia e dollarit”, çështjet tregtare dhe ato ekonomike zinin një vend qëndror 

në politikën e jashtme të presidentit Taft.
256

 Për më tepër, siç shprehet një autor, 

presidenti Taft besonte sinqerisht se, përmes “diplomacisë së dollarit” përfitonin si 

investitorët amerikanë, ashtu edhe vendet ku investoheshin kapitalet amerikane.
257

  

Kursi i ri imperialist ose “internacionalist”, siç e cilësojnë atë shumë autorë 

që filluan të ndjekin presidentët republikanë McKinley, Roosevelt dhe Taft në 

politikën e jashtme ishte jo vetëm një dukuri pa precedent në historinë e Shteteve të 

Bashkuara, por edhe një dukuri e pritshme. Në fillim të shekullit XX Amerika ishte 

bërë një fuqi globale dhe, si e tillë, synimi i saj ishte që t‟i pengonte fuqitë e tjera të 

mëdha të bëheshin fuqi hegjemone në rajonet e tyre. Ndërhyrja e Shteteve të 

Bashkuara në Europë gjatë Luftës së Parë Botërore, synonte pikërisht të parandalonte 

Gjermaninë dhe Japoninë të bëheshin fuqi hegjemone në Europë, ose në Azinë 

Lindore dhe në rajonin e Paqësorit përkatësisht.
258

 

Nëse ka pasur një shtet në historinë botërore, i cili e ka projektuar dhe 

realizuar qartazi strategjinë e vet për t‟u bërë një fuqi hegjemone në shkallë globale, 

ai ka qenë dhe është Shtetet Bashkuara. Hegjomonia globale e Shteteve të 

Bashkuara, që u arrit pas Luftës së Dytë Botërore dhe, sidomos, pas mbarimit të 

Luftës së Ftohtë, e ka gjenezën e saj në politikën dhe në diplomacinë pragmatiste të 

këtij vendi në shekullin XIX. 
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Zgjerimi i territorit të Shteteve të Bashkuara në Perëndim të kontinentit 

amerikano-verior, pas vitit 1794, përmes një sërë traktatesh, blerja e Luizianës 

(Louisiana Purchase) prej Francës, më 1803-1804 (ngjarje me të cilë, siç shprehej 

Robert Livingston, i pari sekterar shteti i i Shteteve të Bashkuara në atë kohë, shënoi 

momentin kur Amerika zuri “vendin e saj mes fuqive të rangut të parë”,
259

 Aneksimi 

i Teksasit në vitin 1845 dhe i Kalifornisë në vitin 1848, që deri në atë kohë kishin 

qenë territore të Meksikës, blerja e territoreve që sot janë Nju Meksiko dhe Arizona, 

në vitin 1853 prej Meksikës, blerja e Alaskës, në vitin 1867 prej Rusisë, kontrolli i 

plotë mbi Oregonin në vitin 1872, aneksimi i ishujve Hawaii në vitin 1898, dhe 

kontrolli mbi Kanalin e Panamasë, pas ndërtimit të tij, në vitin 1914 të gjitha këto, 

siç ka vënë në dukje Henry Kissinger, i kishin siguruar Shteteve të Bashkuara një 

pozitë gjeopolitike dhe gjeo-ekonomike të pakrahasueshme me asnjë vend tjetër.
260

 

Siç ka vënë në dukje Halford Mackinder, kontrolli mbi Kanalin e Panamasë dhe 

kushtet e veçanta gjeopolitike u bënë faktorë shumë të rëndësishëm për fuqizimin 

ekonomik, politik e ushtarak të Shteteve të Bashkuara, si dhe për lidërshipin global të 

Amerikës më vonë.
261

 

Qysh në fund të shekullit XIX, Shtetet e Bashkuara u bënë realisht fuqia 

tregtare më e madhe e Hemisfers Perëndimore.
262

 Në vitin 1885, Shtetet e Bashkuara 

u bënë vendi i parë në botë përsa i përket zhvillimit ekonomik, duke e lënë Britaninë 

në vendin e dytë, ndërsa në fund të shekullit XIX, Amerika konsumonte më shumë 

energji sesa Gjermania, Franca, Austro-Hungaria, Rusia, Japonia dhe Italia, të marra 

së bashku.
263

 Përshpejtimi i zhvillimit ekonomik të Amerikës, së bashku me një 

diplomaci pragmatiste në marrëdhëniet e saj me fuqitë e tjera të mëdha, bënë që të 

rriteshin edhe pushteti dhe influenca politike e saj në arenën ndërkombëtare. Siç ka 

vënë në dukje Henry Kissinger: 
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Asnjë shtet nuk ka qenë më pragmatik në zhvillimin e diplomacisë së vet të 

përditshme, ose më ideologjik në realizimin e bindjeve të veta morale 

historike se sa Shtetet e Bashkuara.
264

 

 

Në fillim të shekullit XX Amerika ishte bërë një fuqi globale dhe, si e tillë, 

synimi i saj ishte që t‟i pengonte fuqitë e tjera të mëdha të bëheshin fuqi hegjemone 

në rajonet e tyre. Por, në fillim të shekullit të XX, Amerika ishte bërë, gjithashtu, e 

vetmja fuqi, e cila i kishte të gjitha mundësitë për të marrë në duart e saj lidërshipin 

për organizimin e një bote pa luftë. Norman Angell, në librin e tij Iluzioni i madh, 

botuar vetëm një vit para se të niste Lufta e Parë Botërore, dhe i cili, i shitur në më 

shumë se 2 milionë kopje brenda pak muajve, u bë, në njëfarë kuptimi, manifesti 

intelektual i atij optimizmi jetëshkurtër që karakterizoi periudhën në fjalë, shkruante 

se lufta ishte shndërruar tashmë në një dukuri të vjetëruar dhe se forcat e kapitalizmit 

teknologjia, tregtia e lirë dhe racionalizmi liberal po krijonin një botë paqësore, pa 

kufij dhe pa luftë.
265

 Një përfundim i tillë, “jashtëzakonisht i gabuar”, ka bërë që ky 

libër të jetë cilësuar si libri më i keq i shkruar ndonjëherë në fushën e Marrëdhënieve 

Ndërkombëtare
266

 dhe vetë autori i tij, si “autori më i cituar i utopistëve të 

gabuar”.
267

 

Ishte po Angell ai, i cili, tre vjet më vonë, më 1915, në librin e tij Amerika 

dhe rendi i ri botëror, argumentonte se, për shkak se të gjitha kombet e qytetëruar 

ishin bërë tashmë të ndërvarura prej njëri-tjetrit dhe se, për këtë shkak, epoka e 

izolimit kishte marrë fund, duke bërë që asnjë vend i madh të mos mbetej i pandikuar 

nga standardet ekonomike, ushtarake dhe morale të Amerikës,
268

 ky vend, pra 

Amerika, duhej “të merrte ledërshipin e qytetërimit të krishterë, çka e bënin të 

mundur kushtet e saj historike dhe rrethanat e saj të veçanta”.
269

 Rrethanat që e 

mundësonin lidërshipin e Amerikës në atë kohë ishin, sipas Angell-it, kryesisht, dy: 
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Së pari, distanca nga Europa dhe mosangazhimi i saj në luftë, si pjesëtare e 

aleancës mes fuqive ndërlufuese, kishin krijuar për Amerikën avantazhe të caktuara, 

të cilat ajo mund t‟i përdorte tani për të marrë rolin e lidërshipit në organizimin e një 

rendi të ri ndërkombëtar. 

Së dyti, ndërkohë që Fuqitë e Mëdha europiane ishin angazhuar në rivalitete 

dhe konflikte mes tyre, Amerika kishte akumuluar aq pasuri dhe popullsia e saj ishte 

rritur në atë shkallë sa ky vend mund të ushtronte tani lehtësisht influencën e vet, si 

një faktor përcaktues në përpjekjet e ardhshme diplomatike.
270

 

Kjo, sipas Angell-it, ishte koha kur Amerika duhej të zinte vendin e Europës 

dhe të luante rolin kryesor në krijimin e një rendi të ri shtetëror (“new world-state”), 

pasi ajo ishte e vetmja fuqi, e cila, duke shfrytëzuar pozitën e saj të fuqishme, mund 

t‟i inkurajonte Fuqitë e Mëdha për realizimin e këtij projekti që do të synonte 

vendosjen dhe ruajtjen e ligjit e të rendit ndërkombëtar dhe promovimin e miqësisë e 

të bashkëpunimit midis kombeve. Angell shkruante se: 

 

Amerika duhet të ushtrojë influencën e saj për të siguruar abandonimin prej 

Fuqive të Krishtera të aleancave rivale dhe për të krijuar, në vend të tyre, një 

aleancë të të gjitha Fuqive të qytetëruara, që do të kishte si qëllim të saj 

veprime të përbashkëta jo domosdoshmërisht ushtarake për të krijuar garanci 

kolektive kundër agresionit ndërmjet tyre.
271

 

 

Angell argumentonte se, me fillimin e shekullit XX, për Amerikën kishte 

vetëm dy opsione: 

 

Një opsion që do e shpinte atë drejt militarizimit dhe rritjes së pakufizuar të 

armatimeve ky do të ishte kursi i izolimit nga bota dhe nga përpjekjet e reja 

që duheshin bërë për organizimin e botës; tjetri ishte opsioni që do i 

mundësonte asaj të parashikonte ngjarjet dhe të merrte iniciativën e 

lidërshipit të organizatës botërore, çka do të kishte efektin që do e bënte 

qytetërimin Perëndimor, përfshirë edhe vetë Amerikën, më pak të 
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militarizuar, më pak të varur nga armët dhe do ta vinte zhvillimin e këtij 

qytetërimi mbi baza civile dhe jo aq ushtarake.
272

 

 

Më tej, Angell shkruante se forca që mund ta krijonte këtë organizim të ri 

botëror dhe që tashmë e kishte krijuar atë, nuk ishte forca ushtarake, por “një 

realizim i pandërgjegjshëm i varësisë së çdo kombi nga një partneritet global”.
273

 Ky 

rend i ri botëror, simbole pararojë të të cilit ishin bërë tashmë rregullimi i shërbimeve 

postare, kodet ndërkombëtare të sinjalistikës, kreditë ndërkombëtare, si edhe qindra 

marrëveshje, mbi bazën e të cilave rregullohej biznesi ndërkombëtar,
274

 kishte 

nevojë, sipas Angell-it, për një organizim më efektiv, që do të lejonte përdorimin e 

armës më të fuqishme të qytetërimit modern kundër një shteti të pabindur, atë të 

mosmarrëdhënies me të. Hapi i pari drejt një organizimi të tillë do të ishte insistimi 

për të përcaktuar në çdo rast, mbështetur në fakte, shtetin agresor në çdo konflikt që 

eventualisht mund të krijohej. Në këtë përpjekje, Shtetet e Bashkuara do të kishin një 

rol të veçantë, të cilin Angell e formulonte si më poshtë: 

 

Ne duhet të ushtrojmë tërë forcën tonë kundër cilësdo Fuqi që refuzon t‟i 

japë qytetërimit mundësinë që të paktën të shqyrtojë dhe të gjejë se cilat janë 

faktet në lidhje me çdo konflikt mes shteteve. Pas shqyrtimit të 

vëmendshëm, ne mund të rezervojmë të drejtën që të tërhiqemi nga çdo 

ndërhyrje e mëtejshme në konfliktin midis kësaj fuqi dhe kundërshtarit të 

saj. Por, të paktën, ne obligohemi të sigurojmë se, duke ushtruar forcën tonë 

joushtarake, ne mbajmë anën e më të dobtit.
275

 

 

Në zgjedhjet presidenciale të vitit 1912, si Taft ashtu edhe Roosevelt humbën 

përballë Woodrow Wilson-it, i cili u zgjodh në krye të Shtëpisë së Bardhë pas 16 

vjetësh që Amerika ishte drejtuar nga Partia Republikane. Wilson-i, njëlloj si 

pararendësit e tij, ishte një internacionalist, veçse, në dallim nga internacionalizmi 

“muskuloz” i presidentit Roosevelt, Wilson-i zhvilloi një internacionalizëm idealist, 
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të cilin ai e artikuloi qartë gjatë viteve të Luftës së Parë Botërore dhe, sidomos, në 

Konferencn e Paqes në Paris dhe në debatin mbi Lidhjen e Kombeve. 

Pjesëmarrja e Shteteve të Bashkuara në Luftën e Parë Botërore dhe fitorja në 

atë luftë ka qenë ngjarja e parë e madhe që shënoi kthesën vendimtare në politikën e 

jashtme amerikane dhe në fatet politike të globit. Po kështu, deklaratat e Presidentit 

Wilson mbi politikën dhe rendin botëror të pas-luftës, përfshirë edhe 

“Katërmbëdhjetë Pikat” (Fourteen Points)
276

 e famshme të tij, u bënë më pas baza e 

sistemit të ri të marrëdhënieve ndërkombëtare në periudhën midis dy luftrave 

botërore dhe origjina e Lidhjes së Kombeve, e cila u krijua në janar të vitit 1920, në 

bazë të vendimit që kishte marrë një vit më parë (në janar 1919) Konferenca e Paqes, 

e mbledhur në Paris.
277

 

Pas saj erdhi përpjekja e presidentit Wilson për krijimin e Lidhjes së 

Kombeve dhe të një rendi të ri botëror, në të cilin do të sundonte “paqja kantiane”. 

Pjesëmarrja amerikane në atë luftë u motivua nga presidenti Wilson jo thjesht si një 

“akt vetmbrojtjeje”, por me rolin dhe misionin e Amerikës “për ta bërë, më në fund, 

botën të lirë”, për ta bërë botën “të sigurt për demokracinë”, si edhe me idenë që 

përpjekja amerikane të ishte “lufta finale për lirinë njerëzore”, “lufta që do u jepte 

fund të gjitha luftërave”.
278

 Henry Kissinger i ka vlerësuar dhe rëndësinë e filozofisë 

e të diplomacisë së presidentit Willson si më poshtë: 

 

Gjatë administratës së presidentit Wilson, Amerika u bë një aktor kyç në 

çështjet botërore, duke shpallur parime të cilat, edhe pse reflektonin 

aksiomat e mendimit amerikan, përbënin një ndarje revolucionare nga 

diplomatët e Botës së Vjetër. Këto parime thoshin se paqja varet nga 

përhapja e demokracisë, se shtetet duhet të gjykohen sipas të njëjtave kritere 

morale si edhe individët, dhe se interesi kombëtar konsiston në aderimin në 
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një sistem universar të së drejtës....Duke shpallur një shkëputje radikale nga 

principet dhe eksperiencat e Botës së Vjetër, ideja e Wilson-it mbi rendin e 

ri botëror buronte nga besimi i amerikanëve në natyrën esencialisht paqësore 

të njeriut dhe në një harmoni të presupozuar të botës. Sipas saj, shtetet 

demokratike janë vetvetiu paqësore.
279

 

 

Vendimi që mori presidenti Wilson për të mbështetur partnerët (që ende, në 

atë kohë s‟ishin bërë aleatët) e tij përjej Atlantikut Britnaninë e Madhe dhe Francën 

kundër agresionit gjerman, motivohej nga bindja se Amerika dhe populli i saj kishin 

një “obligim moral” për ta ndryshuar botën për mirë, qoftë edhe përmes veprimeve 

ushtarake, bindje që rezononte fuqishëm me sentimentet e amerikanëve dy dekada 

më parë, kur presidenti Roosevelt i shpalli luftë Spanjës dhe e mposhti atë. Duke 

folur për rolin e Amerikës dhe të ushtarëve të saj në Luftën e Parë Botërore, 

presidenti Wilson, do të shprehej më vonë se “ata luftuan për t‟i dhënë fund një rendi 

të vjetër dhe për krijuar një rend të ri”,
280

 që, sipas tij, do të ishte rendi demokratik në 

shkallë globale.  

Rëndësinë e jashtëzakonshme të këtyre dy ngjarjeve, presidenti Wilson e ka 

shprehur në Konferencn e Paqes, në Paris, në vitin 1919, me këto fjalë, që tashmë 

janë bërë proverbiale: “Më në fund të gjithë e dinë se Amerika është shpëtimtarja e 

botës”.
281

 Në fakt, pritja që iu bë presidentit Wilson në Europë, në prag të 

Konferencës së Paqes, dëshmon pikërisht rëndësinë që kishte hyrja e Amerikës në 

Luftën e Parë Botërore dhe rolin e saj vendimitar në fitoren ndaj fuqive agresore. 

Parisi, Londra dhe Roma e përshëndetën Wilson-in si “Perëndinë e Paqes” dhe si 

“shpëtimtarin e njerëzimit” që erdhi “nga përtej Artlantikut”.
282

 Madje, vetë 

kryeministri britanik në atë kohë, David Lloyd George, në kujtimet e tij mbi 

Konferencën e Paqes, shkruante se: 
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Fillimisht, presidenti idealist Wilson u duk se e shihte veten si një misionar, 

roli i të cilit ishte që t‟i shpëtonte europianët e varfër e të pafe nga reverimi i 

hershëm i perëndive të tyre të rreme e të zemëruara.
283

 

 

Woodrow Wilson ishte një figurë revolucionare, që jo vetëm e pranoi rolin 

misionar të Amerikës, por edhe u mundua ta realizojë atë në jetë. Arthur Link, në 

librin e tij Wilsoni: Liria e Re, shkruan se: 

 

Presidenti Wilson ishte esencialisht një misionar i demokracisë, i nxitur nga 

një impuls i brendshëm për t‟u dhënë popujve të tjerë të mirat e demokracisë 

dhe i frymëzuar nga besimi se ai e dinte se si duheshin promovuar paqja dhe 

mirëqenia në vende të tjera më mirë se sa drejtuesit e këtyre vendeve.
284

 

 

Një tjetër studieus amerikan, Richard Gamble, shprehet se përpjekjet e 

Wilsoni-it dhe të progresistëve që mbështeteshin në të njëjtën filozofi si ai, pas 

Luftës së Parë Botërore, mund të thuhet se përfaqësojnë shkallën më të lartë të 

ndërgjegjes mesianike të amerikanëve deri më sot.
285

 

 

Te Wilsoni dhe progresistët gjejmë të kombinuar në mënyrë virtuoze temën 

mesianike, në të gjitha variantet e saj, me misionin e puritanëve, optimizmin 

e iluministëve, dialektikën hegeliane, racizmin darvinian dhe milenianizmin 

social biblik. Në shoqërinë amerikane ata ringritën themelet kulturore dhe 

konstitucionaliste të kombit amerikan, sipas një plani të ri, mbështetur në 

parimet e demokracisë, egalitarizmit, universalizmit, eficiencës dhe 

konsolidimit të pushtetit. Në arenën ndërkombëtare, ata formuluan një 

politikë të jashtme bazuar në aplikimin në shkallë globale të parimit biblik të 

shërbimit.
286
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 Më mirë se kudo tjetër, kjo u bë evidente në atë që është quajtur “diplomaci 

misionare” (Missionary Diplomacy) e presidentit Wilson, e cila shërbeu si baza e 

politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara në Meksikë, në Amerikën Qendrore 

dhe në rajonin e Karaibeve gjatë periudhës së presidencës së tij (1913-1921). Wilsoni 

shihte një marrëdhënie të ngushtë midis politikës së brendshme dhe politikës së 

jashtme të Shteteve të Bashkuara. Sidoqoftë, edhe pse ai nuk ishte kundër intersave 

të biznesit, fillimisht ai e refuzoi “diplomacinë e dollarit”, të promovuar nga 

paraardhësi i tij, presidenti Taft, pasi mendonte se interesat dhe veprimtaria e biznesit 

duhet të vihen në shërbim të interesave publike dhe jo të dominojnë mbi to.
287

 

Në politikën e jashtme të presidentit Wilson kanë luajtur një rol të veçantë 

besimet e tij morale e fetare. Sipas tij, shtetet, ashtu si edhe njerëzit, duhet t‟u 

përmbahen standardeve morale dhe të veprojnë në përputhje me to.
288

 Po kështu, 

sipas tij, demokracia ishte formë më kristiane dhe më e përshtatshme për qeverisjen e 

të gjithë popujve dhe, Shtetet e Bashkuara kishin një detyrim moral, një mision dhe 

mandatin për të luajtur rolin e lidërshipit global.
289

 

 Wilson ishte presidenti amerikan në detyrë në kohën e inagurimit të Kanalit 

të Panamasë (15 gusht 1914) dhe, njëlloj si Theodore Roosevelt, të cilit i përket 

merita kryesore për realizimin e atij projekti të jashtëzakonshëm, por nga një 

këdvështrim filozofik i ndryshëm prej tij, ai e vlerësonte këtë Kanal si një mundësi 

për “bashkimin shpirtëror” (spiritual union) mes Amerikës Veriore dhe Amerikës 

Jugore. Kanali i Panamasë, sipas tij, do t‟i shërbente jo vetëm zhvillimit të tregëtisë 

botërore, por edhe afrimit shpirtëror dhe simpatisë reciproke mes popujve në veri dhe 

në jug të atij kanali dhe emancipimit të tyre.
290

 

Megjithatë, ndërhyrjet ushtarake periodike të Shteteve të Bashkuara në 

Meksikë (më 1914, më 1916-1917 dhe më 1918-1919), pushtimi i Nikaraguas (nga 

viti 1912 deri më 1933), i Haitit (nga viti 1915 deri më 1934), si edhe pushtimi i 

Republikës Dominikane (nga viti 1916 deri më 1924), të jusitifikuar fillimisht me 

“diplomacinë misionare” të presidentit Wilson, jo vetëm që nuk i shërbyen afrimit 

dhe “bashkimit shpirtëror” të Amerikës me këto vende dhe me vende të tjera të 
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Amerikës Latine, por, përkundrazi, krijuan sentimente anti-amerikane dhe një 

armiqësi në radhët e popujve të këtyre vendeve ndaj Shteteve të Bashkuara, të cilat, 

në një masë a në një tjetër, vazhdojnë edhe sot e kësaj dite.
291

 

 

 

II.4 Politika izolacioniste dhe neutrale e Shteteve të Bashkuara 

në periudhën midis dy luftrave botërore 

 

 Pas fitores në Luftën e Parë Botërore dhe refuzimit të Kongresit Amerikan, të 

dominuar nga republikanët, që Shtetet e Bashkuara të mos anëtarësoheshin në 

Lidhjen e Kombeve, për afro 20 vite me radhë, kryesisht nën drejtimin e presidentëve 

republikanë Warren Harding (1921-1923), Calvin Coolidge (1923-1929) dhe Herbert 

Hoover (1929-1933) dhe, deri në dhjetor të vitit 1941 kur Amerika, nën drejtimin e 

presidentit demokrat Franklin D. Roosevelt (1933-1945) i shpalli luftë Japonisë dhe, 

menjëherë pas saj, Gjermanisë dhe Italisë politika e jashtme e Shteteve të Bashkuara 

u rikthye në izolacionizmin dhe neutralitetin e shekullit XIX. 

 Në dallim nga politika internacionaliste e ndjekur deri atëherë, për më shumë 

se dy dekada, nga tre presidentë republikanë (McKinley, Roosevelt dhe Taft) dhe nga 

një president demokrat (Wilson), në fillim të viteve 1920, i dominuar nga 

republikanët, Kongresi Amerikan u shpreh për një rol të kufizuar të Shteteve të 

Bashkuara në botë.
292

 Dy ligje të miratuara nga ai kongres në lidhje me emigracionin 

Ligji i Kuotave Emergjente (Emergency Quota Act, më 1921) dhe Ligji i Imigracioni 

(Immigration Act, më 1924) synonin pikërisht që t‟i mbanin të huajt jashtë Amerikës, 

duke e kufizuar së tepërmi emigrimin në Shtetet e Bashkuara.
293

 Po kështu, edhe pse 

presidentët republikanë Warren Harding the Calvin Coolidge, në vitet 1920, u 

shrehën në favor të anëtarësimit të Shteteve të Bashkuara në Gjykatën e Përhershme 

të Drejtësisë Ndërkombëtare (Permanent Court of International Justice), e krijuar 
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nga Lidhja e Kombeve në vitin 1922,
294

 Senati amerikan, i dominuar nga 

republikanët, nuk e përkrahu këtë. 

Më vonë, presidenti Herbert Hoover, i cili dikur e kishte përkrahur 

pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara në Lidhjen e Kombeve, ndoqi të njëjtën 

politikë izolacioniste si shumica dërrmuese e republikanëve në Kongres. Me fillimin 

e krizës ekonomike dhe Depresionin e Madh, në kundërshtim me këshillat e 

ekonomistëve dhe të biznesmenëve të mëdhenj dhe kundër vetë instiktit të tij politik, 

Hoover miratoi Ligjin mbi Taksat (Smoot-Hawley Tariff Act), që e kishte votuar 

Kongresi republikan në vitin 1930, një veprim ky që i izoloi edhe më tej Shtetet e 

Bashkuara nga tregjet e huaja.
295

 

Zgjedhjet presidenciale të vitit 1932 dhe ato të vitit 1936, të mbajtura në 

periudhën e krizës më të rëndë që ka njohur ekonomia e Shteteve të Bashkuara, i 

detyruan presidentin Hoover, i cili humbi në zgjedhjet e para, si edhe presidentin 

Franklin Rosevelt, që i fitoi të dyja ato zgjedhje, ta përqëndronin vëmendjen e tyre në 

problemet ekonomike të vendit dhe jo në politikën e jashtme. Rrjedhimisht, edhe në 

vitet 1930, politika e jashtme amerikane mbeti një politikë izolacioniste dhe neutrale, 

e cila u bë edhe më shumë e tillë për shkak të presionit të republikanëve që tashmë 

ishin në opozitë. Senatorët republikanë, përmes një numri aktesh ligjore, vunë 

kufizime të shumta mbi pushtetin ekzekutiv dhe mbi vetë të drejtat e presidentit 

Roosevelt, që e bënë thuajse të pamundur që Amerika t‟u vinte në ndihmë aleatëve të 

saj në Europë. Katër ligje mbi neutralitetin (Neutrality Acts), që miratoi Kongresi 

Amerikan në periudhën 1935-1939, e shpallën ligjërisht të ndaluar ndihmën e 

Shteteve të Bashkuara për cilindo vend të angazhuar në luftë, duke mos lejuar 

dhënien e huave financiare, shitjen e armëve atyre vendeve, udhëtimin e qytetarëve 

amerikanë në anijet si të forcave të Aksit, ashtu edhe të atyre të Aleancës etj.
296

 

Sidoqoftë, duhet thënë se, krahasuar me sentimentet e forta izolacioniste dhe 

neutraliste të republikanëve, me fillimin e Luftës së Dytë Botërore, sentimentet e 

publikut amerikan dhe sjellja e tyre politike u bënë më dinamike dhe vetë 

republikanët u detyruan t‟i rivlerësojnë qëndrimet e tyre. Një pjesë e tyre filluan të 

flisnin për një politikë të jashtme “përgatitore”, që sërish nënkuptonte mosdërgimin e 
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ndihmave vendeve aleate, por, megjithatë, kërkonte përgatitjen ushtarake të 

amerikanëve nëse eventualisht Shtetet e Bashkuara do të futeshin papritur në luftë.
297

 

Në radhët e izolacionistëve republikanë më dogmatikë, kishte edhe të tillë që 

mendonin se “asnjë politikë që do të vinte në rrezik neutralitetin e Amerikës nuk 

mund të justifikohej”, ose se “Amerika nuk do të jetë automatikisht e humbur nëse 

humbasin aleatët e saj”.
298

 Një ndër eksponentët republikanë izolacionistë më vokalë 

në atë kohë ka qënë Thomas Dewey, i cili, në pranverën e vitit 1940, deklaronte se: 

 

Nëse ka një gjë të vetme, për të cilën biem dakord të gjithë, kjo është  se ne 

nuk duhet të dërgojmë asnjë amerikan që të vdesë në fushat e luftës në 

Europë dhe se e vetmja mënyrë që vendi ynë të mbetet vërtet neutral...është 

që t‟i rrimë larg një Lufte Europiane dhe të mos përzihemi në asnjë 

negociatë paqeje.
299

 

 

Pushtimi i Europës Veriore nga ushtritë naziste, në prill të vitit 1940, dhe, më 

pas, pushtimi i Vendeve të Ulëta (në maj), dhe i Francës (në qershor të atij viti), nuk 

kishin si të mos ndikonin në opinion publik amerikan dhe në elitën politike të atij 

vendi. Publiku amerikan kishte filluar t‟u largohej sentimenteve izolacionaiste, edhe 

pse republikanët ishin, përgjithësisht, të vonuar pë ta lexuar këtë ndryshim, aq sa, 

edhe në nëntor të vitit 1940, pra vetëm një vit para se Amerika t‟i shpallte luftë 

Japonisë, shumica e anëtarëve republikanë të Kongresit votuan kundër anulimit të 

Ligjit mbi Neutralitetin.
300

 Në fakt, shumica e Kongresit dhe pjesa më e madhe e 

publikut amerikan në atë kohë shpresonin dhe dëshironin që vendi i tyre t‟i shmangej 

luftës, edhe pse fqinji i tyre verior, Kanadaja, i kishte shpallur luftë Gjermanisë qysh 

në tetor të vitit 1939 (menjëherë pas Britanisë dhe Francës). Sidoqoftë, në marsin e 

vitit 1941, duke e cilësuar Amerikën “arsenalin e madh të demokracisë” (the great 

arsenal of democracy), presidenti Franklin Roosevelt paralajmëroi fillimin e 

përgatitjeve për eventualitetin e angazhimit të Shteteve të Bashkuara në luftë, si edhe 
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e bindi Kongresin amerikan të vendoste që të lejonte, për herë të parë, shitjen e 

armëve e të municioneve fuqive aleate në Europë. 

Gjithçka ndryshoi kur, më 7 dhjetor të vitit 1941, Japonia i sulmoi pabesisht 

Shtetet e Bashkuara në Pearl Arbor. Kjo ishte dita kur politika izolacioniste dhe 

neutraliteti amerikan e humbën terrenin e tyre një herë e përgjithmonë. Të nesërmen, 

më 8 dhjetor, në një fjalim historik të mbajtur në Kongresin Amerikan, presidenti 

Franklin Roosevelt i deklaroi luftë Japonisë. Tri ditë më vonë, më 11 dhjetor, 

Gjermania dhe Italia i deklaruan luftë Amerikës, duke e tërhequr fuqinë më të madhe 

të globit në një luftë, nga e cila ajo do të dilte e vetmja fuqi hegjemone e tij. 

 

 

II.5 Lufta e Dytë Botërore dhe dalja në skenën globale e Shteteve të 

Bashkuara 

si fuqia më e madhe dhe udhëheqëse e globit 

 

Lufta e Dytë Botërore e ndryshoi krejt peisazhin e politikës globale dhe, 

bashkë me të, edhe qëndrimin e Shteteve të Bashkuara në marrëdhëniet e saj me 

botën. Qysh para mbarimit të luftës, kandidati republikan për postin e Shtëpisë së 

Bardhë, Thomas Dewey, duke e stigmatizuar politikën e jashtme dogmatike, 

izolacioniste dhe neutrale, të Shteteve të Bashkuara para luftës, deklaronte se “uniteti 

me shtetet aleate në atë luftë ishte i domosdoshëm”.
301

 

Sidoqoftë, vetëm në fillim të viteve 1940, presidenti Franklin D. Roosevelt e 

kuptoi se Shteteve të Bashkuara u kërcënohej një rrezik ekzistencial prej Gjermanisë 

naziste dhe fuqive të tjera të Boshtit, dhe se mbrojtja e interesave kombëtare të 

Amerikës ishte e lidhur me mbrojtjen, nga ana e Britanisë së Madhe dhe e Bashkimit 

Sovjetik, e interesave të vet këtyre të fundit. Duke filluar me fjalimin e tij të 

famshëm “On Lend-Lease”,
302

 mbajtur më 15 mars 1941, presidenti Roosevelt 

formuloi atë ide, të cilën pas agresionit japonez në Pearl Harbor, në dhjetor të atij 

viti, do ta quante “the Great Alliance” (Aleanca e Madhe) për mposhtjen e fuqive të 
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Boshtit. Studiuesi amerikan Thomas Donnelly, argumenton se ishin vetëm nevojat e 

Luftës së Dytë Botërore kryesisht nevoja për trupat e Ushtrisë së Kuqe dhe aftësia e 

kësaj ushtrie për të përgjakur makinën ushtarake të Gjermanisë naziste ato që e 

shtynë presidentin Roosevelt në atë kohë që të pranonte idenë e një partneriteti 

afatgjatë me Europën.
303

 Kjo ishte, në fakt, hera e parë në historinë e saj, që Amerika 

u bë pjesëtare në një aleancë me fuqi të tjera, për të krijuar e konsoliduar më vonë 

Aleancën trans-Atlantike, aleancën politiko-ushtarake më të fuqishme që ka njohur 

historia deri më sot. 

Është e vërtetë se, ndërsa kishte filluar operacionet ushtarake në frontin e 

Paqësorit, Amerika vendosi t‟u bashkohej forcave aleate në teatrin europian të luftës 

relativisht vonë. Periudha pas tragjedisë në Pearl Harbor deri në dërgimin e trupave 

amerikane në Europë u shërbeu amerikanëve që të përgatiteshin për një luftë, nga e 

cila ata mund të dilnin veçse fitimtarë. Pothuasje e gjithë ekonomia e Shteteve të 

Bashkuara u shndërrua, brenda pak muajve, në një ekonomi që filloi të prodhojë për 

nevojat e luftës, duke mobilizuar të gjitha resurset e mundshme njerëzore, sidomos 

gratë. Fabrikat dhe uzinat që deri atëherë kishin prodhuar për nevojat e popullsisë 

civile, u transformuan shumë shpejt në industri lufte, duke prodhuar automatikë e 

mitralozë, municion luftarak, tanke, anije dhe avionë.
304

 Për nevojat e industrisë së 

luftës, deri në vitin 1943, në Shtetet e Bashkuara u punësuan për herë të parë rreth dy 

milionë gra e vajza.
305

 

Transformimi që pësuan ekonomia dhe kapacitet ushtarake të Shteteve të 

Bashkuara gjatë Luftës së Dytë Botërore ishin të jashtëzakonshme, madje pa 

precedent në histori. Kështu, ndërsa në vitin 1939, Shtetet e Bashkuara kishin rreth 

174,000 forca këmbësore, 126,000 trupa në flotën detare, 26,000 në forcat ajrore, 

19,700 trupa marinse dhe 10,000 forca mbrojtëse në bregdet, në vitin 1945, numri i 

tyre ishte shumëfishuar në 6 milion forca këmbësore, 3.4 milion në flotën detare, 2.4 

milion në forcat ajrore, 484,000 në trupat marinse dhe 170,000 në forcat mbrojtëse 
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bregdetare.
306

 Po kështu, ndërsa në vitin 1939, Shtetet e Bashkuara kishin vetëm 

2,500 avionë luftarakë dhe 760 anije luftarake, në vitin 1945 numri i tyre u rrit në 

80,000 avionë dhe 2,500 anije luftarake.
307

 

Është e vërtetë se Shtetet e Bashkuara nuk mbajtën gjatë Luftës së Dytë 

Botërore atë peshë që përballoi Bashkimi Sovjetik dhe nuk pësuan humbjet njerëzore 

e materiale që pësoi ky i fundit; megjithatë, Amerika dha një kontribut të 

jashtëzakonshëm në atë luftë dhe e shpejtoi fundin e saj. Nga fundi i vitit 1941 deri 

në mbarimin e luftës, në vitin 1945, në operacionet e saj morën pjesë rreth 16 milion 

amerikanë, që do të thotë afërsisht 12 për qind e popullsisë 130 milionëshe të 

Shteteve të Bashkuara në atë kohë. Më shumë se 400,000 ushtarë amerikanë nuk u 

kthyen në shtëpitë e tyre pas lufte dhe rreth 670,000 të tjerë u plagosën në të.
308

 Gjatë 

viteve 1941-1945, Amerika i ndihmoi aleatët e saj me armatime, municione dhe 

materiale të tjera luftarake në një vlerë rreth 50 miliardë dollarë.
309

 

Edhe pse forcat ushtarake amerikane fillimisht u hodhën në ofensivë kundër 

ushtrive naziste në “teatrin mesdhetar” të luftës në Afrikën e Veriut, në nëntorin e 

vitit 1942, duke i detyruar ato që të tërhiqeshin e të dorëzoheshin (në Tunizi, në 

majin e vitit 1943); pushtuan Sicilinë, në korrikun e vitit 1943, dhe morën Romën, 

më 4 qershor 1944 kontributi më i madh i Shteteve të Bashkuara në Luftën e Dytë 

Botërore ishte zbarkimi i trupave të saj (dhe i trupave të aleatëve të saj britanikë dhe 

kanadezë) në bregdetin e Normandisë, në veri të Francës, më 6 qershor 1944, datë 

kjo që ka hyrë e do të mbetet në histori me emrin “D-Day”. Në një ditë të vetme, nga 

7,000 anije luftarake zbarkuan në brigjet e Normandisë rreth 195,000 forca nga tetë 

vende aleate. 73,000 prej tyre ishin nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa 60,300 ishin nga 

Britania e Madhe dhe nga Kanadaja. Vetëm ditën e parë, ranë në fushën e betejës 

10,300 trupa nga këto tri vende aleate. Tri javë më vonë, në fund të muajit qershor, 

në brigjet e Normandisë kishin zbarkuar mbi 850,000 forca ushtarake të vendeve 

aleate, 148,000 mjete ushtarake e transporti dhe mbi 570,000 ton pajisje, armatime e 

municione.
310

 Hapja e këtij fronti të dytë në Europën Perëndimore, së bashku me 
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ofensivën e Ushtrisë së Kuqe në Lindje, e përshpejtuan disfatën e Gjermanisë naziste 

në Luftën e Dytë Botërore. 

Kapitullimi pa kushte i Gjermanisë, më 7 maj 1945, dhe i Japonisë, më 2 

shtator të po atij viti (pas tragjedisë nukleare në Hiroshima e Nagasaki), shënuan 

fundin e luftës më të madhe e më shkatërrimtare në historinë e njerëzimit, në të cilën 

humbën jetën mbi 55 milion njerëz. Në atë luftë morën pjesë më shumë se 50 shtete, 

por pasojat e saj u ndjenë, për një kohë të gjatë, jo vetëm në Europë, në Azi, në 

Afrikën e Veriut, në rajonin e Paqësorit dhe në Mesdhe, por në të gjithë globin. 

Përveç pasojave të tjera të saj, Lufta e Dytë Botërore do të mbetet në histori si 

ngjarja që shënoi fundin e Europës Perëndimore si qendra e fuqisë globale dhe, 

bashkë me të, fundin e një sistemi global shumëpolar, duke mundësuar krijimin, 

fillimisht, të një sistemi dypolar dhe, më pas, të një sistemi njëpolar, në të cilin 

Amerika do të bëhej dhe vazhdon të mbetet e vetmja fuqi hegjemone e globit. 
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Kreu III 

Lufta e Ftohtë dhe lidërshipi global i Amerikës 

 

 

 

III.1      Sistemi ndërkombëtar pas Luftës së Dytë Botërore 

dhe roli i Amerikës në krijimin e tij 

 

Pjesëmarrja e Shteteve të Bashkuara në Luftën e Dytë Botërore shënoi një 

kthesë rrënjësore dhe një strategji të re në politikën e jashtme amerikane. Ndryshe 

nga roli që luajti ajo në Luftën e Parë Botërore, pas së cilës Amerika u tërhoq përsëri 

në “punët e saj”, hyrja në Luftën e Dytë Botërore dhe triumfi i Amerikës në këtë luftë 

në aleancë me fuqitë e tjera mbi Gjermaninë dhe Japoninë, shënuan krijimin e një 

bote të re, arkitektura e sigurisë të së cilës nuk mund të mendohej atëherë, dhe nuk 

mund të përfytyrohet dot as sot, pa Shtetet e Bashkuara. Në fakt, edhe pse Amerika i 

kishte pasur edhe më parë mundësitë për të luajtur një rol kryesor në skenën botërore, 

ajo vendosi të marrë lidershipin e saj vetëm pas Luftës së Dytë Botërore, kur u pa 

qartë se, as Britania e Madhe dhe as ndonjë fuqi tjetër, ose ndonjë organizatë 

ndërkombëtare, nuk mund t‟i menaxhonte dot më çështjet e globit.
311

 

E shoh të dobishme të hap këtu një parantezë të shkurtër, për të vënë në dukje 

se,  me fillimin e Luftës së Ftohtë, ideja e një Amerike “eksepsionale”, e krijuar nga 

vullneti hyjnor dhe me një mision të veçantë për të transformuar mbarë njerëzimin, 

iu përshtat fare mirë retorikës politike të elitës drejtuese në Shtetet e Bashkuara për të 

gjeneruar e mobilizuar mbështetje popullore në përpjekjet për të udhëhequr Botën e 
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Lirë në atë çka mund të quhej një “luftë e shenjtë” kundër “komunizmit të pafe”.
312

 

Në gjysmën e dytë të viteve 1940 dhe në vitet 1950, presidentët Harry Truman 

(demokrat, 1945-1954) dhe Dwight Eisenhower (republikan, 1953-1961) siguruan 

një mbështetje të konsiderueshme nga qarqet fetare, brenda dhe jashtë Shteteve të 

Bashkuara, në Luftën e Ftohtë. 

Kjo ishte periudha kur “tradita hebreje-kristiane” (Judaeo-Christian) u bë, në 

fakt, një “moto qytetëruese” dhe kur Shtëpia e Bardhë inkurajoi një autor të tillë, si 

Will Herberg, i cili më parë kishte aderuar në Partinë Komuniste të Shteteve të 

Bashkuara, të shkruante një prej librave më të shitur mbi sociologjinë e fesë në 

Amerikë.
313

 Këto ishin vitet kur, me vendim të Kongresit Amerikan, formula “Under 

God” iu shtua betimit përpara flamurit dhe kur presidenti Eisenhower, në një mënyrë 

shumë kundërthënëse, shprehu pikëpamjen e tij se: “Forma jonë e qeverisjes nuk do 

të bënte asnjë kuptim nëse ajo nuk do të mbështetej në një besim të thellë fetar, dhe 

unë s‟dua t‟ia di se cili besim është ai”.
314

 Këto ishin, gjithashtu, vitet kur retorika 

presidenciale në Shtetet e Bashkuara filloi t‟i ngjante gjithnjë e më shumë asaj, që 

sociologu i njohur Robert Bellah, e ka qujtur “God-Talk”, dhe kur John F. Kennedy, 

i cili u bë i pari president katolik i Shteteve të Bashkuara, e luajti kartën e një feje 

civike të amerikanëve më mirë se cilido president tjetër amerikan deri në kohën e 

Reagan-it. 

Duke përgjithësuar rolin që ka luajtur ideja e “eksepsionalizmit” amerikan në 

historinë politike të Shteteve të Bashkuara pas Luftë së Dytë Botërore, Walter 

McDougall ka shkruar se: 

 

Miti i eksepsionalizmit amerikan, ironikisht i frymëzuar nga katolikët dhe 

marksistët, hyri në leksikonin tonë si një shpjegim historik në përpjekjet për 

të motivuar e inkurajuar një popull skeptik dhe të lodhur nga luftrat, se 

angazhimet globale të Amerikës, si Kombet e Bashkuara, Doktrina Truman 
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dhe NATO, nuk ishin vërtet një shkëputje nga tradita, por një përmbushje e 

misionit më të hershëm e më të shenjtë të kombit amerikan.
315

 

 

Sidoqoftë, nuk ishte kjo retorikë politike ajo që dominoi mendimin politik 

dhe strategjinë e Shteteve të Bashkuara pas fitores në Luftën e Dytë Botërore dhe 

gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë, por ishin interesa më të mëdha për vetë sigurinë 

dhe prosperitetin e Shteteve të Bashkuara, në radhë të parë, si edhe për krijimin e një 

arkitekture të re globale, në të cilën, përmes bashkëpunimit mes fuqive kryesore të 

globit, do të behej e mundur ruajtja e paqes dhe e sigurisë në shkallë ndërkombëtare. 

Në librin e tij Saga e dy kontinenteve, Fatos Tarifa ka shkruar se: 

 

Në kuptimin më real të fjalës....të suksesshme kanë qenë dhe mbeten vetëm 

ato shoqëri, të cilat konsideratat dhe preferencat e tyre politike dhe 

ekonomike të sotme i kanë vënë dhe ende i vënë në shërbim të interesave të 

së ardhmes. Nëse Amerika është sot shoqëria më e zhvilluar, më kreative, 

më dinamike dhe më e suksesshme që ka njohur historia e njerëzimit, kjo ka 

ndodhur për shkak se, veçanërisht gjatë gjysmës së dytë të shekullit XX, ajo 

e ka aplikuar këtë parim qytetërues më mirë se çdo shoqëri tjetër moderne.
316

 

 

Unë do të shtoja se, madje, pikërisht për këtë shkak, Amerika ka qenë dhe 

është në gjendje të luajë rolin e lidershipit botëror, duke përcaktuar drejtimet 

themelore të zhvillimit ekonomik, politik e kulturor në kohën e sotme. Këtë rol 

global të saj, Alexis de Tocqueville e kishte paralajmërouar më shumë se një shekull 

e gjysmë më parë, me diktumin e tij të famshëm: “Unë pashë në Amerikë më shumë 

se Amerikën”. (In America I saw more than America).
317

  

Deri në fillim të viteve 1940, Amerika nuk ndryshonte shumë në këtë drejtim 

nga fuqitë e tjera të mëdha. Por sfidat e Luftës së Dytë Botërore dhe Lufta e Ftohtë, 

që nisi menjëherë pas saj, bënë që, pothuajse çdo qeveri amerikane, si në rastet kur 

ajo kishte në krye një president demokrat, ashtu edhe kur në krye të saj ishin 

republikanët, të aplikonte këtë parim të rëndësishëm jo vetëm në shkallë kombëtare, 
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por edhe në shkallë globale, në emër të një të ardhmeje më të mirë për mbarë 

njerëzimin. 

Është e vërtetë se Perandoria Britanike kishte krijuar të parin precedent në 

këtë drejtim. Ajo ishte e para që iu kundërvu piraterisë në dete, që ndaloi me ligj 

tregtinë e skllevërve, që vendosi parimin e lirisë tregtare në dete dhe ndërtoi fanarë 

dhe porte anë e mbanë globit, të cilat mund të përdoreshin nga kushdo. Sidoqoftë, 

strategjia me të cilën Shtetet e Bashkuara hynë në skenën politike botërore pas Luftës 

së Dytë Botërore dhe me të cilën zhvilluan dhe fituan Luftën e Ftohtë, ka qenë shumë 

më grandioze, qoftë si filozofi politike, ashtu edhe nga pikëpamja e transformimeve 

që solli aplikimi i saj. 

Lufta e Dytë Botërore i bindi amerikanët se izolacionizmi tradicional nuk 

mund të ishte më një doktrinë politike, në të cilën Shtetet e Bashkuara do të mund të 

mbështeteshin në të ardhmen, dhe se Amerikës i duhej të përgatitej për të krijuar një 

rend të ri global, për të garantuar jo vetëm sigurinë e saj kombëtare, por edhe paqen 

dhe sigurinë në shkallë globale, të cilat, pas luftës, dukej se i kërcënonte vetëm një 

fuqi e madhe, Bashkimi Sovjetik i Stalinit. 

Pas Luftës së Dytë Botërore, Amerika fitoi një pozitë ndërkombëtare të 

panjohur nga asnjë fuqi tjetër e madhe në të kaluarën dhe mori përsipër përgjegjësi 

globale dhe një rol, të cilin jo vetëm nuk mund ta luante asnjë prej fuqive të tjera të 

mëdha, por nga i cili ajo nuk ka hequr dorë as sot.
318

 Amerika u bë jo thjesht pjesë e 

arkitekturës politike dhe ekonomike të globit, por fuqia kryesore që garanton 

stabilitetin, sigurinë dhe paqen në të. Thuajse që nga fillimi, kjo detyrë u bë më e 

lehtë dhe më e domosdoshme për shkak të aleancës transatlantike që ajo krijoi me 

aleatët e saj europianë, aleancë e cila, në periudhën e Luftës së Ftohtë, e vuri 

efektivisht Europën Perëndimore nën mbrojtjen e ombrellës amerikane nga 

kërcënimi i superfuqisë sovjetike. Në fakt, edhe sot e kësaj dite, Europa, siç vë në 

dukje Zbigniew Brzezisnki, vazhdon të mbetet “de facto një protektorat ushtarak i 

Shteteve të Bashkuara”.
319

 Edhe pse shumica e europianëve të sotëm mund të mos 

duan ta pranojnë këtë, është fakt, siç argumenton me të drejtë Robert Kagan, se: 
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Stabiliteti i Europës edhe sot e kësaj dite mbështetet në garancinë...se Shtetet 

e Bashkuara mund të ndërhyjnë në këtë kontinent për t‟u siguruar se në të 

nuk ka ndonjë zhvillim të rrezikshëm. Në një botë të vërtetë multipolare, kjo 

do të ishte e pamundur pa rrezikuar një luftë botërore.
320

 

 

Presidenti Franklin Roosevelt dhe gjeneralët e tij të famshëm, George 

Marshall, Dwight Eisnhower, Douglas MacArthur, Omar Bradley etj., i udhëhoqën 

Shtetet e Bashkuara me sukses në luftën kundër fuqive të Boshtit, në një mënyrë të 

tillë, që pas luftës, Amerika u bë fuqia më e madhe ekonomike dhe ushtarake e 

globit. Qoftë edhe vetëm ky fakt, siç kanë vënë në dukje historianët Warren 

Kimball
321

 dhe Gaddis Smith,
322

 do të mjaftonte për t‟i siguruar presidentit Roosevelt 

një vend nderi në panteonin e njerëzve më të shquar të kombit amerikan. 

Presidenti Roosevelt vdiq vetëm një muaj para kapitullimit të Gjermanisë, 

dhe pesë muaj para kapitullimit të Japonisë. Ai vdiq, siç shprehet historiani Patrick 

Maney, “pikërisht në kohën e duhur”,
323

 për të ruajtur reputacionin e tij si njëri prej 

presidentëve më të shquar të Shteteve të Bashkuara, por duke i lënë pasardhësit tij, 

Harry Truman i cili kishte qenë zëvendëspresident vetëm për tre muaj kur mori 

drejtimin e Shtëpisë së Bardhë, në prill të vitit 1945 një barrë të rëndë historike mbi 

supe. 

Franklin Roosevelt kishte menduar dhe ishte përgatitur për një botë pas 

Luftës së Dytë Botërore, në të cilën bashkëpunimi midis katër Fuqive të Mëdha të 

kohës së luftës (“Big Four”) Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Sovjetik, Britanisë së 

Madhe dhe Kinës do të mund të siguronte një epokë paqeje dhe prosperiteti për 

njerëzimin, përmes zhvillimit të tregtisë së lirë.
324

 Sipas vizionit të tij, roli i Europës, 

por veçanërisht i Gjermanisë dhe i Francës, do të ishin shumë më të kufizuar pas 

Luftës së Dytë Botërore sesa para Luftës së Parë Botërore dhe sesa në periudhën 
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midis dy luftrave. Sidoqoftë, edhe pse presidenti Roosevelt parashikonte që Shtetet e 

Bashkuara të mbeteshin të angazhuara në çështjet e mëdha të globit pas luftës, ai nuk 

mundi të parashikonte dot angazhimin e vërtetë politik, ekonomik, ushtarak e 

ideologjik të Amerikës në Europë dhe në botë pas luftës. 

Duke besuar se Bashkimi Sovjetik, si fuqia që mbajti peshën më të madhe të 

luftës kundër Gjermanisë naziste, do të luante një rol esencial në periudhën e pas-

luftës, presidenti Roosevelt u përpoq të zhvillonte një marrëdhënie bashkëpunimi me 

Moskën.
325

 Në një mënyrë që sot mund të duket naive, ai shpresonte se mund të 

ndikonte për ta civilizuar dhe zbutur “bishën” sovjetike duke krijuar një marrëdhënie 

personale me Stalinin,
326

 në mënyrë që të siguronte bashkëpunimin e tij. Kjo edhe 

ishte arsyeja që, për të siguruar pjesëmarrjen e Moskës në Jaltë, presidenti Rossevelt 

i bëri lëshime Stalinit në atë konferencë.
327

 Duke mos dashur kthimin e Shteteve të 

Bashkuara në politikën izolacioniste të periudhës midis dy luftrave, ai besonte se një 

organizatë ndërkombëtare, si Kombet e Bashkuara, tek e cila ushqente shpresa të 

mëdha, do të shërbente që Amerika të vazhdonte të mbetej edhe në të ardhmen e 

angazhuar në problemet e mëdha të globit. 

Një shpresë dhe një besim i tillë idealist, në fakt, bënë që Roosevelt-i të mos i 

vlerësonte realisht kushtet e reja të krijuara pas Luftës së Dytë Botërore dhe të mos 

vepronte kur Moska dhe Ushtria e Kuqe po e shtrinin kontrollin e tyre në pjesën më 

të madhe të Europës Lindore dhe Qendrore.
328

 Madje, qysh në vitin e fundit të Luftës 

së Dytë Botërore, midis pranverës së vitit 1944 dhe pranverës së vitit 1945, forcat 

sovjetike që hynë në Europën Qendrore dhe Lindore, deri në Beograd, në Vjenë dhe 

në Berlin, sollën me vete komunistë europianë lindorë në mërgim, të trajnuar nga 

Moska për të formuar bërthamat e regjimeve të reja. Dihet mirë se si komunistët 

morën pastaj fuqinë në të gjitha vendet e Europës Qendrore dhe Lindore.
329
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Pas vdekjes së presidentit Roosevelt, presidenti Truman trashëgoi një Europë 

dhe një botë tërësisht të shkatërruar nga lufta, që kishin nevojë të ngutshme për t‟u 

rimëkëmbur dhe për t‟u bërë pjesë e një rendi të ri ndërkombëtar. Mbi të gjitha, 

arkitektura e sistemit global që u krijua fill pas përfundimit të Luftës së Dytë 

Botërore dhe me fillimin e Luftës së Ftohtë përfaqësonte, për herë të parë në 

historinë moderne, një sistem dypolar (bipolar). Struktura e sistemit të ri politik 

ndërkombëtar u konturua rreth dy “poleve”, ose dy superfuqive të vetme të kohës: 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në njërën anë, dhe Bashkimit Sovjetik, në anën 

tjetër. Ky sistem u strukturua dhe funksiononte si dypolar nga pikëpamja e 

potencialit ushtarak, e tipit të regjimit politik, e formës së sistemit ekonomik dhe e 

ideologjisë sunduese. Pas krijimit të NATO-s (në vitin 1949) dhe të Traktatit të 

Varshavës (në vitin 1955), ky sistem u identifikua me dy blloqe të mëdha politiko-

ushtarake, çdonjëri prej të cilëve dominohej nga interesat, ideologjia dhe perceptimet 

e secilës superfuqi.
330

 

Ky ishte një realitet i ri global, me të cilin duhej të përshtateshin dhe të 

akomodonin interesat e tyre jo vetëm të dyja superfuqitë, por edhe fuqitë e tjera të 

rangut të dytë e të tretë. Sot, kur ky sistem dypolar nuk ekziston më, është relativisht 

e lehtë të shkruar për të dhe ta analizosh atë por, në kohën kur ai krijua dhe kur fatet 

e globit vareshin në një balancë shumë delikate, bashkekzistenca paqësore midis dy 

poleve armiqësore të globit dhe ruajtja e paqes dhe e zigurisë globale duhet të kenë 

qenë një punë shumë e vështirë. Siç ka shkruar Dean Acheson në kujtimet e tij nga 

periudha (1949-1953), kur ai shërbeu si Sekretar i Shtetit në administratën e 

presidentit Truman: 

 

Vetëm gradualisht ne filluam të kuptojmë se e gjithë struktura e botës dhe i 

gjithë rendi botëror që kishim trashëguar nga shekulli XIX nuk ekzistonin 

më, dhe se përpjekja për t‟i zëvendësuar ato do të drejtohej nga dy qendra 

pushteti tërësisht kundërshtare të njëra tjetrës dhe ideologjikisht të 

papajtueshme.
331
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Për shkak se në këtë punim nuk e shoh të arsyeshme të trajtoj në mënyrë të 

veçantë rivalitetin sovjeto-amerikan në fushën ekonomike e ushtarake, dëshiroj të vë 

në dukje këtu se, edhe pse askush nuk e vë në dyshim natyrën dypolare të sistemit 

global gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë, dy polet e tij Shtetet e Bashkuara dhe 

Bashkimi Sovjetik nuk ishin asnjëherë të barazvlefshme mes tyre. Madje, duke 

vështruar në retrospektivë, sot mund të habitemi se si Bashkimi Sovjetik mundi të 

mbetej një superfuqi, krahas Shteteve të Bashkuara, për një kohë kaq të gjatë. Kjo, 

sidoqoftë, nuk do të thotë në asnjë mënyrë se kërcënimi sovjetik gjatë Luftës së 

Ftohtë nuk ishte real dhe serioz. 

Ajo që ka rëndësi të theksohet në kuadër të këtij studimi vshtë se presidentë 

amerikanë Franklin Roosevelt (1933-1945) dhe Harry Truman (1945-1953)  

mblodhën rreth vetes një gjeneratë të jashtëzakonshme politikanësh, si Cordel Hull, 

George Marshall, Dean Acheson, George Kennan, Paul Nitze, Paul Hoffman e të 

tjerë, të cilët, me mbështetjen e të dy krahëve të politikës amerikane, iniciuan 

krijimin e një vargu institucionesh globale shumë të rëndësishme, pa të cilat, askush 

nuk mund ta dijë se ç‟drejtim do të kishte marë bota e pas Luftës së Dytë Botërore. 

Me krijimin e këtyre institucioneve dhe të klimës së re politike e të marrëdhënieve 

ekonomike që mundësuan ato, në fakt, mund të thuhet se u krijua vetë Perëndimi, 

apo koncepti që kemi ne sot për të, si një makinë ekonomike globale që bashkoi 

pasuritë, tregjet dhe kreativitetet e Amerikës së Veriut, të Europës Perëndimore, të 

Australisë e të Japonisë.
332

 

Kjo klasë e shkëlqyer politikanësh krijoi Organizatën e Kombeve të 

Bashkuara (United Nations), në vitin 1945, dhe Këshillin e Sigurimit të kësaj 

organizate (një vit më vonë), për të zëvendësuar Lidhjen e Kombeve (League of 

Nations) dhe për të vendosur një rregull ndërkombëtar; Fondin Monetar 

Ndërkombëtar (International Monetary Fund IMF), në vitin 1945, për të krijuar 

stabilitet ekonomik në shkallë globale; Bankën Botërore (World Bank), po në vitin 

1945, për të mundësuar zhvillimin global ekonomik dhe shoqëror;
333

 Marrëveshjen e 

Përgjithshme mbi Tarifat dhe Tregtinë (Genral Agreement on Tariffs and Trade 
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GATT), në vitin 1947, për të ndihmuar zgjerimin e tregtisë botërore;
334

 si dhe 

Organizatën e Traktatit të Atlantikut Verior (North Atlantic Treaty Organization 

NATO), në vitin 1949, si një organizatë politiko-ushtarake, me një strukturë 

ushtarake të integruar, nën komandën supreme të Shteteve të Bashkuara, për të 

ruajtur e forcuar sigurinë kolektive në të dy anët e Atlantikut.
335

 

 

 

III.2      “Diplomacia e dollarit” dhe “Plani Marshall” 

 

Siç vumë në dukje edhe më sipër, roli vendimtar i Shteteve të Bashkuara në 

arenën ndërkombëtare u realizua për herë të parë në periudhën e vështirë fill pas 

mbarimit të Luftës së Dytë Botërore dhe fillimit të Luftës së Ftohtë, kur president 

ishte Harry Truman. Kur, në vitin 1953, në krye të Shtëpisë së Bardhë u zgjodh 

Dwight Eisenhower, Shtetet e Bashkuara ishin bërë ndërkohë fuqia më e madhe e 

globit, me interesa dhe angazhime globale dhe me një rol të tillë në marrëdhëniet 

ndërkombëtare, të cilin nuk mund ta pretendonte dhe të cilit nuk mund t‟i afrohej 

asnjë vend tjetër, përfshirë edhe Bashkimin Sovjetik. 

Me presidentin Harry Truman dhe administratën e tij, politika e jashtme e 

Shteteve të Bashkuara njohu një transformim të thellë. Nga një politikë izolacioniste, 

ose një angazhim i kufizuar në periudhën midis dy luftrave botërore, Shtetet e 

Bashkuara morën tani përgjegjësi të mëdha dhe rolin kryesor në menaxhimin dhe 

zgjidhjen e çështjeve më të mëdha të globit. Këtu unë kufizohem vetëm në politikën 

amerikane kundrejt Europës, pasi kjo do të mjaftonte për të argumentuar pikëpamjen 

që dua të parashtroj. 
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Me mbarimin e Luftës së Dytë Botërore, u bë e qartë se strategjia më e mirë 

për t‟u mbrojtur nga Bashkimi Sovjetik dhe për ta penguar ekspansionin sovjetik në 

Europë ishte përpjekja për të kufizuar atë, ose ajo që njihet si “containment strategy”. 

Më 22 shkurt të vitit 1946, në një dokument historik shumë të rëndësishëm, i njohur 

si “Telegrami i gjatë” (Long Telegram), që i ngarkuari me punë i Shteteve të 

Bashkuara në Moskë në atë kohë, George Kennan, ia dërgonte Sekretarit amerikan të 

Shtetit, James Byrnes, shpjegonte se Bashkimi Sovjetik ishte “një forcë politike që 

besonte me fanatizëm se me Shtetet e Bashkuara nuk mund të ketë një modus vivendi 

të përhershëm marrëveshje midis palëve që s‟merren vesh” dhe, për rrjedhojë, 

alternativa e vetme për Amerikën ishte “kufizimi afatgjatë, i durueshëm por i 

vendosur e vigjilent i tendencave ekspansive ruse”.
336

 Të njëjtin argument, Kennan e 

shtjelloi më gjerë në një artikull shumë të rëndësishëm, që u botuar në revistën 

Foreign Affairs, në korrikun e vitit 1947.
337

 “Presidenti Truman ishte i të njëjtit 

mendim dhe, në vitin 1947, ai deklaroi në Kongresin amerikan se “politika e 

Shteteve të Bashkuara duhet të përkrahë popujt e lirë që u rezistojnë përpjekjeve për 

nënshtrimin e tyre...nga presionet e huaja”.
338

 

Këtë qëndrim të Shteteve të Bashkuara, në një mënyrë kuptimplotë dhe 

lakonike, e ka trajtuar më së miri Fatos Tarifa, i cili, në një artikull të botuar në 

gazetën The Washington Times, ka shkruar se “Amerika është i vetmi vend në botë, i 

cili eksporton liri”.
339

 Sipas Tarifës: 

 

Kurdoherë që momenti historik e ka kërkuar, Shtetet e Bashkuara kanë qenë 

të gatshme të paguajnë çmimin më të lartë për t‟u ardhur në ndihmë popujve 

të shtypur, madje edhe në shtete që i kanë dashur të keqen asaj.
340

 

 

Dean Acheson, Sekretari amerikan i Shtetit në administratën e Presidentit 

Truman, ka thënë se amerikanët janë “bij të lirisë” dhe “nuk mund të jenë të sigurt 
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veçse në kushtet e lirisë”.
341

 Është në saje të kurajos, të heroizmit dhe të bujarisë 

amerikane që vende të tilla si Franca, Gjermania apo Japonia janë sot demokraci të 

lira dhe vibrante. Amerikanët vetë janë një popull, i cili nuk ka harruar se vendi i tyre 

e fitoi pavarësinë duke u ngritur në revoltë kundër një perandorie dhe, për këtë arsye, 

ata e konsiderojnë veten e tyre si miq të popujve të shtypur, kudo në botë.
342

 

Vizioni i presidentit Truman u bë doktrina që i dha përmbajtje politikës së 

jashtme të Shteteve të Bashkuara për më shumë se dyzet vitet e ardhshme. Duke 

synuar rimëkëmbjen sa më të shpejt politike dhe ekonomike të Europës Perëndimore 

pas luftës dhe pengimin e ekspansionit sovjetik në të, Amerika e pa të domosdoshme 

t‟i bashkonte demokracitë europiano-perëndimore në një aleancë politiko-ushtarake, 

të udhëhequr prej saj, si edhe të ndihmonte rindërtimin e shpejtë të infrastukturës e të 

industrive të tyre tërësisht të shkatërruara. Për më tepër, Shtetet e Bashkuara e 

gjykuan të rëndësishme dhe vendosën që të përfshinin në aleancën e tyre me fuqitë 

fituese në Luftën e Dytë Botërore edhe armiqtë e dikurshëm të tyre Gjermaninë dhe 

Japoninë. Siç argumentonte kohë më parë Nicholas Balabkins, “rimëkëmbja 

ekonomike e Europës do të vonohej për aq kohë sa kapacitetet industriale të 

Gjermanisë Perëndimore do të mbeteshin të fjetura”.
343

 Në korrikun e vitit 1947, për 

drejtuesit amerikanë, gjithashtu, ishte bërë e qartë se rimëkëmbja ekonomike e 

Europës nuk do të mund të arrihej dot shpejt pa rimëkëmbjen e bazës industriale të 

Gjermanisë Perëndimore, ndaj edhe Uashingtoni erdhi në përfundimin se, një 

“Europë e zhvilluar dhe në të cilën të sundojë rendi kërkon kontributin ekonomik të 

një Gjermanie të stabilizuar e produktive”.
344

 

Në të njëjtin përfundim erdhi Uashingtoni edhe në lidhje me rindërtimin e 

Japonisë, e cila, edhe pse nuk u bë pjesë e “Planit Marshall”, mori nga Shtetet e 

Bashkuara një ndihmë financiare të afërt me atë që mori Gjermania Perëndimore në 

kuadrin e programit të sipërpërmendur. Kjo ndihmë për Japoninë, përveç rëndësisë 

që kishte ajo për rimëkëmbjen e vetë ekonomisë japoneze, zhvillimin ekonomik e 

tregtar në shkallë globale dhe interesat amerikane në rajonin e Lindjes së Largme, 
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motivohej, gjithasahtu, edhe nga fakti se ky vend u bë baza industriale dhe logjistike 

e Shteteve të Bashkuara në Luftën e Koresë. Për këtë aryse, Amerika financoi 

ndërtimin dhe rindërtimin e porteve, të aeroporteve, të rrugëve, të centraleve e të 

spitaleve të Japonisë, një sipërmarrje e jashtëzakonshme kjo, e cila u monitorua në 

atë kohë nga komandanti suprem i fuqive aleate në Japoni, gjenerali Douglas 

MacArthur.
345

 

 Teodore Roosevelt ndoshta nuk do ta kishte imagjinuar dot që trupat 

amerikane t‟i ndihmonin këto dy vende fill pas mbarimit të luftës, pasi kjo nuk bënte 

pjesë në planet të tij të pas luftës. Por Harry Truman dhe ajo gjeneratë e 

jashtëzakonshme politikanësh e diplomatësh që hartuan vizionin amerikan për rendin 

botëror të pas-luftës, parashikuan që me shpenzimet amerikane dhe me instrumentet 

e reja që krijuan për të vënë në jetë atë vizion, të ndihmonin rimëkëmbjen e 

industrive të Europës e të Japonisë dhe të konsolidonin paqen dhe sigurinë në mbarë 

globin.
346

 

Dëshiroj të vë në dukje një fakt, që deri më sot nuk ka qënë i njohur, ose nuk 

është trajtuar nga historianët dhe studiuesit shqiptarë të shkencës politike e të 

marrëdhënieve ndërkombëtare, se oferta për ndihmë ekonomike e financiare në 

kuadrin e Planit Marshall iu bë në atë kohë edhe Bashkimit Sovjetik dhe vendeve të 

Europës Lindore, por kjo ofertë nuk u refuzua prej tyre.
347

 Për Stalinin, përmes Planit 

Marshall , “imperialistët amerikanë synonin skllavërimin dhe dobësimin e vendeve 

kapiotalisrte të Europës”.
348

 

Instrumenti diplomatik kryesor për përmbushjen e këtij qëllimi ishte ajo që 

presidenti amerikan William Howard Taft, siç kemi përmendur më sipër, në fillim të 

shekullit XX e kishte quajtur “dollar diplomacy”, ndërsa instrumenti financiar që e 

materializoi këtë vizion ishte Plani për Rimëkëmbjen e Europës (European Recovery 

Plan ERP), i cili njihet në histori si “Plani Marshall”. Ky plan u bë i njohur për herë 
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të parë nga Sekretari i Shtetit të Shteteve të Bashkuara në atë kohë, George Marshall 

(prej të cilit edhe u quajt me këtë emër), në një fjalim që ai mbajti në Universitetin e 

Harvardit, më 5 qershor 1947, në të cilin shprehu vullnetin e qeverisë amerikane për 

të ndihmuar rimëkëmbjen ekonomike dhe rindërtimin e Europës së shkatërruar nga 

lufta. Në atë fjalim, George Marshall, duke përshkruar disfunksionimin e ekonomisë 

europiane, parashtori këtë filozofi për ndihmën amerikane aleatëve të saj europianë 

dhe jo vetëm atyre: 

 

Sistemi modern i ndarjes së punës, mbi të cilin mbështet shkëmbimi i 

mallrave, rrezikon të shpërbëhet....Përveç efektit demoralizues në mbarë 

botën dhe mundësive për krijimin e konflikteve për shkak të dëshpërimit që 

ekziston, duhet të jenë të qarta për këdo edhe pasojat për ekonominë 

amerikane. Është e logjikshme që Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë 

gjithçka që munden për të ndihmuar kthimin e ekonomisë botërore në 

gjendjen e saj normale të shëndetshme, pa të cilën nuk mund të ketë 

stabilitet politik dhe paqe të sigurt. Politika jonë nuk drejtohet kundër asnjë 

vendi, por kundër urisë, varfërisë, dëshpërimit dhe kaosit. Çdo qeveri që 

dëshiron të ndihmojë rimëkëmbjen do të gjejë bashkëpunim të plotë nga ana 

e Shteteve të Bashkuara. Qëllimi duhet të jetë rigjallërimi e një ekonomie 

botërore funksionale, që të lejojë krijimin e kushteve politike e sociale në të 

cilat institucionet e lira të mund të ekzistojnë.
349

 

 

Për Amerikën, në rrethanat e krijuara me mbarimin e Luftës së Dytë 

Botërore, alternativat e qëndrimit të saj ndaj Europës ishin dy: ose të tërhiqej në 

punët e saj, siç kishte bërë më parë, dhe ta linte Europën të rrënuar, në mjerim, në 

kaos e në dëshpërim, ose t‟i ndihmonte atë dhe popujt e saj ekonomikisht e 

politikisht për t‟u rindërtuar dhe për të krijuar besim në të ardhmen e vendeve të tyre 

dhe në të ardhmen e Europës si një e tërë. Shtetet e Bashkuara, pa hezitim (edhe pse 

në Kongresin amerikan ende kishte rezistencë ndaj strategjisë së re që po adoptonte 

Uashingtoni në politikën e tij të jashtme pas luftës),
350

 zgjodhën alternativën e dytë. 
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Pas fitores në Luftën e Dytë Botërore, për Amerikën nuk mund të kishte më kthim në 

izolacioniazëm dhe në pozitat e neutralitetit. Ajo u angazhua dhe vazhdon të mbetet 

gjerësisht e angazhuar jo vetëm në Europë, por edhe në rajone të tjera të globit, duke 

luajtur e vetme rolin e lidërshipit global, si kur këtë e përkrahin dhe e ndjekin edhe 

fuqi të tjera, edhe kur atë e kontestojnë. 

Edhe përpara “Planit Marshall”, qysh në muajt e parë pas mbarimit të Luftës 

së Dytë Botërore dhe deri në vitin 1947, Shtetet e Bashkuara i kishin dhënë një 

ndihmë financiare dhe ekonomike të konsiderueshme vendeve të Europës 

Perëndimore, e cila kapte shifrën 14 miliard dollarë.
351

 Pjesa më e madhe e saj u 

realizua përmes UNRRA-s (United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration), një organizatë ndërkombëtare kjo që përfaqësonte 44 shtete, e cila, e 

krijuar qysh gjatë luftës, në vitin 1943, u bë pjesë e Oganizatës së Kombeve të 

Bashkuara, me krijimin e kësaj të fundit, në vitin 1945. E financuar dhe e dominuar 

kryesisht nga Shtetet e Bashkuara, UNRRA ishte shumë aktive sidomos në vitet 

1945-1947 dhe pothuasje i ndërpreu aktivitetet e saj në vitin 1947. Pjesa më e madhe 

e kësaj shume prej 14 miliardë dollarësh ishte ndihmë për të ndihmuar refugjatët e 

shpërngulur për shkak të luftës dhe për të rindërtuar infrastrukturën tërësisht të 

shkatërruar prej saj. Në këtë kuadër, vetëm Britainia a Madhe, mori në ato vite të 

para pas luftës një ndihmë emergjente që kapte vlerën 3.75 miliard dollarë.
352

 

George Marshall ishte i bindur se stabiliteti ekonomik i Europës do të 

siguronte edhe stabilitetin politik të saj. Por, sipas tij, edhe pse Amerika do u ofronte 

qeverive europiane ndihmë për të rimëkëmbur ekonomitë e tyre, europianëve do u 

duhej që ata vetë të organizonin programin e rimëkëmbjes së tyre. Elementi më i 

rëndësishëm i fjalimit të Marshall-it ishte pikërisht thirrja drejtuar europianëve për 

t‟u marrë vesh me njëri-tjetrin për të krijuar një plan për rindërtimin e Europës, dhe 

vetëm pasi kjo të ishte arritur, Shtetet e Bashkuara do t‟i ndihmonin ata financiarisht. 

Ky element, ka bërë që “Plani Marshall” të vlerësohet nga shumë autorë si: 
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Një ndër elementët e parë të integrimit europian, pasi ai prishi barrierat 

tregtare dhe krijoi institucione për koordinimin ekonomik në nivel 

kontinental, me fjalë të tjera, stimuloi rikonstruksionin politik të mbarë 

Europës Perëndimore.
353

 

 

“Plani Marshall”, i cili u dha europianëve dollarët që u duheshin për të 

rindërtuar rrugët, urat dhe uzinat e tyre dhe për të ushqyer punëtorët e tyre, 

përfaqësonte disbursimin, për pesë vite me radhë (nga qershori i vitit 1947, deri në 

fund të vitit 1951), të një shume prej 13 miliardë dollarë, një vlerë kjo më e madhe se 

1 për qind e GDP-së së Shteteve të Bashkuara. Nga ndihmat e “Planit Marshall” 

përfituan 16 vende europiano-perëndimore. Britania e Madhe përfitoi dy herë më 

shumë ndihma sesa Gjermania Perëndimore, ndërsa për shumë vende të tjera kjo 

ndihmë ishte më e vogël. Në fund të vitit 1951, “Plani Marshall” u zëvendësua nga 

tjetër një instrument, i njohur me emrin “Plani i Sigurisë Reciproke” (Mutual 

Security Plan).
354

 

Në fakt, ndihma që u ofroi “Plani Marshall” vendeve të Europës Perëndimore 

ishte shumë më e madhe se vlera e dollarëve amerikanë që iu transferuan qeverive të 

këtyre vendeve. Ky plan kishte një “funksion të dyfishtë”; nga njëra anë, ai ua 

lehtësoi qeverive europiano-perëndimore detyrën për shlyerjen e pagesave firmave 

dhe punonjësve të vendeve të tyre; nga ana tjetër, ky plan mundësoi injektimin e 

shumave të konsiderueshme në projektet e vetë këtyre qeverive për rimëkëmbje. 

Historiani i njohur anglo-amerikan në Universitetin e Harvardit, Niall Ferguson, 

argumenton se “çdo dollar i Planit Marshall stimuloi një vlerë prej katër deri në 

gjashtë dollarë më shumë për prodhimin europian”.
355

 

Nga ana e tyre, ekonomistët amerikanë J. Bradford DeLong dhe Barry 

Eichengreen, në Universitetin e Kalifornisë në Berkli, kanë argumentuar se “Plani 

Marshall” kishte më shumë rëndësi nga pikëpamja e ekonomisë politike, sesa nga 
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pikëpamja makro-ekonomike.
356

 Ky plan i ndihmoi qeveritë e vendeve europiano-

perëndimore të përballonin krizën e shlyerjes së pagesave, të balanconin buxhetet e 

tyre dhe të reduktonin inflacionin, të kryenin tranzicionin nga ekonomi të 

kontrolluara për nevojat e luftës, në mekanizmat e tregut të lirë. Po kështu, “Plani 

Marshall” i ndihmoi vendet europiano-perëndimore që përfituan prej tij të kalonin 

nga një sistem disfunksional në marrëdhëniet e punës, i bazuar në konfliktin dhe 

aktivizmin klasor, në një sistem që paskëtaj bazohej në paga të përcaktuara dhe në 

rritjen e produktivitetit.
357

 Niall Ferguson argumenton se rëndësia më e madhe e 

“Planit Marshall” konsiston në atë se ky program e lidhir Europën me modelin e ri 

amerikan të kapitalizmit menaxherial”.
358

 

Për arsyet e mësipërme, DeLong dhe Barry Eichengreen argumentojnë se 

“Plani Marshall” u ngjante më shumë “programeve të ndryshimeve strukturore” që 

Fondi Monetar Ndërkombëtar ua impononte vendeve huamarrëse të zhvillim, në vitet 

1990, por në një shkallë më të gjerë dhe përmes një fushate më të mirë të 

marrëdhënieve me publikun.
359

 Siç kishte parashikuar edhe vetë George Marshall, 

kontributi i planit “të tij” për të lehtësuar sidomos furnizimin me ushqime të 

popullsisë europiane, në kushtet e një bujqësie të shkatërruar nga lufta, do të kishte jo 

vetëm dobi ekonomike, por edhe psikologjike. Siç lexonte një tabelë në hyrje të një 

bukëpjekësi në Hollandë në atë kohë: “Gjysma e bukës tuaj të përditshme është bërë 

me grurë Marshall”.
360

 

Për rëndësinë që kishte “Plani Marshall” në rimëkëmbjen ekonomike e 

politike të Europës së shkatërruar nga Lufta e Dytë Botërore dhe në krijimin e 

arkitekturës së sigurisë në kontinentin europian dhe në hapësirën euro-atlantike është 

folur dhe shkruar shumë. Paul Hoffman, administratori i përgjithshëm i “Planit 

Marshall”, e ka konsideruar atë si “veprimin më bujar të një populli ndaj një populli 
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tjetër, në çdo kohë dhe kudo”,
361

 ndërsa historiani i njohur amerikan, Arthur 

Schesinger, Jr., nga ana e tij, e ka cilësuar atë si “eksperimentin më të 

mrekullueshëm dhe më të rëndësishëm në tërë historinë e politikës së jashtme 

amerikane”.
362

 Të të njëjtit mendim ishin në atë kohë edhe shumë politikanë dhe 

ekonomistë europianë. Ministri i Jashtëm britanik në atë periudhë, Ernest Bevin, për 

shembull, është shprehur se “Plani Marshall” ishte si një “gomë shpëtimi për një 

njeri që rrezikonte të mbytej”.
363

 Nga ana e tij, historiani belg, Herman Van der Wee, 

ka vënë në dukje se”: 

 

Plani Marshall i dha një shtytje të re rindërtimit të Europës Perëndimore dhe 

ishte një kontribut vendimtar për rigjenerimin e sistemit të transportit, për 

modernizimin e makinerive industriale e bujqësore, për rikthimin normal të 

prodhimit, për rritjen e produktivitetit dhe për lehtësimin e tregtisë 

ndëreuropiane.
364

 

 

Për të mos u zgjajtur më shumë në këtë  argument, mjafton të theksoj se ishte 

në saje të ndihmës amerikane, për shembull, që Franca, e rrënuar nga dy luftra 

botërore dhe nga depresioni i viteve 1930, vetëm në fillim të viteve 1950 mundi të 

arrinte atë nivel të ardhurash për frymë të popullsisë që kishte pasur në vitin 1914. 

Pyetjes që bëhet shpeshherë se sa i rëndësishëm ka qenë vërtet “Plani 

Marshall për rimëkëmbjen e Europës Perëndimore, pas shkatërrimeve që solli Lufta e 

Dytë Botërore, i janë dhënë dhe vazhdojnë t‟i jepen përgjigje të ndryshme, që 

variojnë nga absolutizimi i rolit të ndihmës amerikane ndaj vendeve europiane në 

kuadër të “Planit Marshall”, deri te nënvfletsimi, ose mohimi i këtij roli. Në 

literaturën historike të viteve të fundit, libri që ndoshta e ka shtjelluar më mirë se çdo 

libër tjetër rëndësinë e “Planit Marshall” dhe ka krijuar në imagjiantën popullore 

përshtypjen më mbresëlënëse për të, është ai i autorit Greg Behrman, i titulluar 

Aventura më e virtytshme: Plani Marshall dhe koha kur Amerika e ndihmoi Europën 

                                                           
361

 Cituar në Alan Raucher, Paul G. Hofmann: Architect of Foreign Aid (Lexington KY: The 

University Press of Kentucky, 1985), f. 69. 

362
 Cituar në Niall Ferguson, “Dollar Diplomacy: How Much did the Marshall Plan Really 

Matter?”. 

363
 Po aty. 

364
 Herman Van der Wee, Prosperity and Upheaval: The World Economy, 1945-1980 (Berkeley, 

CA: University of California Press, 1984), f. 44. 



114 
 

të shpëtojë.
365

 Për Behrman-in, pyetja kryesore që mund të bëhet sot për të  kuptuar 

rëndësinë që ka pasur “Plani Marshall” për rindërtimin e Europës pas Luftës së Dytë 

Botërore, është kjo: Cila do të kishte qenë kostoja që do të duhej të paguante 

Amerika, nëse nuk do ta kishte ndihmuar Europën Perëndimore të rimëkëmbej nga 

shkatërrimet e asaj lufte? 

Përgjigjja më e mirë që kam ndeshur t‟i jepet kësaj pyetjeje është ajo e 

historianit Niall Ferguson. Ferguson shtron këto tri pyetjeje esenciale dhe u jep atyre 

përgjigjet e mëposhtme: 

(1) “Nëse nuk do të kishte qenë Plani Marshall, a do të kishte mbetur Europa 

Perëndimore e fragmentuar ekonomikisht?”.
366

 Përgjigjja e tij është: “Jo, sepse 

europianëve nuk iu desh Amerika që të ideonin e të realizonin planin e tyre për 

krijimin e Komunitetit të Qymyrit e të Çelikut ndërmet gjashtë vendeve, që ishte hapi 

i parë vendimtar drejt integrimit ekonomik”.
367

 Ferguson i shton këtij argumenti edhe 

faktin që “ndër përfituesit e ndihmave nga Plani Marshall kishte edhe vende, të cilat 

edhe sot e kësaj dite nuk janë pjesë e Bashkimit Europian, si Islanda, Norvegjia dhe 

Turqia” dhe, po kështu, “asnjë lloj presioni amerikan nuk mund t‟u mbushte mendjen 

britanikëve që të merrnin pjesë në përpjekjet e para për integrimin europian”.
368

 

(2) “Nëse nuk do të kishte qenë Plani Marshall, a do të kishin pasur industritë 

amerikane më pak akses në tregjet europiane?”. Përgjigjja e tij përsëri është: “Jo, 

sepse rimëkëmbja e Europës Perëndimore nuk u solli ndonjë përfitim të veçantë 

firmave amerikane, për të cilat tregjet vendase ishin shumë më të rëndësishme”.
369

 

Në vitin 1953, tregtia me Britaninë e Madhe zinte akoma vetëm 5.2 për qind të 

shkëmbimeve të përgjithshme tregtare të Shteteve të Bashkuara, ndërsa tregtia me 

Gjermaninë zinte vetëm 2.3 për qind. Në përgjithësi, të ardhurat nga eksportet në atë 

kohë zinin një përqindje shumë të vogël të GDP-së së Shteteve të Bashkuara (rreth 3 
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për qind në fund të viteve 1950, krahasur me rreth 7 për qind që është sot).
370

 Po 

kështu, vëllimi i investimeve kapitale direkte të Shteteve të Bashkuara në vendet e 

Europës Perëndimore, në fund të viteve 1940, ishte relativisht i vogël.
371

 

(3) “Nëse nuk do të kishte qenë Plani Marshall, a do të kishte mundur Stalini 

ta përfshinte të gjithë Europën Perëndimore, ose një pjesë, në perandorinë e tij?”. 

Ferguson përgjigjet sërish: “Jo, sepse faktori kryesor pengues ndaj Stalinit nuk ishin 

dollarët amerikanë, por ishte forca ushtarake amerikane....Për të mos lejuar 

avancimin e sovjetikëve në Europën Perëndimore, Traktati i Atlantikut Verior kishte 

një rëndësi më të madhe sesa Plani Marshall”.
372

 

Në përfundim të analizës së tij, Niall Fergoson mbrrin në idenë se: 

 

Europa Perëndimore mund të kishte dalë nga gjendja e saj e rëndë pa Planin 

Marshall. Por ajo, sigurisht, nuk do t‟ia kishte dalë dot pa Shtetet e 

Bashkuara. Në kohën kur George Marshall mbajti fjalën e tij në Harvard 

Yard, askush nuk mundej, madje, as të ishte i sigurt se Shtetet e Bashkuara 

do t‟i mbanin premtimtet që bënë përmes Planit Marshall. Gjithçka që 

njerëzit mbanin mend në atë kohë ishin ngjarjet e trishtuara që pasuan 

Luftën e Parë Botërore, kur Europa Perëndimore u përfshi nga greva të 

përgjithshme dhe nga një inflacion galopant, ndërsa Senati i Shteteve të 

Bashkuara e tradhëtoi “planin” e presidentit Woodrow Wilson për krijimin e 

një rendi të ri botëror, të mbështetur në sugurinë kolektive. Plani Marshall 

nuk ishte i vetmi ndryshim midis dy periudhave të pasluftës së parë dhe të 

dytë botërore, por, për europianët perëndimorë që përpiqeshin t‟ia dilnin në 

kushtet e vështira të pasluftës, ky plan ishte shprehja më e qartë e vullnetit të 

mirë amerikan dhe një imazh krej i kundërt nga ai i politikës sovjetike në 

Europën Lindore. Më shumë sesa impakti makroekonomik i Planit Marshall, 

është pikërisht ky fakt ai që shpjegon rëndësinë që vazhdon të ketë ai plan 

në imagjinatën popullore.
373
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III.3      Mbështetja amerikane për integrimin europian 

 

Altruizmi amerikan ndaj Europës Perëndimore pas Luftës së Dytë Botërore 

mishëronte filozofinë e një shoqërie të hapur dhe demokratike, e cila sheh nga e 

ardhmja. Ishte pikërisht ky rol i Shteteve të Bashkuara pas luftës ai që, brenda një 

periudhe të shkurtër kohe, jo vetëm mundësoi realisht rimëkëmbjen dhe konsolidimin 

e ekonomive të vendeve të Europës Perëndimore, por edhe kontribuoi për paqëtimin 

dhe rivitalizimin e këtyre vendeve, në vendosjen e një balance politike në Europën e 

pasluftës,
374

 si edhe në forcimin e mbrojtjes e të sigurisë kolektive të komunitetit 

transatlantik. Këtë lloj altruizmi, Amerika e aplikoi edhe për rindërtimin e Japonisë, e 

cila, pas Traktatit të San Franciskos (1951), u bë dhe vazhdon të jetë një ndër 

partnerët strategjikë më të rëndësishëm të Shteteve të Bashkuara. 

Nuk mund të mohohet se motivet e një strategjie të tillë në shkallë globale 

kishin të bënin me interesat për forcimin e sigurisë kombëtare të vetë Shteteve të 

Bashkuara. Amerika kishte nevojë për baza në Europë dhe në Azinë Lindore, si edhe 

për aleatë, me të cilët të ndante barrën e Luftës së Ftohtë. Sidoqoftë, strategët e 

mëdhenj të politikës amerikane në atë kohë e dinin se, duke ndihmuar aleatët e tyre 

perëndimorë që të rimëkëmbeshin ekonomikisht, ata inkurajonin konkurrentët e tyre 

të ardhshëm tregtarë Europën Perëndimore dhe Japoninë suksesi eventual i të cilëve, 

në një ekonomi globale shumë më të gjerë, shumë më të zhvilluar, por edhe shumë 

më konkurruese, mund të sfidonte dhe të rrezikonte një ditë dominimin ekonomik të 

vetë Amerikës,
375

 e cila, në vitin 1945, gjeneronte gjysmën e prodhimit të 

përgjithshëm ekonomik të globit. 

Por, për Amerikën nuk mund të kishte zgjedhje tjetër. Për shkak se ky vend 

gjithnjë e ka mbajtur vështrimin e vet drejt së ardhmes, bashkë me sfidat dhe rreziqet 

që mori përsipër pas Luftës së Dytë Botërore, Amerika u kërkoi Britanisë së Madhe, 

Francës dhe Hollandës të hiqnin dorë nga sistemi imperial i tarifave, i cili favorizonte 

produktet e këtyre vendeve në tregjet koloniale. Amerika kërkoi respektimin e një 

politike të “dyerve të hapura” për të promovuar tregtinë e lirë botërore dhe për të 
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rritur eksportet amerikane. Edhe pse shumë amerikanë besojnë se kostoja e një 

strategjie të tillë ka qenë e lartë për Amerikën, vetë kjo strategji ka provuar se ka 

qenë dhe mbetet shumë e suksesshme. Në fakt, nëse aktiviteti ekonomik botëror 

është bërë sot tërësisht global dhe kapitalist, kjo në një masë të madhe i detyrohet 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 

Për më shumë se një shekull, por veçanërisht pas Luftës së Dytë Botërore, 

Amerika dhe Europa kanë qenë dhe mbeten për njëra-tjetrën partnerët kryesorë 

ekonomikë, si në pikëpamje të shkëmbimeve tregtare, ashtu edhe të eksportit të 

kapitaleve, të investimeve të drejtpërdrejta dhe të kontributeve njerëzore, aq sa 

shumë prej kompanive amerikane dhe europiane janë sot në pronësinë e përbashkët 

të qytetarëve amerikanë dhe atyre nga vende të ndryshme të Bashkimit Europian. 

Përmes “Planit Marshall” dhe, përgjithësisht, përmes politikës së saj të 

jashtme në Europën Perëndimore, pas Luftës së Dytë Botërore, Shtetet e Bashkuara 

jo vetëm filluan të luanin një rol tepër aktiv në rindërtimin e saj, por, mund të thuhet, 

edhe morën përsipër rolet e protektorit e të lidërshipit në përpjekjet e përbashkëta me 

aleatët e saj eropianë për të krijuar një hapësirë euro-atlantike të zhvilluar e të sigurt. 

Siç shkruante Richard Holbrooke rreth dy dekada më parë, Amerika u bë dhe në një 

farë kuptimi vazhdon të mbetet edhe sot “një fuqi europiane”.
376

 

Duke marrë shkas nga trajtimi që u bën Prof. Fatos Tarifa, në librat e tij të 

mirënjohur Saga e dy kontinenteve (2007) dhe Fati i një shekulli (2010) problemeve 

të bashkëpunimit euroatlantik dhe, sidomos, duke u mbështetur në idenë e shprehur 

nga historiani anglez, Alan Milward, të përmendur edhe më sipër, se “Plani 

Marshall” mund të konsiderohet, ndoshta, si “një ndër elementët e parë të integrimit 

europian, pasi ai prishi barrierat tregtare dhe krijoi institucione për koordinimin 

ekonomik në nivel kontinental”, duke stimuluar “rikonstruksionin politik të mbarë 

Europës Perëndimore”,
377 më poshtë dëshiroj të argumentoj rolin që ka luajtur dhe 

mbështetjen që i ka dhënë Amerika procesit të integrimit europian. 

Qysh nga fillimi i tij, procesi i integrimit europian ka pasur një dimension 

transatlantik. Përveç kërcënimit sovjetik dhe interesave ekonomike reciproke, një 

faktor shumë i rëndësishëm që shpjegon përse, pas Luftës së Dytë Botërore, Shtetet e 

Bashkuara dhe Europa Perëndimore krijuan një aleancë kaq të ngushtë me njëra-
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tjetrën, ka qenë edhe fakti që, për më shumë se gjysmë shekulli, në të dy anët e 

Atlantikut, kishte një gjeneratë elitash dhe liderësh politikë të cilët u mësuan të 

bashkëpunonin me njëri-tjetrin për një qëllim të përbashkët. Ndër ta, më të shquarit 

ishin: Franklin Roosevelt, Harry Truman, Winston Churchill, Dwight Eisenhower, 

John F. Kennedy, Konrad Adenauer, Harold Macmillan, Harold Wilson, Willy 

Brandt, Ronald Reagan, Helmut Kohl dhe Margaret Thatcher. Së bashku, ata u 

përpoqën t‟i afronin gjithnjë e më shumë demokracitë e Europës Perëndimore me 

Shtetet e Bashkuara.
378

 

Për këtë brez liderësh amerikanë dhe europianë të pas Luftës së Dytë 

Botërore, aleanca transatlantike dhe uniteti europian shiheshin si dy anë të së njëjtës 

medalje. Në vitin 1957, pak kohë përpara nënshkrimit të Traktatit të Romës me të 

cilin zë fill historia e Bashkimit Europian presidenti amerikan Dwight Eisenhower 

theksonte se: 

 

Ne i mirëpresim përpjekjet e miqve tanë europianë për të krijuar një 

komunitet të integruar për zhvillimin e një tregu të përbashkët.
379

 

 

Pesë vite më vonë, presidenti John F. Kennedy do t‟i përforconte fjalët e 

paraardhësit të tij duke theksuar se: 

 

Shtetet e Bashkuara e shikojnë këtë ndërmarrje të re të madhe me shpresë 

dhe admirim. Një Europë të fortë dhe të bashkuar ne e shohim jo si një rival, 

por si një partner.
380
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Për afro gjysmë shekulli, Europa Perëndimore u zhvillua e mbrojtur nën 

ombrellën amerikane, duke përfituar çdo të mirë që i siguronte përfshirja në aleancën 

transatlantike, pa bërë vetë sakrificat e domosdoshme për ruajtjen e sigurisë së saj. 

Çdo hap drejt integrimit ekonomik dhe politik të Europës duke filluar me 

Komunitetin Europian të Qymyrit dhe Çelikut në vitin 1957 u hodh nën hijen dhe 

nën mbrojtjen e fuqisë amerikane dhe të NATO-s. Siç vë në dukje Robert Kagan: 

 

Pa fuqinë amerikane kombet europiane, pas Luftës së Dytë Botërore, nuk do 

të ishin ndjerë kurrë aq të sigurt sa ta riintegronin Gjermaninë në 

komunitetin e tyre.
381

 

 

Prania ushtarake amerikane dhe përkushtimi i Shteteve të Bashkuara ndaj 

NATO-s dhe ndaj mbrojtjes së Europës krijuan në këtë mënyrë kushtet dhe mjedisin 

e nevojshëm për rindërtimin e saj pas Luftës, si edhe për integrimin e saj ekonomik 

dhe politik. Një “Europë e fortë dhe e bashkuar”, theksonte John F. Kennedy, ka 

qenë “objektivi kryesor” i politikës së jashtme amerikane qysh nga mbarimi i Luftës 

së Dytë Botërore.
382

 Kennedy fliste për një “partneritet translatlantik midis të 

barabartësh”, midis “Botës së Re” dhe “Europës së Re”.
383

 

Qysh nga ajo kohë, të gjitha administratat amerikane kanë mbështetur 

vazhdimisht pothuajse çdo iniciativë për thellimin dhe zgjerimin e Europës së 

bashkuar. Këtë vazhdojnë ta bëjnë edhe sot, duke u shprehur hapur dhe duke dhënë 

çdo mbështjetje morale e politike për integrimin e vendeve të Europvs Lindore në 

Bashkimin Europian. Mbështetjen de facto amerikane për një “Europë të fortë” e 

konfirmoi rreth dhjetë vite më parë edhe presidenti George W. Bush, gjatë vizitës së 

tij në Komisionin Europian, më 22 shkurt 2005, e cila ishte e para vizitë e një 

presidenti të Shteteve të Bashkuara në organin më të lartë ekzekutiv të Bashkimit 

Europian. Gjatë asaj vizite, Presidenti Bush theksoi se “Amerika mbështet një 

Europë të fortë”, sepse ajo “ka nevojë për një partner të fortë në përpjekjen e vështirë 

për të përhapur lirinë në botë”.
384
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Në fakt, marrëdhëniet e ngushta që zhvilluan mes tyre Amerika dhe Europa 

Perëndimore pas Luftës së Dytë Botërore kanë qenë të dobishme për suksesin e të 

dyja palëve. Siç vë në dukje David Calleo: 

 

Eksperimenti i madh i Europës me shërimin e plagëve të saj, zor se do të 

kishte patur sukses pa praninë mbrojtëse të Amerikës, e cila u dha shteteve 

të plagosura europiane sigurinë për të bashkëpunuar. Në të njëjtën kohë, 

paqja e brendshme dhe prosperiteti i Europës e bënë të mundur një ekonomi 

globale relativisht të hapur, ndërsa Aleanca Atlantike e përforcoi dhe e 

legjitimoi lidershipin global të Amerikës. NATO-ja ofroi një strukturë 

multilaterale, e cila e ndihmoi SHBA-në për të përdorur siç duhet fuqinë e 

saj. Përmes bashkëpunimit me Europën dhe me ndihmën e saj Amerika ia 

doli, më së fundi, të përmbushte ëndrrën e saj willsoniane për të udhëhequr 

botën duke e ftuar atë në misionin e saj.
385

 

 

Duke folur për qëndrimin e Shteteve të Bashkuara ndaj Europës, Zbigniew 

Brzezinski ka argumentuar se, nga këndvështrimi i interesave amerikane, është në 

dobi të Amerikës që Europa: 

 

Një, të jetë e zgjeruar; dy, që ajo të jetë politikisht më e përcaktuar; tre, që 

ajo të ketë kapacitete më të mëdha ushtarake të vetat; dhe katër, që ajo të jetë 

e lidhur në aleancë me Shtetet e Bashkuara.
386

 

 

 

III.4       Rivaliteti mes Uashingtonit dhe Moskës dhe triumfi i Perëndimit 

në Luftën e Ftohtë 

 

Konfrontimi midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik, ose midis 

Perëndimit demokratik dhe Lindjes komuniste, të cilit ne i referohemi si “Lufta e 

Ftohta”, mund të thuhet se nisi me krijimin e NATO-s (1949) dhe të Traktatit të 

Varshavës (1955). Lufta e Ftohtë ishte kryesisht një garë për të ardhmen e Europës, 
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në mënyrë të veçantë për të ardhmen e Gjermanisë. Por edhe pse Gjermania përbënte 

frontin qendror të saj, Lufta e Ftohtë ishte, gjithashtu, një garë për Azinë Lindore dhe 

për rajonin e Paqësorit dhe, më vonë, edhe një garë për Lindjen e Mesme.
387

 Në fakt, 

betejat më të përgjakshme të Luftës së Ftohtë u zhvilluan në gadishullin korean dhe 

në atë të Indokinës,
388

 pra shumë larg “perdes së hekurt” që mbajti të ndarë 

Gjermaninë dhe krejt Europën për afro gjysmë shekulli. Në këtë kuptim, ndërsa për 

Europën Perëndimore Lufta e Ftohtë ishte një luftë kontinentale, e cila kishte të bënte 

me mbrojtjen e gjysmës perëndimore të kontinentit nga rreziku sovjetik, nga 

këndvështrimi i interesave amerikane ajo ishte një luftë e vërtetë globale, një front i 

së cilës gjendej në Europë.
389

 

Lufta e Ftohtë ishte një luftë mes dy blloqesh të mëdha ushtarake që, 

përveçse u angazhuan në një garë të jashtëzakonshme armatimesh, nuk u ndeshën 

mes tyre asnjëherë. Ajo ishte, sidoqoftë, një luftë në shkallë globale, një “luftë e 

ftohtë”, por që, siç thamë më sipër, u zhvillua shumë e nxehtë në Kore dhe në 

Vietnam. 

Lufta e Ftohtë ishte edhe një garë për supremaci ekonomike, jo thjesht midis 

dy superfuqive të kohës, por midis dy sistemeve ekonomiko-socialë të kundërt, midis 

sistemit kapitalist të tregut të lirë, të mbështetur në pronën private dhe në iniciativën 

e lirë të sipërmarrjes, dhe sistemit socialist shtetror, të mbështetur në pronën 

shtetërore dhe atë kolektive, dhe në një treg të centralizuar e të komanduar. 

Lufta e Ftohtë ishte, gjithashtu, një luftë politike midis dy sistemeve të 

kundërta qeverisëse, sistemit demokratik liberal, të mbështetur në lirinë e individit 

për t‟u shprehur, organizuar dhe përfaqësuar politikisht, dhe sistemit të diktaturës së 

proletariatit, të bazuar në privimin e individit nga e drejta për të shprehur lirisht 

pikëpamjet e tij dhe për t‟u asociuar e organizuar në grupe interesi, si dhe në 

mungesën e konkurrencës mes ideve dhe partive politike. Si e tillë, ajo kishte dhe 

ruajti deri në fund një element të theksuar ideologjik.
390
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Protagonistët kryesorë të Luftës së Ftohtë ishin dy superfuqitë që dolën 

triumfuese nga Lufta e Dytë Botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 

Bashkimi Sovjetik, por ajo luftë mobilizoi dhe angazhoi, në të gjitha format e saj 

ushtarake, ekonomike, politike dhe ideologjike shumë vende të tjera, në Europë dhe 

jashtë saj, të cilët u renditën përkrah njërës ose tjetrës superfuqi. 

Duhet thënë se, pavarësisht ekuilibrit që mundi të ruhej midis dy blloqeve 

politiko-ushtarake (dhe dy fuqive më të mëdha që i përfaqësonin ato), Lufta e Ftohtë 

ishte qysh nga fillimi dhe mbeti dhe deri në fund të saj një luftë mes palësh të 

pabarabarta. Amerika ishte dhe mbeti në atë luftë superfuqia kryesore. Ajo ishte 

bërë me kohë, të paktën qysh nga fillimi i shekullit XX, fuqia ekonomike dhe 

ushtarake dominuese e globit. Superioriteti ekonomik dhe ushtarak i Amerikës u 

evidentua qartë disomos gjatë Luftës së Dytë Botërore, kur prodhimi industrial 

ushtarak i saj e kaloi atë të të gjitha vendeve të tjera pjesëmarrëse në atë luftë.
391

 

Edhe gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë, fuqia ekonomike dhe ushtarake amerikane 

ishte më e madhe se ajo e Bashkimit Sovjetik. Fuqia ekonomike e këtij të fundit (e 

shprehur në GDP), mundi vetëm për një kohë të shkurtër ta tejkalonte gjysmën e 

GDP-së së Shteteve të Bashkuara. Bashkimi Sovjetik thjesht investoi një përqindje 

më të madhe të GDP-së së vet në fushën ushtarake, çka, në fund të fundit, bëri që 

ekonomia sovjetike të merrte të tatëpjetën. 

Amerika, nga ana e saj, përkundrazi, arriti një zhvillim të paparë. Gjatë 

dekadave të Luftës së Ftohtë, ajo shpenzoi për mbrojtjen mesatarisht (për tërë atë 

periudhë), 5.3 për qind të buxhetit të saj, ndërsa në fillim të viteve 1960, në 

periudhën e marrëdhënieve më të tensionuara mes Uashingtonit dhe Moskës, 

shpenzimet e ushtarake amerikane u rritën në 9 për qind.
392

 Gjatë Luftës së Ftohtë, 

kapacitetet ushtarake të Bashkimit Sovjetik, në total, mund të thuhet se ishin të 

barabarta vetëm me forcat ushtarake të Shteteve të Bashkuara të dislokuara në 

Europë, ndërsa aftësia e Moskës për të projektuar fuqinë e saj në shkallë globale ka 

qenë gjithnjë shumë më e kufizuar në krahasim me kapacitetet e flotës detare, të 

flotës ajrore dhe të mjeteve transportuese ushtarake amfibe të Shteteve të Bashkuara, 
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për të projektuar fuqinë e vet anë e mbanë globit.
393

 Në vitin 2010, Departamenti i 

Mbrojtjes i SHBA-së raportonte se numri i bazave ushatake amerikane, jashtë 

territorit të Shteteve të Bashkuara, në 38 shtete të ndryshme, ishte 662.
394

 

Bashkimi Sovjetik dhe shtetet socialiste të varuara politikisht, ushtarakisht 

dhe ekonomikisht prej tij, i kishin mbështetur pretendimet e tyre për autoritet legjitim 

në aftësinë që gjoja ato kishin për të arritur një zhvillim ekonomik më të shpejtë se 

Amerika dhe vendet kapitaliste të Europës Perëndimore, për të garantuar një 

furnizim të qëndrueshëm dhe në rritje me mallra e shërbime, madje duke u premtuar 

qytetarëve të tyre se do të arrinin dhe do të tejkalonin standardet e jetesës në 

shoqëritë e zhvilluara kapitaliste. Por, dihet tashmë se, duke filluar nga gjysma e dytë 

e viteve 1960, rritja ekonomike në Bashkimin Sovjetik dhe pothuajse në të gjitha 

vendet e bllokut komunist filloi të ngadalësohej, madje edhe sipas vetë vlerësimeve 

të drejtuesve të tyre. Studiuesit amerikanë Dean McSweeney dhe Clive Tempest 

argumentojnë se një ndër disavantazhet më të mëdha të Bashkimit Sovjetik dhe të 

vendeve komuniste në Europën Qendrore e Lindore, në krahasim me Shtetet e 

Bashkuara dhe vendet e Europës Perëndimore, ishte pikërishtt paaftësia e të parave 

për të provuar epërsinë që ato pretendonin se kishin mbi kapitalizmin.
395

 Këta autorë 

e vënë theksin sidomos te bumi i madh i konsumit që provuan ekonomitë e vendeve 

kryesore kapitaliste në mesin e viteve 1980, periudhë gjatë së cilës Bashkimi 

Sovjetik dhe të gjitha vendet europiano-lindore përjetuan një rënie të paparë të 

ritmeve të zhvillimit. Në rrethana të tilla, sipas tyre, ishte e vështirë të mos e lidhje 

efikasitetin e ekonomive të tregut me sistemet e tyre sociale dhe politike.
396

 

Në fakt, qysh në vitet 1970, Bashkimi Sovjetik dhe të gjitha vendet satelite të 

tij kishin mbërritur në një pikë krize përsa u përket kushteve të tyre të përgjithshme 

ekonomike. Asnjëri prej tyre nuk ishte në gjendje të kapërcente mungesat e 

prodhimit, të cilat u bënë të ndjeshme, sidomos në fillim të viteve 1980. Për 

shembull, në periudhën midis viteve 1965 dhe 1985, ritmi i rritjes së prodhimit 
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kombëtar bruto në Bashkimin Sovjetik ra nga 8 për qind, në 3.2 për qind.
397

 

Sovjetizmi, si sistem ekonomik, rezultoi të ishte një ineficencë dhe shpërdorim i 

jashtëzakonshëm i burimeve njerëzore e materiale.
398

 Dështimet e tij të përsëritura 

për të përmbushur shpresat në rritje të popullsisë dhe, sidomos, kërkesat e tyre 

ekonomike bazë, filluan me kohë ta dobësonin besimin e qytetarëve të këtyre 

vendeve në epërsinë e rendit socialist dhe çfarëdo mbështetje që ata mund t‟u kishin 

dhënë qeverive të tyre.
399

 Ekonomisti dhe diplomati i njohur rus, Stanislaw 

Menshikov, e ka përkufizuar mjaft mirë sistemin socialist shtetror si një sistem, i cili 

ka prirjen të “rikrijojë ose të riprodhojë gjendje deficiti”. Duke eliminuar stimujt 

materialë, socializmi shtetëror vazhdimisht riprodhonte dhe riafirmonte “gjendjen e 

ofertës së pamjaftueshme dhe të kërkesave në rritje”.
400

 

Shumë autorë zhvillojnë një argument të ngjashëm. Sipas tyre, ishin dështimi 

i “socializmit real” për të rritur produktivitetin,
401

 si edhe perceptimi i hendekut 

teknologjik dhe ekonomik në rritje midis ekonomive të komanduara të socializmit 

shtetror dhe ekonomive të përparuara të tregut,
402

 ata faktorë që luajtën rolin 

vendimtar në dobësimin e legjitimitetit të socializmit shtetror dhe që i detyruan, më 

së fundi, elitat komuniste të hapnin sistemet e tyre dhe të fillonin reforma ekonomike 

në fillim të viteve 1980. Kur njerëzit filluan ta shihnin e ta vlerësonin funksionimin 

ekonomik të sistemit të tyre socialist jo më duke bërë krahasim me prapambetjen e së 

kaluarës, por me ekonominë amerikane, atë japoneze, gjermane dhe me ekonomitë e 

vendeve të tjera më të përparuara kapitaliste, të karakterizuara nga një 

shumëllojshmëri në rritje mallrash dhe shërbimesh, për ta u bënë të qarta përtej çdo 
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dyshimi defektet dhe mangësitë e socializmit shtetror, si rend ekonomik dhe politik, 

çka edhe ishte motivi më i thellë që çoi në pëmbysjene komunizmit në këtë vende në 

vitin 1989. István Rév argumenton se “diferencat midis Lindjes dhe Perëndimit 

ndihmuan për të delegjitimuar ideologjinë komuniste, praktikat socialiste dhe elitat 

sunduese në të gjitha vendet e Europës Qendrore e Lindore”
403

 

Daniel Chirot, nga ana e tij, e trajton problemin e dështimit ekonomik të 

socializmit shtetror për të arritur epokën e pestë industriale, që po lindte në Europën 

Perëndimore, në Shtetet e Bashkuara dhe në Azinë Lindore, si një problem që, në 

fakt, nuk ishte i vetmi, por i shtohej erozionit të legjitimitetit të rendit socialist, i cili, 

veç shkakut ekonomik, kishte pasur edhe shkaqe politike dhe morale.
404

 

Një linjë tjetër për të argumentuar epërsinë e bllokut Perëndimor ndaj atij 

Lindor në periudhën e Luftës së Ftohtë, mund të ishte ajo e humbjes së besimit ndaj 

socialimit shtetror dhe e dështimeve ideologjike të tij, çka, me kalimin e kohës, ia 

hoqën sistemit sovjetik të qeverisjes të gjithë validitetin e tij moral dhe e shterruan 

rezervuarin e mbështetjes popullore për të. Ky argument është shtjelluar me qartësi të 

veçantë nga filozofi i shquar Leszek Kolakowski, i cili ka argumentuar se baza e 

legjitimitetit të sundimit komunist buronte, në radhë të parë, nga parimet ideologjike 

që justifikonin organizimin e shoqërisë së tipit sovjetik dhe që përcaktonin vendin e 

saj në shoqëri.
405

 Rrjedhimisht, shton ai, shtetet komuniste totalitariste të Europës 

Lindore arritën të mbijetonin, megjithë ekonomitë e tyre tepër ineficente, për sa kohë 

që mekanizmat ideologjike shërbyen për ta justifikuar atë sistem.
406

 

Në kuadër të këti diskutimi, me interes të veçantë më duket argumenti i dhënë 

nga dy studiues të njohur hungarezo-amerikanë, Iván dhe Balazs Szelényi, të cilët i 

kushtojnë përparësi aspektit politik të socializmit shtetror, paaftësisë së tij për t‟u 

zhvilluar si një sistem demokratik, sesa dështimeve të tij ideologjike, ose ineficencës 
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dhe skarcitetit ekonomik, paaftësi e cila, argumentojnë ata, luajti rolin kryesor për të 

minuar besimin e qytetarëve në vendet Europës Lindore te “socializmi real” dhe 

mbështetjen e tyre për të. Sipas tyre: 

 

Dobësia kryesore e projektit socialist nuk ishte aspak ekonomike, ajo ishte 

politike. Problemi kryesor i socializmit nuk ishte se ai nuk funksionoi si 

sistem ekonomik, por se ishte i paaftë për ta konsoliduar veten si një sistem 

demokratik dhe, me kalimin e kohës, kjo e minoi trashëgiminë e tij.
407

 

 

Duhet theksuar se vetë fakti që qytetarët e vendeve të Europës Qendrore e 

Lindore, pavarësisht shtypjes policore dhe censurës që ushtrohej nga qeveritë e tyre 

mbi ta, i krahasonin realitetet e vendeve të tyre me ato të Shteteve të Bashkuara dhe 

të vendeve të tjera të zhvilluara kapitaliste, dëshmon se Perëndimi dhe, para së 

gjithash, Amerika, kanë qenë, për shumicën e tyre, jo vetëm një botë më e mirë dhe 

një aspiratë, por edhe një frymëzim dhe një ëndërr. Për shumë prej tyre, Amerika 

ishte mishërimi i së mirës dhe i drejtësisë, simboli i pasurisë dhe vendi i mundësive 

ekonomike të panumurta. Studiuesi kroat, Tomislav Sunis, shkruan se: 

 

Në një farë mase, qëndrimi i europianëve lindorë ndaj Amerikës gjatë Luftës 

së Ftohtë dhe pas saj i ngjate qëndrimit të europianëve perëndimorë ndaj saj 

pas Luftës së Dytë Botërore. Në sytë e tyre, Amerika ishte një mit që e 

tejkalonte madje edhe vet realitetin shpeshherë të zymtë të atij vendi”.
408

 

 

Në mjaft raste, imazhi i njëanshëm, ose i idealizuar i Amerikës ishte një 

reagim logjik kundër retorikës anti-amerikane dhe propagandës së shfrenuar anti-

imperialiste të elitave komuniste në këto vende. Madje, edhe kur apartçikët 

komunistë formulonin slogane dhe shprehnin disa të vërteta lidhur me plagët e 

shoqërisë amerikane racizmi, varfëria në radhët e një pjese të popullsië, kriminaliteti 

etj. një pjesë e madhe e europianëve lindorë refuzonin t‟i besonin ato. Dhe kjo ishte e 

kuptueshme, pasi, si mundeshin ata t‟u besonin udhëheqësve të tyre komunistë dhe 
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zyrtarëve të tyre, kur vetë ai sistem ishte ngritur mbi një mashtrim të madh dhe mund 

të funksionte vetëm përmes mashtrimit? 

“Ëndrra amerikane” ishte dhe vazhdon të mbetet edhe sot për popujt e këtyre 

vendeve dhe për shumë popuj të tjerë, kudo në botë, një ëndërr për një jetë më të 

mirë, për mundësi më të mëdha dhe për më shumë dinjitet njerëzor. Liritë dhe të 

drejtat e njeriut, demokracia si sistem qeverisës, mundësitë për mobilitet social, 

kushtet shumë më të mira të jetesës e të punës dhe shumë avantazhe të tjera të botës 

së zhvilluar perëndimore nuk kishin se si të mos e bënin Perëndimin dhe, në radhë të 

parë, Amerikën, një botë të dëshiruar për europianët lindorë dhe një shembull për t‟u 

ndjekur prej tyre. Tomislav Sunis, përsëri, vë në dukje se: 

 

Shumica e europianëve lindorë, privatisht ushqenin ndjenja të forta 

antikomuniste dhe pro-amerikane. Ish-presidentët Richard Nixon dhe 

Ronald Reagan kishin më shumë simpatizantë të vërtetë, edhe pse të 

padeklaruar, në Poloni, në Hungari dhe në Shqipërinë komuniste, sesa në 

bregun perëndimor ose lindor të vendit të tyre....Shumica e njerëzve në 

Europën Lindore, fshehurazi, e duartrokisnin retorikën e ashpër 

antikomuniste të Niksonit dhe të Reganit. Shumë prej tyre ishin të bindur se, 

herët ose vonë, trupat amerikane do të zbarkonin për t‟i çliruar ata nga 

murtaja e kuqe. Por sot, europianët lindorë kanë filluar ta kuptojnë se 

Amerika kishte plane të tjera, më të rëndsishme, sesa çlirimin e Hungarisë 

më 1956 apo të Polonisë më 1980.
409

 

 

Nga perspektiva e sotme, mund të jetë e vështirë të kuptohet se pse Shtetet e 

Bashkuara nuk bënë më shumë, ose nuk ndërhynë ushtarakisht për t‟u ardhur në 

ndihmë popullit hungarez, kur ai u rebelua kundër pushtimit rus në vitin 1956; 

çekëve dhe sllovakëve, kur këta u shtypën nga tanket ruse në vitin 1968, dhe 

polakëve në vitin 1980. Por, nëse mbajmë parasysh rrethanat në të cilat u zhvillua 

“Lufta e Ftohtë” dhe rrezikun që paraqeste në atë periudhë, për paqen dhe sigurinë në 

Europë dhe në shkallë globale, një konfrontim i hapur ushtarak midis të dyja 

superfuqive dhe blloqeve të tyre, kuptojmë se ndërhyrja ushtarake amerikane në 

vendet “rebele” të Europës Qendrore e Lindore, që ishin jo vetëm të pushtuara nga 
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divizionet e Ushtrisë së Kuqe, por edhe të rëndësishme për interesat e Bashkimit 

Sovjetik, nuk do të kishte qënë një politikë e zgjuar. 

Nuk duhet harruar se, në momente të caktuara, gjatë periudhës së Luftës së 

Ftohtë, kanë qenë jo të pakta rastet kur konfrontimi mes Shteteve të Bashkuara dhe 

Bashkimit Sovjetik arriti një shkallë të lartë rrezikshmërie, siç ndodhi, fjala vjen, 

gjatë bllokadës së plotë të Berlinit (1948), në Luftën e Koresë (1950-1953), në 

Luftën e Vietnamit (1954-1975), në kohën e Revolucionit Hungarez (1956), gjatë 

ndërtimit të Murit të Berlinit (1961), në përpjekjen (e ndihmuar nga Shtetet e 

Bashkuara) për të rrëzuar Fidel Kastron në Kubë (1961), gjatë krizës së raketave në 

Kubë (1962), në kohën e pushtimit të Çekosllovakisë nga Bashkimi Sovjetik dhe 

forcat e Traktatit të Varshavës (1968), me pushtimin sovjetik të Afganistanit (1979) 

etj. 

Një shkallë e tillë rrezikshmërie dhe domosdoshmëria për uljen e tensionit 

midis dy blloqeve ushtarake kushtëzuan që, në mjaft raste, të dyja superfuqitë të 

uleshin për bisedime dhe të arrinin marrëveshje, siç qenë bisedimet mes tyre në 

Camp David, në vitin 1959, vendosja e një linje telefonike të drejtpërdrejtë (hot line) 

midis Uashingtonit dhe Moskës (1963), nënshkrimi i Traktatit të Parë Dypalësh 

(1964), fillimi i fluturimeve të drejtpërdrejta midis Moskës dhe Nju Jorkut (1967), 

marrëveshja për të diskutuar përdorimin e hapësirës për qëllime paqësore (1968), 

fillimim i Bisedimeve për Kufizimin e Armëve Strategjike (Strategic Arms 

Limitation Talks SALT), më 1969, ratifikimi i Traktatit për Çarmatimin (1970), si 

edhe nënshkrimi i marrëveshjeve “SALT I” (1972) dhe “SALT II” (1979). 

Përpjekjet për të ulur tensionet midis dy superfuqive nuk do të thonë se 

Amerika nuk u përpoq ta ndryshonte këtë realitet në gjysmën lindore të Europës. Siç 

ka shkruar Samuel Huntingon, në librin e tij të njohur Vala e tretë, “gjatë viteve 1970 

dhe 1980 Shtetet e Bashkuara ishin një promovues i madh i demokratizimit”,
410

 jo 

vetëm në Europën Lindore, por edhe në rajone të tjera të globit. Ato qendruan deri në 

fund, deri në shembjen e komunizmit në Bashkimin Sovjetik dhe në mbarë Europën 

Qendrore e Lindore, në krye të përpjekjeve të Perëndimit për çlirimin e vendeve të 

këtij rajoni nga dominimi sovjetik dhe për demokratizimin e tyre. 
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Shprehjet më elokuente e këtij vullneti politik të Shteteve të Bashkuara mund 

të konsiderohen ato të artikuluara nga presidenti Ronald Reagan, në dy raste të 

ndryshme, në fund të viteve 1980. Së pari, fjalët tij e proverbiale në Portën e 

Brandenburgut, pranë Murit të Berlinit, më 12 qershor 1987, drejtuar udhëheqësit 

sovjetik Mihail Gorbaçev: 

 

Sekretari i Përgjithshëm Gorbaçev, nëse kërkon paqe nëse kërkon 

prosperitet për Bashkimin Sovjetik dhe për Europën Lindore nëse kërkon 

liberalizim: eja këtu, te kjo portë. Z. Gorbaçev, hape këtë portë. Z. 

Gorbaçev, rrëzoje këtë mur.
411

 

 

Së dyti, fraza willsoniane e Ronald Reagan-it, pas ngjarjeve tragjike në 

Sheshin Tienanmen, në Pekin: “Ju nuk mund ta masakroni një ide. Ju nuk mund ta 

shkelni shpresën me tanke”.
412

 

Më 9 nëntor të vitit 1989, Muri i Berlinit u shemb. Shembja e tij ishte jo 

thjesht heqja e një barriere fizike që ndante Berlinin Lindor nga Berlini Perëndimore 

dhe qytetarët e  Gjermanisë Lindore nga bashkëkombasit e tyre gjermanë 

perëndimorë, por edhe shembja e kufirit simbolik midis demokracisë perëndimore 

dhe komunizmit gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë. 

Më 3 dhjetor 1989, samiti i Maltës formalisht deklaroi fundin e Luftës së 

Ftohtë. Tri javë më vonë, më 22 dhjetor 1989, u hap Porta e Brandenburgut, çka i 

hapi rrugë procesit të riunifikimit të Gjermanisë, që u krye në vitin 1990. Më 1 korrik 

1991 pushoi së ekzistuari Traktati i Varshavës dhe, më 26 dhjetor 1991, perandoria 

sovjetike u shpërbë. Fundi i Luftës së Ftohtë dhe shpërbërja e Bashkimit Sovjetik e 

ndryshuan tërësisht strukturën e sistemit global të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe, 

bashkë me të, edhe pozitën dhe rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 
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Kreu IV 

Lidërshipi global amerikan pas mbarimit të Luftës së 

Ftohtë 

 

 

 

IV.1 Fundi i Luftë së Ftohtë dhe ndryshimi i strukturës së sistemit 

ndërkombëtar 

 

Fundi i Luftës së Ftohtë, ngjarje kjo të cilën Brent Scowcroft e ka cilësuar si 

“fundin e vërtetë të Luftës së Parë Botërore”, ngaqë ajo shënoi fundin e perandorive 

të mëdha të botës, pas shembjes së Perandorisë Austro-Hungareze dhe asaj 

Otomane,
413

 si edhe dezintegrimi i Bashkimit Sovjetik dhe i aleancës politiko-

ushtarake (Traktati i Varshavës), të dominuar prej tij, në fillim të viteve 1990, e 

prishën arkitekturën e sistemit global të krijuar pas Luftës së Dytë Botërore dhe e 

çliruan Amerikën nga kufizimet e së ashtuquajturës realpolitik të dekadave të 

mëparshme. Me krijimin e Rendit të Ri Botëror (The New World Order), siç e cilësoi 

George H. W. Bush sistemin që u krijua pas mbarimit të Luftës së Ftohtë, Amerika 

mbeti fuqia e vetme hegjemone e globit. Parimet e saj në mbrojtje të tregjeve të lira, 

të të drejtave të njeriut dhe të demokracisë, të kombinuara këto me fuqinë ushtarake 

më të madhe që ka njohur historia deri më sot, bënë që Amerika, me mbështetjen e 

shteteve të tjera, ose edhe pa të, të ndërhynte në situata dhe vende ku askush tjetër 
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s‟mund t‟u jepte fund krimeve të regjimeve diktatoriale, duke u ardhur në ndihmë 

popujve të shtypur. 

Sidoqoftë, pas mbarimit të Luftës së Ftohtë, ekspertë të politikës dhe të 

marrëdhënieve ndërkombëtare ka kohë që shtrojnë pyetje të tilla: A është sistemi i 

sotëm njëpolar një “iluzion”, një “moment” që nuk do të zgjasë për shumë kohë, ose 

që gradualisht po transformohet apo do të transformohet në një sistem dy- apo 

shumëpolar? A mos është shndërruar sistemi i sotëm ndërkombëtar, siç phonte 

Huntingtoni, që në vitin 1999, në një sistem “një-shumëpolar” (uni-multipolar), i cili 

mund të kuptohet si një periudhë e shkurtër tranzicioni drejt krijimit të një sistemi të 

mirëfilltë shumëpolar?
414

 Apo, mos vallë, sistemi i sotëm ndërkombëtar është 

transformuar ndërkohë në një sisem “shumëpolar” (Pierre Hassner),
415

 “ndërpolar” 

(Giovanni Grevi),
416

 ose “jopolar” Richard (Haass) ?
417

 

Shumë ekspertë dhe analistë besuan që nga fillimi dhe vazhdojnë të besojnë 

edhe sot se “vakumin” që krijoi rënia e Bashkimit Sovjetik, si superfuqi, do ta zinin 

aktorë të tjerë polarë, si Gjermania (tashmë e bashkuar) apo Bashkimi Europian, 

Japonia, Kina, India dhe Rusia të gjitha si fuqi të barabarta duke krijuar kështu një 

sistem global shumëpolar, ose një “koncert” të ri të Fuqive të Mëdha, pak a shumë si 

ai që kishte ekzistuar para Luftës së Parë Botërore. Pikëpamjet e tyre mua më duken 

jo fort të argumentuata, pasi se rolet e “aktorëve” në skenën e politikës globale nuk 

përcaktohen dhe nuk ndahen sipas dëshirës, orekseve apo perceptimeve të tyre. Ato, 

siç argumenton me të drejtë Fatos Tarifa, janë: 

 

rezultat i ndryshimeve objektive që ndodhin në strukturën e sistemit global 

të marrëdhënieve ndërkombëtare, ndryshime këto, të cilat përcaktohen nga 

zhvendosja e „pllakave tektonike‟ të planetit, ose nga rishpërndarja dhe 

ripërqendrimi i potencialeve politike, ushtarake, ekonomike e teknologjike 

në plan rajonal dhe, sidomos, në plan global.
418
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Duke analizuar situatën e re që po kristalizohej menjëherë pas mbarimt të 

Luftës së Ftohtë, Charles Krauthammer formuloi për të herë të parë pikëpamjen se 

sistemi i ri global do të ishte njëpolar dhe se Shtetet e Bashkuara do të ishin në atë 

fin de siècle dhe do të mbeteshin për një kohë të gjatë në shekullin e 21-të superfuqia 

e vetme (the sole superpower). E shprehur nga Krauthammer për herë të parë më 18 

shtator 1990, në një leksion të mbajtur në Uashington, D.C., teza mbi sistemin global 

njëpolar u shtjellua më tej prej tij në një artikull të titulluar “Momenti njëpolar”, i cili 

u botua në dhjetor të atij viti në revistën Foreign Affairs dhe vazhdon të jetë një ndër 

artikujt më të cituar në literaturën mbi marrëdhëniet ndërkombëtare në këta dy 

dhjetëvjeçarët e fundit. Në atë artikull, Krauthammer shkruante: 

 

Është supozuar se bota e vjetër dypolare do t‟ia lërë vendin një bote 

shumëpolare, në të cilën fuqia do të shpërndahet në qendra të reja si Japonia, 

Gjermania (dhe/ose „Europa‟), Kina dhe një Bashkim Sovjetik i 

reduktuar/Rusia...Ky supozim është i gabuar. Bota e krijuar pas Luftës së 

Ftohtë nuk është shumëpolare. Ajo është njëpolare. Qendra e fuqisë botërore 

është superfuqia e pasfiduar, Shtetet e Bashkuara, e shoqëruar nga aleatët e 

saj perëndimorë.
419

 

 

 

IV.2 Utopia liberale dhe realitetet e sotme 

 

Shumë politikanë, teoricienë dhe ekspertë të marrëdhënieve ndërkombëtare 

në Perëndim, menduan dhe vazhdojnë të mendojnë se fundi i Luftës së Ftohtë shënoi 

jo thjesht një ngjarje epokale, por “provoi”, gjithashtu, se kapitalizmi demokratik 

është modeli më i suksesshëm për zhvillimin e çdo shoqërie dhe se, paskëtaj, çdo 

vend do të zgjidhte këtë model. Ngaqë u duk sikur liberalizmi kishte triumfuar 

përfundimisht në betejën e ideve, Francis Fukuyama formuloi tezën e famshme se 

“me mbarimin e historisë lexo: Luftës së Ftohtë nuk kanë mbetur më konkurentë 

ideologjikë seriozë ndaj demokracisë liberale”.
420
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Për shkak të influencës që ka pasur kjo tezë paradigmatike e Fukyamas në 

mendimin politik bashkëkohor dhe në teorinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, 

dëshiroj të hap, sërish, një parantezë të shkurtër për të shpjeguar përmbajtjen e saj 

dhe për të argumentuar dobësinë e saj. Fukuyama u bë fillimisht i njohur me 

artikullin e tij “Fundi i historisë?”, botuar në vitin 1989 në revistën e mirënjohur The 

National Interest. Ky artikull e bëri atë menjëherë të famshëm dhe, për një kohë, 

njërin ndër autorët më të cituar. Në të, Fukuyama u përpoq, më parë se çdo vëzhgues 

ose ekspert tjetër, të shpjegonte tiparet esenciale të një epoke të re që hapi fundi I 

Luftës së Ftohtë në historinë e njerëzimit. 

Teza e tij qendrore në atë artikull është ajo se, me mbarimin e Luftës së 

Ftohtë, çka sipas tij shënonte “fundin e Historisë” (në kuptimin hegelian të fjalës), 

nuk kanë mbetur më “konkurrentë ideologjikë seriozë të demokracisë liberale”. Këtë 

tezë Fukyama e zhvilloi më tej në librin e tij Fundi i historisë dhe njeriu i fundit,
421

 

në të cilin shkruante se shekulli XX na ka bërë të gjithëve thellësisht “pesimistë për 

sa i përket historisë” por, sipas tij, ngjarjet e vitit 1989 bënë të mundur që ne të 

besojmë përsëri se historia po marshon në drejtim të Lirisë, dhe se demokracia 

liberale po provohet se është forma më e lartë dhe zgjidhja e fundit e eksperimentit të 

gjatë të njerëzimit në politikë.
422

 Në artikullin e sipërpërmendur, Fukuyama 

deklaronte se: 

 

Ajo çfarë po shohim të ndodhë sot është jo thjesht fundi i Luftës së Ftohtë, 

ose mbarimi i një periudhe të caktuar në historinë e pasluftës, por fundi i 

historisë si e tillë, që do të thotë, fundi i evolucionit ideologjik të njerëzimit 

dhe universalizimi i demokracisë liberale perëndimore, si forma 

përfundimtare e organizimit politik të shoqërisë.
423

 

 

Edhe pse me këtë tezë Fukuyama u bë një sensacion ndërkombëtar, duke 

ngjallur një debat global, liberalizmi nuk kishte triumfuar në shumë pjesë të botës as 

në vitin 1992, dhe as ka triumduar sot, një çerek shekulli më vonë. Sidoqoftë, kjo 

tezë pati ndikimin e saj te shumë nga ata, sidomos në Europë, që besonin se me 
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mbarimin e Luftës së Ftohtë, karakteri i epokës sonë kishte ndryshuar dhe se Shtetet 

e Bashkuara e kishin humbur tashmë rolin e tyre në botë. 

Duke qenë se me mbarimin e Luftës së Ftohtë e tërë bota u duk sikur do të 

konvergonte rreth parimeve të liberalizmit iluminist, shumë analistë, politikanë dhe 

intelektualë europianë filluan të besojnë se kjo do të bënte të mundur krijimin e një 

sistemi ndërkombëtar më të përsosur, të mbështetur mbi ligje dhe institucione, duke 

përmbushur kështu profecinë e Iluminzimit Europian, të formuluar qysh në shekujt e 

XVII dhe XVIII. Një botë e përbërë nga vende demokratike dhe qeveri liberale, siç e 

kishte përfytyruar Immanuel Kanti në kohën e tij, do të ishte një botë pa luftra. 

Epoka e luftrave dhe e konfrontimeve të armatosura midis Fuqive të Mëdha u 

mendua se kishte marrë fund dhe se tashmë ishte bërë e mundur që njerëzimi t‟i 

shpëtonte historisë dhe të zhvendosej nga një “botë hobsiane e anarkisë”, në një 

“botë kantiane të paqes së përjetshme”. Disa autorë, madje, filluan të mendojnë se 

këtej e tutje europianët do të jetonin në një botë “post-historike” habermasiane, në të 

cilën luftrat ishin bërë të panevojshme për shkak të triumfit të një “ndërgjegjeje 

morale” ndërkombëtare, problemet e së cilës, ashtu si edhe të gjitha mosmarrëveshjet 

e rëndësishme midis aktorëve ndërkombëtarë, do të mund të zgjidheshin këtej e tutje, 

të paktën në parim, përmes të menduarit racional kritik dhe veprimit komunikativ, 

duke vepruar së bashku me synim arritjen e mirëkuptimit rreth mënyrës se si duhet 

organizuar dhe drejtuar bota.
424

 

Një botë që e kishte lënë pas Luftën e Ftohtë dhe që po globalizohej gjithnjë e 

më shumë, do të karakterizohej, këtej e tutje, nga shkëmbimi i lirë i mallrave, i 

njerëzve dhe i ideve, duke shënuar kështu fillimin e një epoke të re në historinë e 

njerëzimit, në të cilën s‟do të kishte më shkaqe dhe vend për konflikt dhe luftë. Ideja 

e shprehur nga Montesquieu gati tre shekuj më parë, se “pasojë e natyrshme e 

tregtisë është se ajo çon drejt paqes”,
425

 duket se u bë bindje e shumë politikanëve 

dhe analistëve liberalë. Ata besuan sinqerisht se kjo ëndërr e Iluminizmit ishte bërë 

tashmë realisht e mundur dhe se me triumfin e liberalizmit në shkallë ndërkombëtare 

do të konvergonin edhe interesat gjeopolitike dhe strategjike të Fuqive të Mëdha. 

Martin Walker shpalli, madje, se “epoka e gjeopolitikës” kishte marrë fund, duke ia 
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lënë vendin “gjeoekonomisë”, simbolet e së cilës janë “eksportet, produktiviteti dhe 

ritmet e rritjes, ndërsa rolin e aktorëve të mëdhenj ndërkombëtarë e luajnë paktet 

tregtare dhe superfuqitë ekonomike”.
426

 Studiuesi i njohur liberal i marrëdhënieve 

ndërkombëtare, G. John Ikenberry, e përshkruante realitetin e krijuar pas Luftës së 

Ftohtë në mënyrë iluzore si një botë, në të cilin: 

 

Demokracia dhe tregjet lulëzojnë anë e mbanë globit, globalizimi vazhdon si 

një forcë historike progresiste dhe ideologjia, nacionalizmi dhe lufta janë në 

tërheqje.
427

 

 

Në fillim të viteve 1990 dhe më pas, ishin të shumtë ata që mendonin se 

Europa e bashkuar ofronte një “model për mënyrën se si do të organizohej bota në 

shekullin e 21-të”.
428

 Sipas studiuesit dhe diplomatit anglez Robert Cooper, Europa 

po e udhëhiqte botën në një “epokë postmoderne”, në të cilën interesat kombëtare të 

shteteve dhe politika e fuqisë do ua linin vendin të drejtës ndërkombëtare, 

institucioneve supranacionale dhe “sovranitetit në ortakësi” (pooled sovereignty).
429

 

Andrew Moravcsik, nga ana e tij, duke e konsideruar të vjetëruar paradigmën realiste 

në marrëdhëniet ndërkombëtare, përpiqet të argumentojë se Europa është bërë sot 

“fuqia kryesore civile e botës”, e cila, përmes “një sërë instrumentesh civile”, 

projekton një influencë dominuese në një “sistem global gjithnjë e më paqësor dhe 

kooperues”.
430

 Fatkeqësisht, siç vë në dukje me të drejtë Robert Kagan, edhe sot ka 

njerëz naivë, të cilët “besojnë sinqerisht se bota po ndjek të njëjtën rrugë që ka 

ndjekur Bashkimi Europian”.
431

 

Në dallim nga liberalët, teoricienët dhe ekspertët realistë të marrëdhënieve 

ndërkombëtare, në përgjithësi, nuk ushqyen iluzione dhe shpresa mbi ndonjë 

ndryshim rrënjësor në natyrën e marrëdhënieve ndërmjet Fuqive të Mëdha. Henry 
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Kissinger, më i shquari ndër realistët e gjeopolitikës, ashtu si Hans Morgenthau pas 

mbarimit të Luftës së Dytë Botërore,
432

 tërhiqte vëmendjen se rrethanat e krijuara pas 

mbarimit të Luftës së Ftohtë nuk do të zgjasnin për shumë kohë dhe se konkurrenca 

dhe gara midis Fuqive të Mëdha, si pjesë e natyrës njerëzore, do të riktheheshin. 

Robert Kagan, një tjetër autor realist, në librin e tij Kthimi i historisë dhe fundi i 

ëndrrave, që është një kritikë dërrmuese kundër utopisë fukujamane, e formulon këtë 

ide duke u shprehur se dy dekadat e fundit kanë dëshmuar “jo një transformim” të 

marrëdhënieve ndërmjet Fuqive të Mëdha, por “thjesht një pauzë në konkurencën e 

përhershme midis kombeve dhe popujve”.
433

 

 

 

IV.3 Amerika si hegjemon dhe lider global 

 

Pavarësisht iluzioneve të shumë ekspertëve dhe analistëve liberalë apo 

realistë të marrëdhënieve ndërkombëtare që shoqëruan mbarimin e Luftës së Ftohtë, 

fundi i kësaj lufte provoi se Amerika nuk kishte atëherë dhe nuk do kishte për një 

kohë relativisht të gjatë asnjë rival që ta konkurojë atë në asnjë prej komponentëve 

që përcaktojnë statusin e një fuqie polare. Shumë analistë, madje, kanë vlerësuar se, 

pas mbarimit të Luftës së Ftohtë, Amerika u gjend në një pozitë të tillë të fuqishme, e 

cila nuk ka pasur precedent që nga koha e Perandorisë Romake.
434

 Në tetor të vitit 

1999, revista The Economist shkruante se: 

 

Shtetet e Bashkuara qëndrojnë mbi botën si një kolos. Ato dominojnë 

biznesin, tregtinë dhe komunikimin; ekonomia e saj është më e suksesshmja 
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në botë; fuqisë së saj ushtarake nuk i afrohet askush.
435

 

 

Po në atë kohë, ministri i jashtëm francez, Hubert Védrine, pohonte se Shtetet 

e Bashkuara kishin arritur tashmë një stad përtej statusit të tyre si superfuqi e 

shekullit XX. Sipas tij: 

 

Supremacia e Shteteve të Bashkuara sot shtrihet në ekonomi, në vlerën e 

monedhës së saj, në fushën ushtarake, në mënyrën e jetesës, në gjuhë dhe në 

produktet e kulturës masive, të cilat kanë pushtuar botën, duke ndikuar në 

mendjet e njerëzve dhe duke habitur, madje, edhe vetë armiqtë e Shteteve të 

Bashkuara.
436

 

 

Lidërshipi global amerikan manifestohet së pari dhe mbi të gjitha në 

marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me partnerët e saj europianë dhe, sidomos, me 

aleatët e saj në NATO. Por le të hapim edhe këtu një parantezë të shkurtër. 

Bashkëpunimi i ngushtë dhe intensiv mes Shteteve të Bashkuara, Britanisë së 

Madhe, Gjermanisë, Francës dhe vendeve të tjera të Europës Perëndimore, që 

karakterizoi periudhën pas Luftës së Dytë Botërore, kur Europa ishte e ndarë në dy 

kampe antagoniste, nuk mund të mbetej po ai edhe pas dezintegrimit të Bashkimit 

Sovjetik dhe shpërbërjes së Traktatit të Varshavës. Me shembjen e sistemit sovjetik 

të qeverisjes, sensi i domosdoshmërisë imediate të bashkëpunimit dhe koordinimit të 

politikave midis Amerikës dhe Europës Perëndimore nuk ishte më ai periudhës së 

Luftës së Ftohtë. Pas përfundimit të saj, Europa u përball me një situatë të re, në të 

cilën as “e kaluara gjermane” dhe as “e sotmja sovjetike” nuk i kërcënonin më paqen 

dhe sigurinë në kontinent. Rrethanat e reja i bënë disa liderë europianë, ekspertë dhe 

analistë të problemeve të sigurisë e të marrëdhënieve ndërkombëtare, të mendonin se, 

këtej e tutje, Europa mund të kujdesej vetë për sigurinë dhe punët e saj dhe se, në 

mungesë të një rreziku iminent nga jashtë, në periudhën pas Luftës së Ftohtë, vetë 
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NATO ishte bërë një “anakronizëm”.
437

 

Natyrisht, ndryshimi i arkitekturës globale të sigurisë, pas rënien e 

superfuqisë sovjetike, nuk kishte si të mos reflektohej edhe brenda vetë Aleancës 

Transatlantike. Në kushtet e reja të mungesës së kërcënimit ushtarak nga Moska kjo 

aleancë do të duhej të angazhohej në një mision të ri, duke u shndërruar gradualisht 

nga një aleancë mbrojtëse, në një aleancë ofensive, e gatshme për të ndërhyrë në 

rajone, ose në situata konfliktuale jashtë Europës, siç edhe ndodhi, në fakt, në 

Afganistan. Një tranzicion i tillë, sidoqoftë, duket se nuk ka qenë i lehtë. Për shkak të 

vet natyrës së saj, një aleancë ofensive është problematike, pasi ajo kërkon që vendet 

anëtare të saj të jenë të gatshme të sakrifikojnë gjakun e qytetarëve të tyre dhe 

resurset e tyre për një kauzë, të cilën vetë ato mund të mos e konsiderojnë të 

rëndësishme për interesat e tyre kombëtare. 

Qëndrimi i shumë prej vendeve anëtare të NATO-s ndaj luftës në Irak është 

një shembull kuptimplotë. Edhe pse NATO u ka rezistuar transformimeve të thella që 

kanë ndodhur në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare pas mbarimit të Luftës së 

Ftohtë dhe dezintegrimit të Traktatit të Varshavës, shumë autorë mendojnë se kjo 

organizatë, pavarësisht zgjerimit të saj me dymbëdhjetë anëtarë të rinj, në vitet 1999, 

2004 dhe 2009, përballet sot me një krizë “identiteti” dhe “qëllimi”, e cila, edhe pse 

nuk e ka vënë në pikëpyetje ekzistencën e NATO-s si një organizatë ndërkombëtare, 

vë në pikëpyetje rëndësinë e saj si një instrument kyç për ruajtjen dhe forcimin e 

sigurisë.
438

 

Nga ana tjetër, duhet mbajtur parasysh se, me largimin e rrezikut sovjetik, 

Shtetet e Bashkuara dhe Europa Perëndimore filluan të zhvillojnë marrëdhënie të reja 

me vendet që deri atëherë kishin qenë anëtare të Traktatit të Varshavës. Për më tepër, 

integrimi europian, i cili filloi si një proces për të forcuar bashkëpunimin midis 

vendeve të Europës Perëndimore dhe, përmes tij, paqen dhe sigurinë në Europë pas 

tmerreve të Luftës së Dytë Botërore, është zgjeruar në ditët tona duke përfshirë një 

pjesë të madhe të vendeve të Europës Qendrore e Lindore. Me fjalë të tjera, sot e 

gjithë arena e lojës ka ndryshuar. Ndërsa Gjermania e përqendroi vëmendjen e saj në 
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sfidën e madhe të riintegrimit të ish-Republikës Demokratike Gjermane në një shtet 

të vetëm (çka sigurisht e prishi balancën mbi të cilën ishte krijuar Komuniteti 

Europian), Europa i përqendroi përpjekjet e saj në një sfidë më të madhe, e cila 

kishte të bënte me thellimin e proceseve integruese brenda Komunitetit (më vonë 

Bashkimit) Europian dhe me zgjerimin e këtij të fundit me anëtarë të rinj nga radhët 

e vendeve të Europës Qendrore e Lindore. 

Me këtë evoluim të ngjarjeve në Europë ndryshoi në mënyrë fondamentale 

edhe roli i Shteteve të Bashkuara në kontinentin e vjetër. Zgjerimi i NATO-s me 

vendet e Vishegradit (Poloninë, Hungarinë dhe Republikën Çeke) në vitin 1999 dhe 

me tri vendet balltike (Estoninë, Letoninë dhe Lituaninë), me Sllovakinë, Slloveninë, 

Bullgarinë dhe Rumaninë në vitin 2004 dhe me Kroacinë dhe Shqipërinë në vitin 

2009, e shtriu ndikimin amerikan në pjesën qendrore dhe lindore të kontinentit 

europian dhe kërkoi angazhimin e tyre për zhvillimin dhe thellimin e lidhjeve të 

bashkëpunimit në shumë nivele në të katër anët e kontinentit nga Perëndimi në 

Lindje, nga Veriu në Jug. Dhe, ndërsa NATO dhe Bashkimi Europian u zgjeruan dhe 

duket se do të vazhdojnë të zgjerohen në lindje, vendet e reja anëtare nga Europa 

Lindore filluan, ashtu siç kishte parashikuar Václav Havel, të balanconin dhe të 

ushtronin një influencë pozitive mbi qëndrimet europianioperëndimore ndaj 

Amerikës dhe sfidave të mëdha të kohës tonë. 

Amerika vazhdon të jenë jo vetëm kontribuesja financiare më e madhe në 

Aleancën Transatlantike, por edhe fuqia më e madhe që, në fakt, e mban në këmbë 

këtë organizatë politiko-ushtarake. Pa Shtetet e Bashkuara, NATO as që mund të 

mendohet të ekzistojë dhe, brenda saj ose edhe jashtë strukturave të saj rolin e 

Shteteve të Bashkuara nuk mund ta marrë përsipër dhe as mund ta luajë dot ndonjë 

fuqi europiane. Për ta mbështetur këtë argument, mjafton t‟u referohem rasteve të 

Bosnjes dhe të Kosovës. 

Krejt ndryshe nga sa pretendonte, më 1991, Jacques Delors, në atë kohë 

president i Komisionit Europian, se kriza e Bosnjes kishte paralajmëruar gjoja se 

tashmë kishte ardhur “koha e Europës”, dhe se në Europë nuk kishte më vend për 

Amerikën dhe rolin e saj dhe, po ashtu, krejt ndryshe nga predikimet e disa 

studiuesve liberalë se gjoja, pas Luftës së Ftohtë, ishte krijuar një “komunitet 

pluralist i sigurisë” (pluralistic security community), i cili mund të garantonte paqen 
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dhe sigurinë në shkallë globale,
439

 luftrat e Ballkanit në vitet 1990, në të vërtetë, 

nxorrën në pah pikërisht mungesën e unitetit në radhët e Bashkimit Europian dhe 

dobësinë e tij. Në të kundërt, angazhimi ushtarak dhe diplomatik amerikan në krizat e 

Ballkanit demonstroi qartë dy gjëra: 

Së pari, se Europa vetë nuk kishte as vullnetin dhe as aftësinë që të vendoste 

paqe dhe stabilitet në gadishullin e saj juglindor. Në kohën kur në Bosnje po 

ndodhte një tragjedi e vërtetë, të pavendosur për të luftuar në mbrojtje të vlerave e të 

principeve të qytetërimit të tyre, qeveritë europiane adoptuan politikën e një 

qëndrimi të butë. Kur forcat serbe të Bosnjes zunë robër paqeruajtësit europianë dhe i 

lidhën ata pas pemëve, këta nuk bënë asnjë rezistencë dhe qeveritë europiane nuk 

reaguan fare në përgjigje ndaj këtij veprimi poshtërues. Në vitin 1995, në Srebrenicë, 

trupat hollandeze që ishin ngarkuar të mbronin atë qytet dhe popullsinë civile nuk 

qëlluan asnjë fishek mbi serbët e Bosnjes kur panë që ata ndanë forcërisht rreth 7,000 

burra dhe djem nga gratë, nënat dhe motrat e tyre, i tërhiqnin zvarrë dhe i 

masakruan.
440

 

Së dyti, në dallim nga një Europë e tillë pasive, e paralizuar dhe me një 

mendësi krejt tjetër nga idealizmi amerikan, Shtetet e Bashkuara ishin dhe mbeten siç 

treguan qartë ngjarjet në Bosnje dhe në Kosovë një aktor shumë i rëndësishëm për 

zgjidhjen e krizave dhe rivendosjen e stabilitetit në këtë rajon të rëndësishëm të 

Europës. Deficiti i kapaciteteve ushtarake dhe mungesa e vullnetit të Europës bënë 

që forca dhe vendosmëria e Shteteve të Bashkuara të ishin faktori vendimtar që u dha 

fund konflikteve në Ballkanin Perëndimor, duke konfirmuar edhe një herë të vërtetën 

se, kur vjen puna për çështje të sigurisë, Amerika fare pak mund të mbështetet në 

aleatët e saj europianë. Çlirimi i Kosovës nga NATO dhe njohja e pavarësisë së 

Kosovës prej Shteteve të Bashkuara, Anglisë, Gjermanisë dhe Francës, por jo nga një 

pjesë e vendeve anëtare të Bashkimit Europian, janë një shembull i ri i vendosmërisë 

amerikane vis-à-vis pavendosmërisë dhe paaftësisë europiane për t‟iu kundërvënë 

politikës shoviniste të Serbisë dhe presioneve kërcënuese të Rusisë. Edhe pse shtetet 

europiane anëtare të NATO-s morën pjesë në fushatën e bombardimeve kundër 
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Serbisë, në pranverën e vitit 1999, ishte Amerika ajo që i detyroi aleatët e saj 

europianë të vepronin, duke demonstruar forcën e saj përballë retorikës së Bashkimit 

Europian për dedikimin ndaj paqes dhe drejtësisë në Europë.
441

 Siç argumenton 

Robert Kagan: 

 

Dominimi Amerikan në këtë luftë krijoi shqetësime për europianët në dy 

aspekte: Nga njëra anë, ai ishte një goditje shokuese ndaj nderit 

europian....Për strategët më të respektuar europianë në Francë, në Gjermani 

dhe në Angli, lufta e Kosovës nxori në pah „impotencën e forcave të 

armatosura të Europës‟. Ishte poshtëruese për Europën që edhe në një rajon 

kaq të afërt si Ballkani, „aftësia e saj për të përdorur forcë‟ ishte fare e vogël 

në krahasim me atë të Amerikës. 

Akoma më shqetësues për Europën ishte fakti që varësia e saj nga fuqia 

ushtarake amerikane u dha Shteteve të Bashkuara një influencë dominuese 

jo vetëm mbi mënyrën se si u zhvillua lufta, por edhe në lojën diplomatike 

ndërkombëtare para, gjatë dhe pas luftës.
442

 

 

Kagan me të drejtë ka vënë në dukje, gjithashtu, se “lufta e Kosovës 

demonstroi se sa e vështirë do të ishte për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj, nëse 

ata do të duhej të merrnin pjesë në një luftë së bashku”.
443

 Afganistani e ka provuar 

tashmë më së miri këtë. Dorëheqja, në shkurt të vitit 2007, e kryeministrit të Italisë, 

Romano Prodi, për shkak të kundërshtimit nga Senati italian të politikës së jashtme të 

qeverisë së tij dhe vazhdimit të pranisë ushtarake italiane në Afganistan në kuadër të 

misionit të NATO-s në atë vend ashtu si edhe dorëheqja, për të njëjtën arsye, e 

kryeministrit hollandez, Jan Peter Balkenende, dhe e qeverisë së tij, në shkurtin e 

vitit 2010, janë dy ndër shembujt mv domethënës të kësaj të vërtete. Shumë ekspertë 

dhe analistë të marrëdhënieve ndërkombëtare janë të mendimit se Afganistani ishte 
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guri i provës për kohezionin e NATO-s si një aleancë politiko-ushtarake, madje edhe 

për vetë fatin e saj.
444

 Siç është shprehur një prej tyre, “Afganistani ose do e bëjë, ose 

do e zhbëjë këtë aleancë”.
445

 

Si Bosnja, ashtu edhe Kosova, treguan më së miri se Europa, po të lihet më 

vete, është e paaftë që t‟i kundërvihet tiranisë, madje edhe në “oborrin e pasëm” të 

saj, në Ballkanin Perëndimor. Bosnja dhe Kosova treguan, gjithashtu, se pas euforisë 

ngadhnjimtare të studiuesve liberalë, në periudhën fill pas mbarimit të Luftës së 

Ftohtë, liberalizmi (ndryshe nga sa mendonte Fukuyama), duket se e ka shterrur 

aftësinë e tij shpjeguese mbi zhvillime të rëndësishme globale të kohës tonë dhe se 

realizmi, si shkollë, vazhdon të ketë epërsi në analizën e marrëdhënieve 

ndërkombëtare. 

Por, le të analizojmë më poshtë, në një plan më të gjerë historik dhe aktual 

mundësitë që ka realisht Europa (ose Bashkimi Europian) për të marrë përsipër rolin 

e lidërshipit global. 

Historiani i shquar amerikan, Walter Laqueur, në një artikull nga më të 

cituarit, titulluar “Europa në shekullin e 21-të”, argumenton se bota e nesërme, pa 

dyshim, do të mbartë rreziqe të shumta dhe, nëse periudha e supremacisë amerikane, 

siç pretendojnë shumë autorë, po i afrohet vërtet fundit të saj, atëherë, sipas tij, 

opsioni më i mirë i mundshëm për ta vazhduar më tej lëvizjen historike për krijimin e 

një shoqërie ndërkombëtare të paqtë dhe demokratike do të ishte që stafetën e 

lidershipit ndërkombëtar ta merrte në dorë një superfuqi demokratike, siç është 

Europa e bashkuar.
446

 

Një skenar i tillë, sidoqoftë, ka fare pak gjasa të materializohet, të paktën 

edhe për një periudhë relativisht të gjatë dhe ja sepse: Tre janë shtetet europiane që 

historikisht kanë luajtur dhe do të vazhdojnë të luajnë një rol përcaktues në jetën dhe 

në fatet e Europës dhe që, gjithashtu, kanë mundur në të kaluarën (dhe do të munfen 

edhe në të ardhmen) të projektojnë influencën e tyre ekonomike, politike, ushtarake e 

diplomatike në kontinent dhe në shkallë globale Britania e Madhe, Franca dhe 

Gjermania, edhe pse jo domosdoshmërisht në këtë renditjeje. 
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Përsa i përket Britanisë së Madhe, e para gjë që mund të thuhet për të është se 

ky vend, gjatë shekullit XX, duke u bërë më shumë një vend “europian”, është bërë, 

njëkohëshisht, edhe më shumë një  vend “atlanticist”. Ashtu si gjatë dy shekujve të 

fundit, edhe sot Britania e Madhe vazhdon ta mbajë vështrimin e saj më shumë përtej 

Atlantikut (në drejtim të Amerikës), sesa në jug të La Manshit (në drejtim të 

kontinentit europian). 

Është me interes të kujtojmë se Britania e Madhe ka pasur historikisht 

marrëdhënie shumë të vështira me Komunitetin Ekonomik Europian (Europian 

Economic Community). Pranimi i saj në këtë komunitet u pengua dy herë (në vitet 

1963 dhe 1967) nga Franca, e cila, nën drejtimin e Presidentit Charles de Gaulle, 

vuri veton për të mos lejuar Britaninë e Madhe që t‟i bashkohej klubit kontinental të 

vendeve të Europës Perëndimore. Anglia u bë anëtare e Komunitetit Europian 

(Europian Community) sot Bashkimi Europian (European Union) në vitin 1973, pas 

vdekjes së Presidentit De Gaulle. 

Edhe pse një vend anëtar i Bashkimit Europian për mvse 40 vite, Britania e 

Madhe ka mbajtur gjithnjë një qëndrim skeptik ndaj Brukselit dhe ndaj zhvillimeve 

institucionale në gjirin e BE-së. Në vitin 1988, kryeministrja britanike Margaret 

Thatcher e kundërshtoi një plan të Brukselit për të krijuar një shtet federal europian, i 

cili të kishte bankën e vet qendrore dhe një monedhë të përbashkët për të gjitha 

vendet anëtare të Komunitetit Europian. Qysh nga ajo kohë, çdo qeveri britanike ka 

refuzuar t‟u bashkohet vendeve të Bashkimit Europian që kanë adoptuar euron si 

monedhën e tyre të përbashkët, duke e parë këtë si një kërcënim të sovranitetit 

kombëtar të Britanisë.
447

 Po kështu, ky vend ka refuzuar të bëhet pjesë e zonës 

Shengen, duke respektuar një regjim tjetër vizash për hyrjen dhe daljen e njerëzve 

nga kufijtë e tij shtetërorë nga ai regjim që kanë adoptuar pothuajse të gjitha vendet e 

tjera të BE-së. 

Britania e Madhe gjithnjë ka hezituar dhe heziton kur është fjala të 

bashkëpunojnë në kuadër të traktateve shumëpalëshe në kontekstin e Bashkimit 

Europian, për shkak të skepticizmit të saj ndaj institucioneve të BE-së dhe, më shumë 

akoma, për shkak se ajo dëshiron të mbetet një aktor i pavarur, me një horizont të 

gjerë vërtet global. Duke pasur industrinë ushtarake më konkurruese ndër aktorët 

europianë në tregun global, Britania e Madhe nuk dëshiron të lidhet pas 
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mekanizmave dhe procedurave të komplikuara burokratike të BE-së për blerjen e 

armatimeve nga prodhues të ndryshëm, por dëshiron të vazhdojë, si deri më sot, të 

negociojë dhe të bashkëpunojë drejtpërsëdrejti dhe ekskluzivisht si partnere e 

barabartë me Francën ose me Shtetet e Bashkuara. 

Nuk duhet harruar se, pas Luftës së Dytë Botërore, madje edhe para saj, për 

Anglinë, marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara kanë qenë gjithnjë më të rëndësishme 

sesa marrëdhëniet e saj me çdo vend europian dhe me vetë Bashkimin Europian. Në 

vitin 1953, Churchilli thoshte: 

 

Ne jemi me Europën por jo një vend i saj...Nëse Britanisë do i duhej të 

zgjidhte midis Europës dhe deteve të hapura, ajo gjithnjë duhet të zgjedhë 

këto të fundit.
448 

 

Është me interes, gjithashtu, të kujtojmë fjalët e Churchill-it, i cili, në 

vitin1955, në mbledhjen e tij të fundit si kryeministër i Anglisë, u tha anëtarëve të 

kabinetit tij këto fjalë të paharruara: “Never be separated from the Americans!” 

(Kurrë mos u ndani nga amerikanët!).
449

 Kësaj aksiome politike, siç shprehet Fatos 

Tarifa, i janë përmbajtur pothuajse të gjithë kryeministrat britanikë që nga ajo kohë. 

Hugh Gaitskell, lideri i laburistëve britanikë nga viti 1955 deri në vitin 1963, e 

reflektoi më së miri këtë besim kur ai i refuzoi kërkesat e hershme për integrimin e 

Britanisë së Madhe në Europë me këto fjalë: “Për ne, detet e hapura dhe një mijë vjet 

histori”. Coral Bell, ka vënë në dukje se: 

 

Deri më sot, asnjë kryeministër britanik, përveç kryeministrit Edward Heath, 

nuk e ka vlerësuar lidhjen e Britanisë së Madhe me Europën më të 

rëndësishme sesa lidhjen e saj me Shtetet e Bashkuara.
450

 

 

Vijojmë me Gjermaninë. Ribashkimi i këtij vendi në vitin 1990 e prishi 

përfundimisht balancën mbi të cilën u formua Komuniteti Europian më 1957. Tregu i 
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përbashkët europian u krijua kur Franca, Italia dhe Republika Federale Gjermane 

(më vonë edhe Britania e Madhe) ishin pak a shumë në të njëjtin nivel zhvillimi. Sot, 

Gjermania qëndron në një pozitë shumë më të avancuar se të gjitha vendet e tjera të 

Bashkimit Europian, si nga potenciali i saj ekonomik, nga autoriteti dhe prestigji 

politik i saj, ashtu edhe nga pikëpamja demografike. Fatos Tarifa e argumenton si më 

poshtë peshën dhe rolin e Gjermanisë në Bashkimin Europian të sotëm: 

 

Jo vetëm sot, kur Gjermania është bërë motorri kryesor i ekonomisë 

europiane dhe fuqia politike kryesore e Bashkimit Europian, por edhe 20 

vite më parë, kur dy Gjermanitë, të ndara pas Luftës së Dyte Botërore, u 

ribashkuan, diskutohej nëse paskëtaj do të shihnim një „Gjermani europiane‟ 

apo një „Europë gjermanike‟. Sot duket se ka ndodhur e dyta, një realitet 

politik dhe ekonomik ky, i cili, sipas Giddens-it, ndryshe nga Europa e Zhan 

Monesë, është shndërruar në një Bashkim Europian, të cilin, de facto e 

dominon dhe e drejtojnë kancelarja e Gjermanisë dhe presidenti i Francës. 

Giddens e quan këtë version të BE-së një „Europë në letër‟ (paper Europe), 

një Europë inefektive, që inkurajon forcat euroskeptike dhe partitë populiste 

në Europë. Në fakt, sot janë Gjermania dhe kancelarja e saj që flasin në emër 

të Europës dhe të tjerët, sidomos vendet më të varfëra e periferike të BE-së, 

u shkojnë pas. Kjo situatë, sipas Giddens-it, është paradoksale, në atë 

shkallë, sa që „nëse nuk ndryshohet struktura institucionale e BE-së, kjo e 

fundit nuk ka të ardhme‟.
451

 

 

Gjermania e “normalizuar”, po të përdor shprehjen e ish-kancelarit Helmut 

Kohl, nuk ka më nevojë për garancinë e Francës ose të Bashkimit Europian për të 

luajtur një rol të pavarur në politikën rajonale dhe atë globale. Sot, ky vend nuk bën 

më diplomacinë e çeqeve (checkbook diplomacy), si në kohën e Luftës së Gjirit 

Persik, por bën një diplomaci të pavarur dhe aktive, e cila u manifestua qartë, për 

herë të parë, me njohjen e njëanshme prej saj të Sllovenisë dhe të Kroacisë si shtete 

të pavarura dhe sovrane, në vitin 1991, edhe pse këtë e kundërshtuan në atë kohë 

pothuajse të gjithë partnerët e saj europianë, madje, fillimisht, edhe Shtetet e 

Bashkuara. 
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Gjermania luan sot një rol qendror në debatin politik dhe ekonomik në 

Europë, në një shkallë të tillë, sa disa analistë kanë shprehur mendimin se çështja 

europiane mund të konsiderohet, para së gjithash, një “çështje gjermane”. Deri më 

sot, strategjia e Gjermanisë ka qenë zgjerimi i NATO-s (duke përfshirë në gjirin e 

kësaj aleance politiko-ushtarake ish-vendet komuniste të Europës Qendrore e 

Lindore), si edhe zgjerimi i Bashkimit Europian në lindje dhe në veri. Shumë analistë 

mendojnë se, pas Luftës së Ftohtë, Gjermania e sheh zgjerimin e NATO-s si një 

proces të dobishëm jo vetëm për forcimin e sigurisë në Europë, por edhe për vetë 

pozitën e saj gjeostrategjike, e cila nuk është më një vend periferik i NATO-s, por 

është, gjeografikisht, në qendër të hapësirës europiane që mbrohet nga kjo aleancë. 

Nga ana tjetër, ishte Gjermania ajo që luajti rolin kryesor në zgjerimin e BE-

së me vende të reja anëtare, si Austria, Finlanda dhe Suedia, në vitin 1995. Po 

kështu, Gjermania u bë avokati më i mirë për anëtarësimin, në një raund të 

mëvonshëm, në Bashkimin Europian të Polonisë, të Republikës Çeke dhe të 

Hungarisë. Këto vende, Gjermania Perëndimore i kishte ndihmuar ekonomikisht për 

vite me radhë, duke pritur jo vetëm ribashkimin e saj me Republikën Demokratike 

Gjermane, por edhe transformimin kapitalist dhe demokratik të këtyre vendeve. Me 

këtë, siç mendon Timothy Garton Ash, Gjermania synonte, në fakt, krijimin e një 

“blloku verior”, zgjerimin e sferës së influencës së saj në Europën Qendrore dhe 

Lindore dhe gjetjen e një partneri të ri tregtar tek Polonia.
452

 

Në sistemin e sotëm të marrëdhënieve ndërkombëtare, Gjermania kërkon që 

të legjitimojë një rol të ri për veten e saj, të cilin e justifikon me potencialin e saj 

ekonomik (si vendi i katërt ekonomikisht më i fuqishëm në botë, pas Shteteve të 

Bashkuara, Kinës dhe Japonisë), me peshën e saj politike, arsenalin e saj ushtarak, 

shkallën e lartë të zhvillimit teknologjik dhe si vendi me popullsinë më të madhe në 

Europë. Gjermania, me të drejtë, kërkon të marrë një vend të përhershëm në 

Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe, unë mendoj se nëse konjukturat 

ndërkombëtare ndryshojnë, ajo me siguri mund të kërkonte të drejtën për të poseduar 

edhe ajo një arsenal bërthamor. 

Duke i lënë pas traumat e dy luftrave botërore, që ajo vetë i nisi dhe i humbi 

në disfatë të plotë, Gjermania është sot një ndër demokracitë më të konsoliduara në 

botë dhe një aktor shumë i rëndësishëm në skenën globale, duke marrë pjesë madje, 
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për herë të parë që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore, në operacionet 

paqeruajtëse në përbërje të misioneve të OKB-së dhe të NATOs në Kosovë dhe në 

Afganistan. 

Ajo që vlen të theksohet në mënyrë të veçantë është se Gjermania ka kohë që 

ka marrë përsipër të luajë dhe luan rolin e interlokutorit kryesor të Perëndimit me 

Rusinë.
453

 Gjatë periudhës që Gerhard Schröder ishte kancelar i Gjermanisë ai krijoi 

marrëdhënie personale shumë të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin i 

konsideruar nga disa si “gjermani në Kremlin” dhe u përpoq që Gjermania të luante 

një rol qendror si “motorri” i politikës së Bashkimit Europian ndaj Rusisë. 

Kancelarja Angela Merkel sot, kryesisht për shkak të pozitës së re, më të fuqishme, 

politike e diplomatike që zë Gjermania në Bashkimin e Europian, si edhe për shkak 

të personalitetit të saj, është një interlekutor edhe më i rëndësishëm me Rusinë në 

emër të BE-së. 

Jo shumë kohë më parë, mediat europiane flisnin për një Europë që drejtohej 

nga “Merkozi” çifti Angela Merkel dhe Nicolas Sarkozy. Këta dy liderë dhe vendet e 

tyre përkatëse u bënë çifti i pazëvendësushëm i Europës, edhe pse “martesa” e tyre 

ishte e tillë, që, siç shprehej Sarkozy, ndërsa “Gjermania pa Francën i tremb të gjithë, 

Franca pa Gjermaninë nuk trëmb askënd”. 

Pse kështu? Franca, e cila doli e shkatërruar dhe e poshtëruar nga Lufta e 

Dytë Botërore, edhe pse në krahun e fuqive fituese, nuk u ftua në Konferencën e 

Jaltës si tre fuqitë e tjera të mëdha triumfuese në atë luftë Shtetet e Bashkuara, 

Bashkimi Sovjetik dhe Britania e Madhe. Gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë, Franca 

gjithmonë ruajti solidaritetin e saj me Perëndimin sa herë që krijohej një situatë krize 

në sistemin dypolar të asaj kohje, ndërsa siguria e saj kombëtare ka qenë gjithnjë e 

garantuar nga ombrella mbrojtëse amerikane. E rimëkëmbur nga Lufta e Dytë 

Botërore me dollarët amerikanë dhe me ndihmën e Shteteve të Bashkuara, Franca 

arriti të bëhej përsëri një fuqi e madhe, apo të paktën ushqen iluzionin se ajo mbeti 

dhe vazhdon të jetë një fuqi e tillë. 

Por ç‟rrethana i rikthyen Francës statusin dhe prestigjin e një fuqie të madhe 

dhe sa e qëndrueshme është pozita e saj sot? Statusi i Francës si një ndër Fuqitë e 

Mëdha në periudhën pas Luftës së Dytë Botërore u përcaktua kryesisht nga tre 

faktorë: 

                                                           
453

 Angela Stent, “Berlin‟s Russia Challenge”, The National Interest (2007), Vol. 88, f. 48. 



148 
 

Faktori i parë ishte pushtimi sovjetik i Europës Lindore dhe Qendrore dhe 

ndarja e Gjermanisë në dy shtete të veçanta. Këto dy rrethana i dhanë Francës (edhe 

pse ajo nuk ishte ndër negociatorët e rendit të ri botëror në Jaltë), një superioritet 

politik dhe diplomatik të qëndrueshëm ndaj Republikës Federale Gjermane dhe një 

farë ndikimi mbi këtë vend, i cili, pas luftës, nuk u lejua të luante asnjë rol të 

rëndësishëm në politikën dhe në diplomacinë botërore. Franca u njoh si një ndër 

katër fuqitë triumfuese në Luftën e Dytë Botërore me të drejta statutore në të gjithë 

Gjermaninë. Faktori i dytë ishte vendi permanent në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, 

që iu dha Francës qysh nga krijimi i kësaj organizate. Faktori i tretë ishte arsenali 

bërthamor parandalues që iu lejua të zotërojë, arsenal i cili do të shërbente për të 

ndërtuar, të paktën në teori, një politikë mbrojtëse të pavarur dhe një doktrinë 

ushtarake tërësisht franceze.
454

 

Në ditët tona, të gjitha këto arsye ose pretendime, të cilat deri vonë kanë 

mbajtur në këmbë iluzionin e Francës si një fuqi e madhe e globit, nuk qëndrojnë më. 

Jalta është tashmë një footnote në historinë botërore. Perandoria sovjetike është 

shembur. Gjermania është ribashkuar dhe është bërë superfuqia ekonomike e 

Europës. Europa, gjithashtu, është bashkuar dhe, pavarësisht rolit të Francës në të, ky 

vend nuk mund të sillet dot në Bashkimin Europian siç mund të donte. Avantazhet 

politike dhe diplomatike të Francës në krahasim me Gjermaninë nuk janë më ato të 

dikurshmet, me përjashtim të vendit që ajo vazhdon të ruajë si anëtare e përherëshme 

e Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Por, edhe këtë privilegj ndaj Gjermanisë, Franca 

mund të mos e ketë më në të ardhmen, nëse Gjermania, ashtu si edhe Japonia, India, 

Brazili dhe, ndoshta, Afrika e Jugut, do të bëheshin anëtare të përhershme të Këshillit 

të Sigurimit, ose nëse OKB-ja, e cila është krijuar rreth 70 vite më parë në një botë 

dhe për një botë krejt tjetër nga kjo në të cilën jetojmë sot  do të shpërbëhej, ose do të 

riorganizohej në një mënyrë tjetër, për t‟iu përgjigjur më mirë imperativave të 

shekullit XXI.  Sa për arsenalin e saj bërthamor, ky nuk mund të thuhet më se 

përfaqëson simbolin vendimtar të statusit të një fuqie të madhe në një botë, në të 

cilën shumë shtete (ndër të tjera edhe Izraeli, India dhe Pakistani) posedojnë armë 

bërthamorë. 
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Në rrethana të tilla tingëllojnë krejtësisht jashtë realitetit fjalët e njërit prej 

ish-ministrave të Jashtëm francezë, Hubert Vedrine, cili, duke shprehur antagonizmin 

e qeverisë së tij ndaj hegjemonisë amerikane, në vitin 1999 thoshte: 

 

Ne nuk mund t‟i pranojmë as një botë njëpolare, as një botë kulturalisht 

uniforme dhe as unilaterizmin e një hyperfuqie të vetme.
455

 

 

Por, nëse Franca nuk e dëshiron dhe nuk e “pranon” këtë realitet, ajo vetë nuk 

ka asnjë mundësi ta ndryshojë atë. Francës, ashtu si edhe fuqive të tjera të mëdha, do 

t‟u duhet të jetojnë edhe për shumë kohë në këtë botë njëpolare, përdersisa as Franca, 

as ndonjë fuqi tjetër, nuk duket se është në gjendje (dhe nuk do të jetë në gjendje për 

një kohë të gjatë), që të zhvillohet si një kundërpeshë ndaj Shteteve të Bashkuara dhe 

ta ndryshojë strukturën e sistemit të sotëm të marrëdhënieve ndërkombëtare. 

Për të mos krijuar ndonjë keqkuptim, dua të vë në dukje se unë nuk them se 

Europa është e pafuqishme dhe se Bashkimi Europian nuk është sot një aktor dhe një 

faktor i rëndësishëm në politikën globale. Një Europe të bashkuar në një mënyrë 

vërtet efektive, që do të ishte një Europë e federalizuar, pra Shtetet e Bashkuara të 

Europës, siç e kanë përfytyruar atë, për më shumë se dy shekuj, disa nga figurat më 

të shquara të mendimit politik botëror, duke filluar nga George Washington,
456

 

Napoleon Bonaparte,
457

 Giuseppe Mazzini,
458

 Victor Hugo,
459

 Winston Churchill
460

 

dhe, sot, Anthony Giddens,
461

 nuk do t‟i mungonin kapacitetet e nevojshme për t‟u 

bërë një fuqi botërore më vete. 
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Në fakt, Europa edhe tani mund të konsiderohet si një superfuqi nga 

pikëpamja ekonomike e financiare. Duke prodhuar gati një të tretën e GDP-së globit 

(pak më shumë se Shtetet e Bashkuara), Europa (si bashkim i 28 vendeve), është bërë 

“një fuqi ekonomike e klasit të parë, e aftë të konkurrojë me Shtetet e Bashkuara dhe 

me ekonomitë aziatike dhe të negociojë, nga pozita thuajse të barabarta me to, mbi 

çështje të tregtisë dhe të financave ndërkombëtare”.
462

 Sidoqoftë, pesha ekonomike e 

Europës nuk matet realisht me agregatin e GDP-ve të 28 vendeve anëtare të 

Bashkimit Europian, por me GDP-të e 18 vendeve anëtare të Eurozonës, të marra së 

bashku, të cilat kanë një politikë monetare dhe, deri diku fiskale, të përbashkët. GDP-

ja e përbashkët e këtyre vendeve nuk e kalon GDP-në e Shteteve të Bashkuara. Për 

më tepër, një bashkësi vendesh të pabarabarta, siç është Bashkimi Europian, nuk 

mund të jetë një aktor strategjik në skenën globale, njëlloj si fuqitë e tjera të mëdha. 

Nga ana tjetër, edhe pse vendet e Bashkimit Europian, të marra së bashku, 

shpenzojnë për mbrotjen mbi 0.7 miliard USD në ditë, më shumë se çdo vend tjetër 

në botë, pas Amerikës (shpenzimet ushtarake të së cilës i kalojnë 1.5 miliard USD në 

ditë),
463

 Europa e bashkuar as nuk ka synim që t‟i arrijë Shtetet e Bashkuara në këtë 

drejtim dhe as nuk mundet. 

Duhet theksuar se fuqia ekonomike dhe financiare e Europës dhe kapacitetet 

ushtarake të saj nuk e bëjnë atë një fuqi strategjike globale, çka është një kusht 

esencial për të marrë përsipër rolin e lidershipit global. Nëse përdorim shprehjen e 

njohur të autorit neorealist Robert Kagan, për tre mijë vjet me radhë, europianët kanë 

qenë një “racë” luftëtarësh, të ardhur “nga Marsi”, të cilët i ranë botës kryq e tërthor 

për ta eksploruar dhe pushtuar atë, një “racë” e cila “zbuloi” luftën si të tillë dhe bëri, 

qysh nga koha e Trojës, luftrat më të përgjakshme, kryesisht në kontinentin e saj.
464

 

Sidoqoftë, sot europianët nuk janë më të tillë dhe, në mungesë të një identiteti dhe të 

një patriotizmi europian, askush prej tyre, siç ka vënë në dukje Brzezinski, nuk ka 

vullnetin “të vdesë për Europën”.
465

 Nëse shprehemi përsëri me fjalët e Kagan-it, 
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duket se europianët e sotëm janë një “racë” tjetër, “nga Venusi”.
466

 Le të përmendim 

vetëm një fakt. Numri i forcave të armatosura në vendet e Bashkimit Europian, të 

marra së bashku, i kalon 2.5 milionë; megjithatë, vetëm 3 për qind e tyre janë në 

gadishmëri të marrin pjesë në veprime ushtarake në çdo kohë, ndërkohë që Amerika 

mban në gadishmëri dhe mund të mobilizojë për veprime ushtarake në çdo moment 

rreth 85 për qind të forcave të saj të armatosura.
467

 

Faktet reale dhe logjika me të cilën zhvillohen ngjarjet në fushën e 

marrëdhënieve ndërkombëtare më bëjnë të besoj, siç përpiqen të argumentojnë kohët 

e fundit edhe dy prej analistëve më të shquar të gjeopolitikës globale, Robert 

Kagan,
468

 dhe Josef Joffe,
469

 se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dhe do të 

vazhdojnë të mbeten edhe në shekullin XXI e vetmja superfuqi, me të cilën sot dhe 

për disa dhjetëvjeçarë të tjerë nuk do të mund të krahasohet asnjë fuqi tjetër të 

madhe, në asnjë nga dimensionet që përbëjnë elementet bazë të pushtetit të një fuqie 

globale. 

Në fushën e mbrojtjes, fjala vjen, Amerika shpenzon sot pothuajse aq sa të 

gjitha vendet e botës, të marra së bashku. Ekonomia e saj, e llogaritur në GDP, është 

më e fuqishme se ekonomitë e Japonisë, të Kinës dhe të Gjermanisë, të marra së 

bashku, ose më e fuqishme se ekonomitë e të 18 vendeve të Eurozonës, të marra së 

bashku. Asnjëherë më parë në historinë moderne nuk ka ndodhur që diferenca midis 

Fuqive të Mëdha të globit të jetë kaq e madhe. Në prag të Luftës së Parë Botërore, 

fuqitë e mëdha europiane ishin pak a shumë të balancuara nga pikëpamja e zhvillimit 

ekonomik: Gjermania, me një GDP prej 237 miliardë USD, sapo e kishte kaluar 

Britaninë, GDP-ja e së cilës ishte 225 miliardë USD, ndërsa Rusia dhe Franca kishin, 

përkatësisht, një GDP prej 230 dhe 144 miliardë USD.
470

 

Supremacia e Shteteve të Bashkuara ndaj fuqive të tjera të mëdha të globit 

nuk duket vetëm në faktorët ekonomikë, politikë dhe ushtarakë. Ajo shprehet, 
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gjithashtu, edhe në një komponent tjetër të rëndësishëm, siç është hegjemonia 

kulturore e saj dhe lidërshipi i saj në fushat e shkencës, të kulturës e të arteve. Siç vë 

në dukje Ftaos Tarifa, në librin e tij Saga e dy kontinenteve: 

 

Kjo hegjemoni nuk ka të bëjë thjesht, ose vetëm me kulturën pop, me stilet 

artistike, preferencat dhe shijet konsumeriste, siç mendohet gabimisht shumë 

herë, por sidomos me kulturën artistike dhe shkencore më të lartë. Amerika 

ka jo vetëm McDonalds, por edhe Microsoft; ajo ka edhe NBA edhe NASA, 

edhe Hollywood edhe Harvard.
471

 

 

Amerika ka universitetet më të mira në botë, të cilat “prodhojnë” popullatën 

më të madhe të studiuesve me PhD, rreth 60,000 të tillë në vit. Në ditët tona, në 

Shtetet e Bashkuara punojnë rreth 400,000 shkencëtarë nga vende të ndryshme të 

Europës, pa përmendur mijëra të tjerë nga vendet e Azisë, të Amerikës Latine, nga 

Kanadaja, Australia, Lindja e Mesme etj.
472

 Universitetet amerikane dhe, 

veçanërisht, programet e tyre post-universitare, tërheqin një numër më të madh 

studentësh të huaj sesa të gjitha universitetet e botës, të marra së bashku. 

Shkencëtarët amerikanë marrin shumicën absolute të çmimeve Nobel në shkencë dhe 

të çmimeve të tjera ndërkombëtare. Qysh pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore 

deri më sot, në katër fusha të kërkimit shkencor (mjekësi, kimi, fizikë dhe ekonomi) 

për të cilat çdo vit akordohet Çmimi Nobel, numri i shkencëtarëve amerikanë të 

laureuar me këtë çmim është më i madh se numri i shkencëtarëve të laureuar po me 

këtë çmim nga të gjitha vendet e tjera të botës. 

Duke i krahasuar Shtetet e Bashkuara me fuqitë e tjera të mëdha, në të 

kaluarën por edhe sot, Josef Joffe vë në dukje se burimi i fuqisë së Amerikës është 

truri i saj.
473

 Amerika ka mbledhur dhe vazhdon të mbledhë shkencëtarët më të mirë 

nga e gjithë bota. Kjo e bën Amerikën të dominojë në çdo fushë të kreativitetit dhe të 

veprimtarisë njerëzore në ekonomi, në politikë, në fushën ushtarake, në shkencë, në 

teknologji dhe në kulturë dominim i cili nuk ka të bëjë me qenien në krye të 

administratës amerikane të këtij apo të atij presidenti, por me potencialet e mëdha 
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krijuese, me pasuritë e jashtëzakonshme të këtij vendi, si edhe me shkallën e lirisë që 

ekziston atje. Siç argumenton me të drejtë Fatos Tarifa: 

 

Aftësia për të tërhequr dhe stimuluar ,intelektualisht dhe materialisht, 

talentet shkencore nga të katër anët e botës, është një ndër arsyet që 

shpjegon, të paktën qysh pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore, ritmet e 

larta të inovacionit shkencor dhe teknologjik në Shtetet e Bashkuara dhe që 

do t‟i rezervojë shoqërisë amerikane rolin e lidershipit në këtë fushë për një 

periudhë shumë të gjatë kohe.
474

 

 

Efektet transformuese pozitive shumë të mëdha që kanë luajtur universitetet 

amerikane në zhvillimin ekonomik, teknologjik, social e kulturor të botës i çmojnë 

veçanërisht shumë shoqëritë aziatike. Siç shpjegon studiuesi dhe diplomati i njohur 

Kishore Mahbubani, kjo ka ndodhur dhe vazhdon të ndodhë për shkak se studentët 

aziatikë, të diplomuar dhe të doktoruar në Shtetet e Bashkuara, si rregull, kthehen në 

vendet e tyre pas përfundimit të studimeve, duke sjellë me vete jo vetëm dijen 

bashkëkohore dhe aftësi të çmuara në shkencat inxhinierike, në mjekësi, në 

arkitekturë etj, por edhe atë “American Dream” që i bën ata të besojnë se çdo individ 

mund të arrijë sukses në jetë, pavarësisht kastës apo klasës shoqërore nga e cila vjen. 

Ky autor shkruan se, ashtu sikurse “Katër Modernizimet” e Ten Sjaopinit nuk do të 

kishin pasur sukses, nëse ky udhëheqës refomator i Kinës nuk do t‟i kishte inkurajuar 

aspiratat e popullit kinez me shembullin e modelit amerikan dhe me ëndrrën 

ekonomike amerikane, “është vështirë të mendohet se si do t‟i kishte arritur sukseset 

e saj Azia moderne pa kontributin amerikan”.
475

 

Në kuptimin e plotë të fjalës, Amerika mund të konsiderohet si pararendësja e 

modernitetit dhe e progresit shoqëror, teknologjik dhe kulturor për mbarë njerëzimin. 

Amerika e kërkon modernitetin dhe lufton për të, ndërkohë që shumica e shoqërive, 

nga vetë natyra e tyre, janë konservatore, çka do të thotë se ato u rezistojnë 

tendencave modernizuese. Siç shkruan Patrick Laude, autor të cilit i jam referuar 

edhe më sipër: 
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Për shumë njerëz, në Azi dhe në Europë, Amerikë do të thotë modernitet, 

pavarësisht nëse këtë ata e kuptojnë pozitivisht apo negativisht. Fare pak 

mund të vihet në dyshim se europianët janë, përgjithësisht, më skeptikë sesa 

amerikanët përsa i përket modernitetit, kryesisht për shkak se ata i kanë 

provuar për një kohë më të gjatë si eksperiencë të vetën, si pasojat e tij të 

tmerrshme, ashtu edhe të mirat e tij. Amerika është në një proces të 

vazhdueshëm rikrijimi të vetvetes, përmes të cilit ajo i jep formë botës 

moderne, oseme fjalë të tjera në mënyrë kreative dhe me entuziazëm, ajo 

manifeston sot atë çka europianët e imagjinuan dhe e formuluan teorikisht 

në shekullin e 18-të.
476

 

 

Të “mirat publike” që krijon Amerika, kultura dhe vlerat e saj, kanë një 

ndikim të fuqishëm modernizues dhe emancipues në të katër anët e globit. Ky 

pikërisht është lidërship. Nën ndikimin e tyre vazhdimisht dobësohen dhe zhduken 

strukturat e vjetra të pushteti, privilegjet që lidhen me to, sistemet e vjetra të vlerave 

dhe traditat të vjetra të të menduarit e të të jetuarit. Josef Joffe argumenton se 

pushteti transformues i Amerikës është i tillë, që ai “e bën mbarë botën të adoptojë 

vlerat e saj ose të dojë të izolohet dhe të mbrohet prej saj”.
477

 

Nga ana tjetër, ndryshe nga sa pretendojnë shumë autorë, Europa e bashkuara 

nuk është zhvilluar si një shtet “post-modern”, “post-westfalian”, apo si një “post-

nation-state”, jashtë strukturave të sistemit shtetëror, për t‟u bërë eventualisht 

avangarda e rendit të ardhshëm botëror, në të cilin marrëveshjet dhe institucionet 

juridike ndërkombëtare që synojnë zbatimin e normave humanitare do të mund të 

parandalonin çdo konflikt midis shteteve dhe çdo burim të luftrave.
478

 Natyrisht, 

askush nuk e vë në dyshim faktin që procesi i integrimit europian ka bërë një progres 

shumë të madh qysh nga fillimet e pasigurta të periudhës pas Luftës së Dytë 

Botërore. Por, sidoqoftë, siç vënë në dukje edhe John Hulsman dhe William 

Schirano, në një artikull, me titull “Bashkimi Europian ka vdekur”, në vend që 
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europianët të ushqejnë sot iluzione mbi një Europë të bashkuar, si një projekt post-

modern dhe si liderja e ardhshme e globit, 

 

ata duhet të pranojnë realitetin e një Europe të përbërë nga shtete të pavarura 

kombëtare, ku BE vazhon të luajë një rol, por ama një rol dytësor në 

përcaktimin e fatit politik të kontinentit.
479

 

 

Institucionet qendrore të Bashkimit Europian vazhdojnë të kritikohen 

gjerësisht për mungesë efektiviteti dhe, akoma më shumë, për deficitin e 

legjitimitetit të tyre demokratik, për shkak të mungesës si të lidhjeve me qytetarët 

europianë, ashtu edhe të procedurave llogaridhënëse ndaj tyre.
480

 Pierre Manent, në 

librin e tij Një botë përtej politikës?, shkruan se “europianët janë përfshirë në një 

aventurë të pasigurt për të ndërtuar një demokraci pa një popull”, duke besuar se “e 

ardhmja e tyre kërkon një ndarje të plotë nga e kaluara e tyre dhe se, për këtë arsye, 

përkatësia e tyre në këtë apo atë popull duhet të zhvishet nga çdo kuptim politik 

specifik”. Sipas tij: 

 

Ndërsa amerikanët duket se gjithnjë e më shumë e identifikojnë çdo gjë që 

ata bëjnë dhe çdo gjë që ata janë me demokracinë...europianët përpiqen t‟i 

ndajnë virtytet e tyre demokratike nga të gjitha karakteristikat e tjera të tyre 

dhe, në këtë mënyrë, të shkëputen nga mëkatet e tyre të së kaluarës.
481

 

 

Tashmë pranohet gjerësisht se Bashkimit Europian i mungon aftësia që të 

projektojë fuqinë e vet politike, diplomatike dhe ushtarake në arenën ndërkombëtare. 

Francis Fukuyama, si shumë intelektualë të tjerë në kohën tonë, ka të drejtë kur thotë 

se, vetëm Shtetet e Bashkuara kanë aftësinë të luajnë (dhe do të vazhdojnë të luajnë) 
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rolin e lidershipit botëror. Europa, pavarësisht faktit se sa thellë dhe në mënyrë të 

qëndrueshme realizohet integrimi i saj, nuk mund ta luajë dot këtë rol. Fukuyama 

shkruan: 

 

Nëse lidershipi botëror do t‟u lihej në dorë europianëve, këta ose do 

pajtoheshin me gjithçka që ekziston, ose do të bënin marrëveshje cinike për 

të ruajtuar interesat e tyre të ngushta, ndërsa flasin për të drejta dhe drejtësi 

universale.
482

 

  

Për të gjitha arsyet që vumë në dukje më lart, David Hendrickson gjykon se, 

në marrëdhëniet e saj me Amerikën, Europa duket se ka vetëm tri opsione: ose të 

ndahet prej saj, ose ta kritikojë atë, ose t‟i qëndrojë besnike asaj.
483

 Sipas këtij autori, 

opsioni i parë do të thotë që Europa mund të zgjedhë të kërkojë një pavarësi 

strategjike prej Shteteve të Bashkuara (një ambicje kjo, të cilën francezët e kanë 

manifestuar vazhdimisht), duke i dobësuar marrëdhëniet me Amerikën në fushën e 

sigurisë, për të dalë si një fuqi globale e pavaruar dhe “e barabartë”, e cila promovon 

interesat e saj. Opsioni i dytë nënkupton që Europa të mbetet aleatja transatlantike e 

Amerikës, por të kundërshtojë ato iniciativa të Uashingtonit, të cilat ajo i konsideron 

të njëanshme, jo të drejta, ose të rrezikshme, duke e zgjeruar kështu autonominë e saj 

ndaj varësisë prej Shteteve të Bashkuara. Ndërsa opsioni i tretë do të thotë që Europa 

të vazhdojë të përkrahë iniciativat amerikane duke synuar që marrëveshjet me 

Shtetet e Bashkuara në disa fusha të mund t’i sigurojnë asaj influencë në fusha të 

tjera.
484

 

Cilindo nga këta tre opsione që mund të zgjedhë në të ardhmen Bashkimi 

Europian, në raportet e tij me të vetmen superfuqi të planetit Shtetet e Bashkuara 

asnjëri prej tyre nuk do të mund t‟i sigurojë atij rolin e lidërshipit global. Europa 

është dhe do të vazhdojë të mbetet, për një kohë relativisht të gjatë, e varur në shumë 

aspekte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 
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IV.4      Dy qasje teorike mbi fuqinë hegjemore, lidërshipin global 

dhe trajektoret e tyre 

 

Trajtimi i një teme të tillë të rëndësishme, si lidershipi global i Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës, përveç trajtimit historik dhe politik të çështjes, do të 

përfitonte edhe nga një trajtim teorik i saj, prej perspektivave të ndryshme të teorisë 

sociale që gjejnë aplikimi në studimin e dukurive globale e të marrëdhënieve 

ndërkombëtare. Prej perspektivave të shumta, unë kam veçuar për të trajtuar në këtë 

punim dy nga më të rëndësishmet, që lidhen, njëra me emrin e Immanuel 

Wallerstein-it (Yale University), dhe tjetra me atë të Amita Etzioni-t (George 

Washington University). Si njëri dhe tjetri janë autorë të një teorie origjinale, që 

shpjegon, secila në mënyrën e vet, sistemin e organizimit botëror të sotëm, 

funksionimin dhe evoluimin e tij, të lidhura këto me zhvillimet ekonomike dhe 

ndryshimet në balancës politike e ushtarake mes Fuqive të Mëdha. Më poshtë 

analizoj përmbajtjen dhe rëndësinë e pikëpamjeve të tyre lidhur pikërisht me vendin 

dhe rolin e Shteteve të Bashkuara në sistemin e sotëm global të marrdhënieve 

ndërkombëtare. 

 

 

IV.4.1    Wallerstein: Hegjemonia dhe lidërshipi amerikan në strukturën 

ndërshtetrore të sistemit të sotëm botëror 

 

Vepra më e njohur e Wallerstein-it, Sistemi Botëror Modern (The Modern 

World-System), është e jashtëzakonshme jo thjesht për nga vëllimi i saj, por sidomos 

për nga përmbajtja, nga rëndësia dhe ndikimi i saj në shkencat sociale dhe në teorinë 

e marrëdhënieve ndërkombëtare. E botuar deri më sot vetëm pjesërisht, në katër 

vëllime, çonjëri prej të cilëve trajton një periudhë të caktuar historike,
485

 ky magnum 
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opus i Wallerstein-it pritet të plotësohet edhe me dy vëllime të tjera, që i sjellin 

analizat e tij mbi zhvillimin e sistemit botëror modern deri në ditët tona. 

 Nga këndvështrimi i analizës së sistemeve botërore që zhvillon Wallerstein 

pothuajse në të gjithë veprën e tij dhjetravëllimshme, struktura ndërshtetërore e 

sistemit botëror modern (zakonisht lënda kryesore për studentët e marrëdhënieve 

ndërkombëtare), është thjesht një strukturë institucionale që formon kuadrin e 

integruar të sistemit botëror modern. Ky sistem botëror, ashtu si të gjitha sistemet 

botërore, është një sistem historik, i drejtuar nga një logjikë e vetme dhe nga një sërë 

rregullash, brenda dhe përmes të cilave individët, grupet dhe shtetet luftojnë me 

njëri-tjetrin për plotësimin e interesave të veta dhe në përputhje me vlerat e tyre. Nga 

ky këndvështrim, analiza të rëndësishme gjeopolitike mund të bëhen vetëm në 

kontekstin e funksionimit të sistemit botëror modern si i tërë dhe nga pikëpamja e 

trajektores së tij të veçantë historike.
486

 Mbështetur në këtë argument, më poshtë 

analizoj, në vija të përgjithshme, strukturën dhe funksionimin e sistemit 

ndërshtetëror, duke vlerësuar se si Wallerstein i sheh trajektoren e sotme dhe atë të 

ardhme të sistemit botëror modern në përgjithësi, të sistemit ndërshtetëror dhe të 

vendit e të rolit të Shteteve të Bashkuara në këtë sistem, në veçanti. 

Në veprën e tij, Wallerstein shpjegon se ekonomia kapitaliste botërore është 

një sistem i strukturuar shoqërisht nga një bosht i integruar i punës, parimi drejtues i 

të cilit është akumulimi i pareshtur i kapitalit. Mekanizmi kryesor për realizimin e 

këtij parimi ka qenë krijimi i një numri të madh hallkash për prodhimin e mallrave që 

kapërcejnë kufij të shumëfishtë politikë. Këto hallka konsistojnë konceptualisht dhe 

historikisht në një sërë operacionesh që janë të dobishme njëlloj si hallkat e një 

zinxhiri. Kushtet mbizotëruese brenda vetë hallkave të çdo zinxhiri ndryshojnë me 

kalimin e kohës, ashtu siç ndryshojnë edhe kushtet e çdo hallke nga ato të hallkave të 

tjera. Disa hallka kanë patur prodhues të shumtë në shumë vende; të tjerat kanë qenë 

relativisht të monopolizuara nga fare pak prodhues. Përsa i përket fitimit, ai 

realizohet zakonisht në të gjitha hallkat e zinxhirit, por fitimi më i madh rezulton nga 

një shkallë më e lartë e monopolizimit në një hallkë të caktuar.
487
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Aktivitetet e hallkave më fitimprurëse priren të jenë gjeografikisht të 

përqendruara në pak zona, relativisht të vogla, të ekonomisë botërore, të cilat 

Wallerstein i quan kolektivisht zona qendrore. Hallkat më pak fitimprurëse, sipas tij, 

priren t‟i kenë njësitë e aktivitetit të tyre ekonomik më të shpërndara nga pikëpamja 

gjeografike; shumica e tyre janë të vendosura në një zonë shumë më të gjerë, të cilën 

ai e quan zonë periferike. Por, ndërsa qendra dhe periferia janë terma gjeografikë për 

nga origjina dhe për nga rrjedhojat e tyre, Wallerstein nuk i përdor ato thjesht si 

terma hapësinorë, por si terma relacionesh.
488

 Marrëdhënia qendër-periferi, sipas tij, 

është një marrëdhënie midis sektorëve më të monopolizuar të sferave të prodhimit, 

nga njëra anë, dhe sektorëve më konkurrues, pra një marrëdhënie midis aktiviteteve 

prodhuese me fitim të lartë (dhe përgjithësisht me pagë të lartë) dhe të aktiviteteve 

me fitim të ulët (dhe me pagë të ulët). Kjo, sqaron Wallerstein, është një marrëdhënie 

mes kapitalit botëror dhe punës botërore; por është, gjithashtu, edhe një marrëdhënie 

mes kapitalistëve të fortë dhe kapitalistëve të dobët.
489

 Pasoja kryesore e integrimit të 

të dyja llojeve të aktiviteteve është transferimi i mbivlerës nga sektori periferik në 

sektorin qendror, që do të thotë, jo thjesht nga punëtorët tek pronarët, por nga 

pronarët (ose kontrolluesit) e aktiviteteve prodhuese periferike, te pronarët (ose 

kontrolluesit) e aktiviteteve qendrore, pra te kapitalistët e mëdhenj,
490

 ose, me fjalë të 

tjera, nga vendet periferike në sistemin e ekonomisë globale dhe të sistemit 

ndërshtetëror, në vendet me të zhvilluara e më të pasura të sistemit, të cilat, për këtë 

arsye, edhe mundet të luajnë një rol esencialisht më të rëndësishëm si në njërin 

sistem, ashtu edhe në tjetrin. 

Ky argument është tejet i rëndësishëm për të kuptuar atë çka ndodh aktualisht 

në raportet mes ekonomisë kineze, si ekonomia e dytë më e madhe në botë (dhe 

ekonomive të vendeve të tjera të grupit BRIKS), nga njëra anë, dhe ekonomisë së 

Shteteve të Bashkuara, nga ana tjetër, e cila vazhdon të jetë motorri që e shtyn 

përpara zhvillimin e ekonomisë në shkallë globale. Ekonomia amerikane është bërë 

sot, më shumë se çdo ekonomi tjetër në botë, një “ekonomi e dijes” (knowledge 

economy).
491

 Veçanërisht sot, në kushtet kur, siç thekson Alan Greenspan, “prona po 
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bëhet gjithnjë e më shumë intelektuale”,
492

 kjo tendencë zhvillimi në ekonominë 

amerikane dhe në atë të vendeve më të zhvilluara merr një rëndësi gjithnjë e më të 

madhe. Këtu, dallimet midis Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera, përfshirë 

edhe Kinën, të cilën deri tani e kemi lënë jashtë fokusit qendror të analizës sonë, janë 

të mëdha, madje kanë tendencë të thellohen edhe më tej. Sot llogaritet se rreth 50 për 

qind e GDP-së së Shteteve të Bashkuara prodhohet nga “knowledge economy”, 

përqindje kjo, e cila, në vendet e Bashkimit Europian, varion nga rreth 42-45 për 

qind e GDP-së së tyre (për vendet nordike, për Gjermaninë, Hollandën, Britaninë e 

Madhe dhe Francën), në rreth 30-35 për qind të saj (për Greqinë, Portugalinë, 

Spanjën, Italinë, dhe Austrinë).
493

 Për Kinën, kjo përqindje është shumë më e ulët. 

Kuptohet që roli i lidërshipi global nuk mund të imagjinohet t‟i përkasë një vendi më 

pak të zhvilluar ekonomikisht (pa përmendur natyrën e sistemit politik të tij) dhe, 

prandaj, si vendi me ekonominë më të madhe e më të zhvilluar, dhe me një sistem 

politik që shihet si model nga shumë vende të tjera të ekonomikisht të zhvilluara e 

demokratike, Shtetet e Bashkuara janë dhe do të vazhdojnë të mbeten edhe për 

shumë kohë shteti që mund ta kryejë këtë rol më mirë se çdo shtet tjetër. 

Analisti i njohur i marrëdhënieve ndërkombëtare, Fareed Zakaria, e ilustron 

idenë e mësipërme të Wallerstein-it me të ashtuquajturën “kurbë buzëqeshëse” 

(smiley curve). E quajtur kështu për shkak të formës “U” të buzëqeshjes në një postër 

fare të thjeshtë, krijuar në vitet 1970, për të simbolizuar një fytyrë të lumtur, ☺, 

kurba ilustron zhvillimin e një produkti, që nga ideja për prodhimin e tij, deri te shitja 

e tij në treg. Në krye të kurbës, në anë të majtë, fillohet me idenë dhe dizenjon 

industriale të produktit që do të prodhohet (si do të duket produkti përfundimtar dhe 

si do të kryejë ai funksionin për të cilin prodhohet). Më poshtë, në këtë kurbë, vjen 

plani i detajuar inxhinierik për prodhimin e mallit. Pjesa e poshtme e kurbës i 

përgjigjet prodhimit të pjesëve, montimit të tyre në një produkt të vetëm, 

ambalazhimit dhe transportimit të tij. Pas kësaj, në pjesën e djathtë të kurbës, që zë e 

ngjitet dhe deri sipër, janë shpërndarja, marketimi, shitja, kontratat e shërbimit dhe 
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shitja e pjesëve dhe e aksesorëve. Pothuajse në çdo sektor të prodhimit manifaktural, 

sot për sot, Kina realizon ato procese që i përkasin pjesës së poshtme të kurbës 

prodhimin e pjesëve, montimin e tyre, ambalazhimin dhe transportimin ndërsa 

Shtetet e Bashkuara realizojnë proceset që janë në krye të saj, në të dy krahët e 

kurbës, pikërisht atje ku janë të ardhurat.
494

 Të pohosh se paraja e vërtetë fitohet atje 

ku vihet emri i produktit dhe realizohet shitja e tij mund të tingëllojë një e vërtetë 

fare e thjeshtë, por implikimet e kësaj të vërtete janë të rëndësishme.
495

 

Në analizat e tij, Wallerstein argumention se, për tre shekuj me radhë, vlerat 

dominuese në ekonominë kapitaliste botërore kanë qenë pjesërisht në konflikt me 

forcat ekonomike, madje edhe me forcat politike dominuese në sistemin botëror 

modern. Rezultati ka qenë një brishtësi e strukturave kryesore që bëhej gjithnjë e më 

e theksuar derisa, më në fund, ato çuan në shpërthimin e Revolucionit Francez. Ky 

revolucion solli një ndryshim relativisht të vogël në strukturat ekonomike si të 

Francës, ashtu edhe të sistemit botëror. Ai ndryshoi shumë pak në strukturën 

shtetërore të Francës, apo në sistemin ndërshtetëror. Kongresi i Vienës thjesht i 

amplifikoi strukturat e krijuara me Traktatin e Vestfalisë.
496

 

Efektet tronditëse të Revolucionit Francez dhe luftrat e mëvonshme 

napoleonike u ndjenë, siç ka argumentuar më së miri Zbigniew Brzezinski,
497

 në 

transformimin e mentaliteteve. Konceptet më të pranuara në atë kohë u bënë dy: 

normaliteti i ndryshimit politik, dhe sovraniteti i popullit, çka, sipas Wallerstein-it, 

sollën një zhvillim krejtësisht të ri në gjeokulturën e sistemit botëror modern.
498

 Edhe 

pse asnjëri nga këta dy koncepte nuk është krejt i ri, as njëri dhe as tjetri nuk kishin 

pasur deri atëherë shumë mbështetje. Ndryshimi politik, sigurisht, kishte qenë 
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gjithnjë diçka historikisht normale, por, nga pikëpamja kulturore, ai tradicionalisht 

ishte konsideruar jolegjitim.
499

 Sa herë që në shoqëri kryheshin ndryshime politike, 

pushtetmbajtësit e rinj e mohonin se kishte ndodhur ndonjë ndryshim; ata e quanin 

ndryshimin e kryer si një restaurim të rendit të vjetër, i cili kishte qenë i uzurpuar, 

ose i korruptuar. Tani, njerëzit ishin gati të thoshin të kundërtën: ndryshimi politik jo 

vetëm që është legjitim dhe normal, por është, madje, edhe i dëshirueshëm. Sapo që 

një këndvështrim i tillë u bë gjerësisht i përhapur dhe i pranuar, ajo që filloi të 

ndodhë ishte se, me çdo rotacion në pushtet (madje edhe pas një ndryshimi të vogël), 

pushtetmbajtësit e rinj nisën ta ekzaltojnë ndryshimin e kryer, madje edhe në ato 

raste kur, në fakt, fare pak gjë kishte ndryshuar. 

Ky argument i Wallerstein-it ndihmon për të kuptuar më mirë pritshmëritë 

periodike të ndryshimeve në hierarkinë e sistemit ndërshtetëror botëror dhe iluzionet 

mbi “fundin e hegjemonisë amerikane” dhe të lidërshipit të Shteteve të Bashkuara, të 

cilat, në periudha të ndryshme kohe, nga fundi i viteve 1950 e ketej, do të 

zëvendësosheshin, gjoja, nga Bashkimi Sovjetik, nga Europa, nga Japonia dhe sot 

nga Kina. Kjo, siç jam përpjekur të argumentoj në këtë studim, as ka ndodhur dhe as 

ka gjasa të ndodhë, të paktën edhe për një të ardhme të parashikueshme. 

Wallerstein argumenton se sistemi botëror modern gjithnjë ka mundësuar dhe 

mundëson krijimin e një fuqie hegjemone.
500

 Vetë luftrat midis Fuqive të Mëdha dhe, 

sidomos, përfundimi i tyre, kanë shënuar një fazë të re, të rëndësishme në ndërtimin e 

sistemit ndërshtetëror Traktati i Vestfalisë, Koncerti i Europës, Lidhja e Kombeve 

dhe, më në fund, Kombet e Bashkuara.
501

 Çdo herë, fuqia hegjemone ka synuar të 

vinte rregull në një sistem, i cili do t‟i garantonte asaj avantazhe ekonomike në 

vështrim afatgjatë. Dilema për fuqinë hegjemone, argumenton Wallerstein, ka qenë 

shumë e thjeshtë. Për shkak të rendimentit të lartë në ekonomi, prodhuesit e fuqisë 

hegjemone kanë përfituar nga një treg global maksimalisht i lirë.
502

 

Por, meqënëse rendimentet në prodhimin ekonomik eventualisht mund të 

barazoheshin, çdo avantazh që kishin në këtë drejtim ndërmarrjet ekonomike në 

shtetin hegjemon do të ishte vulnerabël dhe i përkohshëm në një vështrim 
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afatmesëm, për sa kohë që tregu global ishte vërtet i lirë. Një fuqi hegjemone, sipas 

tij, mund ta ruajë hegjemoninë e saj në vështrim afatmesëm vetëm për aq kohë sa ajo 

mund të imponojë kufizime institucionale mbi lirinë e tregut botëror, të cilat do të 

ishin në favor të saj. Kufizime të tilla mund të përfshijnë hapjen e tregjeve të 

vendeve të tjera për produktet e fuqisë hegjemone, ndërkohë që vetë kjo fuqi, nëse do 

ta shihte të nevojshme, do t‟i mbante të mbyllura tregjet e saj për të tjerët. Kjo është 

pikërisht ajo çka Shtetet e Bashkuara kanë bërë për pjesën më të madhe të historisë 

së tyre, deri në mbarimin e Luftës së Dytë Botërore.
503

 Kufizime të tjera mund të 

ishin orientimi i transaksioneve tregtare dhe financiare në përputhje me interesat e 

fuqisë hegjemone, imponimi i një monedhe në transaksionet globale dhe, më në fund, 

kërkesa politike për të qenë e përfshirë në të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me 

sistemin botëror, pa ua njohur këtë të drejtë reciprokisht edhe fuqive të tjera,
504

 çka 

Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara, si fuqi hegjemone, secila në kohën e vet, 

e kanë bërë. 

Imponimi i kufizimeve të tilla institucionale gjithnjë ka kërkuar dhe kërkon 

kombinimin e kujdesshëm të përdorimit të forcës, të korruptimit dhe të ndikimit 

ideologjik. Është pikërisht në këtë moment, argumenton Wallerstein, që epërsia 

ushtarake merr një rëndësi esenciale,
505

 për shkak se forca duhet të jetë e 

mjaftueshme në mënyrë që, në shumicën e rasteve, ajo të mos jetë e nevojshme të 

përdoret. Sipas tij, në pjesën më të madhe të kohës, thjesht kërcënimi mjafton.
506

 Me 

kalimin e kohës, kur fuqia ushtarake sfidohet realisht dhe në mënyrë të përsëritur, 

efikasiteti i saj zvogëlohet për arsye të sfidave të ndryshme, edhe nëse këto janë të 

pasuksesshme. Sidoqoftë, fuqia hegjemone mund të fitojë aleatë (ose pseudo-aleatë), 

të cilët në këmbim të përfitimeve që marrin, ofrojnë kontributet e tyre në mbështjetje 

të saj, ose, përgjithësisht, mbështetjen e tyre politike për të. William Wohlforth ka 

argumentuar se, në kohën tonë, aleanca të tilla janë shumë më pak efektive, pasi çdo 
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shtet anëtar i një aleance priret natyrshëm të përfitojë sa më shumë për veten e tij nga 

aleancat me shtete të tjera duke përballuar vetë një kosto sa më të vogël.
507

 

 Nga ana tjetër, indoktrinimi ideologjik është një tjetër element shumë i 

rëndësishëm, përmes të cilit synohet (a) që popullsia e shtetit hegjemon të pranojë të 

paguajë koston që mbart me vete supremacia ushtarake e vendit të tyre, dhe (b) që 

drejtuesit dhe popullsitë e shteteve aleate të binden që të çmojnë më shumë 

avantazhet, sesa disavantazhet e një aleance.
508

 Wallerstein vë në dukje se, ndër 

fuqitë hegjemone të njohura deri më sot, Shtetet e Bashkuara kanë qenë më të 

suksesshmet në përmbushjen e këtij misioni ideologjik.
509

 Nga 193 shtete që ka bota 

sot, 85 prej tyre përfshirë këtu pothuajse të gjitha Fuqitë e Mëdha janë aleate të 

Amerikës, çka do të thotë se siguria e tyre është e lidhur me atë të Shteteve të 

Bashkuara përmes traktateve apo marrëveshjeve të ndryshme. Asnjëherë më parë në 

historinë e saj Amerika nuk ka patur më shumë aleatë sesa në ditët e sotme. Kjo 

rrethanë, natyrisht, bën që Amerika të vazhdojë të ketë një influence shumë të madhe 

në politikën botërore dhe një rol vendimtar në qëndrimet dhe vendimet e 

institucioneve më të rëndësishme ndërkombëtare.
510

 

Wallerstein argumention më tej se, pavarësisht sukseseve relative, deri më sot 

kanë qenë vetë politikat e fuqisë hegjemone, të cilat e mundësojnë avantazhin 

ekonomik përmes lidershipit politik, ato që eventualisht janë bërë shkaku i rënies së 

hegjemonisë.
511

 Sipas tij, forca lipset të përdoret me raste, dhe përdorimi i forcës, 

edhe kur ka sukses, e delegjitimon përdoruesin e saj. Kjo duket se ka ndodhur, në 

disa raste, në gjysmën e dytë të shekullit XX dhe në dhjetëvjeçarin e parë të shekullit 

XXI edhe me Shtetet e Bashkuara, sepse përdorimi i forcës veçanërisht në Vietnam, 

në Afganistan dhe në Irak ka pasur një kosto të tillë për Amerikën që e ka shtuar 

pakënaqësinë e publikut amerikan dhe kundërshtimin e tij për ta paguar një kosto të 

tillë. Nga ana tjetër, historikisht, fuqizimi i shteteve aleate jo gjithmonë u ka 

mundësuar atyre që të bëheshin shtete më të forta vis-à-vis vetë fuqisë hegjemone. 
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Rasti i aleatëve europianë të Shteteve të Amerikës në NATO, siç kam argumentuar 

më sipër, e provon më së miri këtë. Po kështu, ka ndodhur e mund të ndodhë që 

justifikimet ideologjike të lidershipit, gradualisht e kanë humbur ose mund ta 

humbasin forcën bindëse dhe besueshmërinë e tyre.
512

 Për të gjitha këto arsye, 

argumenton Wallerstein, mund të vijë një moment, kur lidershipi nuk është më 

automatikisht i sigurt, kur mundësitë për të bindur të tjerët bëhen shumë të vështira 

dhe, më e rëndësishme akoma, kur fuqia hegjemone nuk mund të demonstrojë më një 

rendiment produktiv më të madh sesa ai i rivalëve të saj.
513

 

Sidoqoftë, edhe pse gjatë viteve të fundit imazhi i Shteteve të Bashkuara 

është dobësuar dhe, në mjaft rajone të botës, ky vend nuk shihet më si lideri i botës 

së lirë, por si një vend që trazon dhe prish paqen dhe sigurinë e popujve të tjerë, 

çështja nuk shtrohet nëse Amerika është fuqia hegjemone dhe lideri që ka garantuar 

deri më sot paqen dhe sigurinë në shkallë globale, por nëse ajo e ka humbur 

hegjemoninë e saj dhe nëse, në vend të saj, një tjetër Fuqi e Madhe, ose një 

organizatë ndërkombëtare do të mund të merrte përsipër rolin e lidershipit global. Në 

të dyja rastet, përgjigjja është JO. Asnjë fuqi tjetër nuk ka mundur dot, deri më sot, ta 

spostojë Amerikën nga pozicioni i saj si fuqia e vetme hegjemone e globit, ose t‟i 

marrë asaj mantelin e lidershipit global dhe, unë mendoj, se kjo gjendje do të 

vazhdojë, të paktën edhe për disa dhjetvjeçarë. 

Duke iu referuar përvojës historike, Wallerstein sjell në vëmendjen tonë një 

fakt shumë të rëndësishëm, atë se dobësimi i hegjemonisë mund të ndodhë shumë 

ngadalë.
514

 Edhe kur fuqia hegjemone fillon të dobësohet, ajo vazhdon të mbetet 

fuqia më e fortë ushtarakisht, politikisht, ekonomikisht, madje edhe kulturalisht. 

Edhe nëse ajo nuk arrin të bëjë dot atë që do dhe ashtu siç do, do të ishte e vështirë 

për cilëndo fuqi tjetër që të vepronte kundër vullnetit të fuqisë hegjemone.
515

 Madje 

nëse fuqia hegjemone humbet lidershipin e saj, ajo përsëri duket (dhe është) shumë e 
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fortë dhe shumë e pasur dhe, rrjedhimisht, ka ende mundësi të ndikojë në 

marrëdhëniet e sistemit ndërkombëtar.
516

 

Wallerstein vë në dukje se pjesa më e madhe e debatit mbi atë se sa kohë 

zgjat hegjemonia shpeshherë i quajtur si debati mbi çështjen nëse lëshimi i pushtetit 

është, në fakt “rënie” rezulton nga ambiguiteti i fazave të para të dobësimit të saj. Ky 

debat, sipas tij, është më shumë semantik dhe, nëse huajzojmë fjalët e tij, i ngjan 

“meselesë së vjetër nëse gota është gjysmë bosh apo gjysmë plot”. Fakti është, 

shkruan Wallerstein, se një shteti të caktuar i duhet shumë kohë për t‟u bërë fuqi 

hegjemone, por, pasi bëhet i tillë, fuqia e tij është në kulm dhe ai qëndron në majë. 

Më pas fuqia e tij fillon të bjerë. Por që fuqia e shtetit hegjemon të bjerë plotësisht, 

duhet pothuajse po aq kohë, në mos edhe më shumë, se sa i është dashur që ta arrinte 

atë status.
517

 Nëse këtë argument të Wallerstein-it e përdorim në rastin e Shteteve të 

Bashkuara, si e vetmja fuqi hegjemone në kohën tonë, mund të themi se, nëse këtij 

vendi iu deshën pothuasje 200 vjet zhvillim ekonomik, politik, ushtarak e teknologjik 

që të bëhej, pas Luftës së Dytë Botërore, fuqia hegjemone e globit, mund t‟i duhen, 

në mos më shumë, të paktën po kaq vite që ta humbasë këtë status dhe, bashkë me të, 

lidërshipin e saj në çështjet më të mëdha të globit. 

Nga pikëpamja analitike, është e dobishme të bëjmë dallim midis periudhës 

së kulmit dhe asaj të rënies së fuqisë hegjemone. Wallerstein e kufizon konceptin e 

“hegjemonisë” vetëm në periudhën e kulmit, në mënyrë që përdorimi i këtij koncepti 

të jetë sa më i qartë. Sidoqoftë, argumenton ai, shumë nga mekanizmat që fuqia 

hegjemone i ka krijuar dhe i ka vënë në përdorim gjatë periudhës së pikut të fuqisë së 

saj, vazhdojnë të mbeten edhe në periudhën e rënies, edhe pse me një efikasitet më të 

ulët.
518

 Këto mekanizma, siç argumenton me të drejtë George Modelski, janë mënyra 

për ngadalësimin e rënies së paevitueshme të fuqisë hegjemone dhe ato vërtet e 

ngadalësojnë rënien e saj.
519

 

Sipas Wallerstein-it, edhe pse periudha në të cilën fuqia hegjemone përjeton 

kulmin e pushtetit të saj mund të jetë e shkurtër, ajo mbetet fuqi hegjemone për aq 

kohë sa asnjë fuqi tjetër nuk ka mundur të zerë vendin e saj. Po sipas tij, sistemi i 
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cikleve hegjemonike funksionon në mënyrë të tillë që hegjemonia e vërtetë ekziston, 

në rastin më të mirë, vetëm në një të katërtën e kohës.
520

 Fenomeni statistikisht 

normal është ekzistenca e shumë  “fuqive të mëdha” rivale, por, me kushtin që, të 

paktën dy (fuqi të tjera) bëjnë gjithnjë përpjekje të mëdha për të zëvendësuar fuqinë 

hegjemone.
521

 

Gjithashtu, Wallerstein e kufizon përdorimin e termit “hegjemoni” vetëm (a) 

në një fuqi, (b) në një periudhë të dhënë kohe dhe (c) në lidhje me sistemin botëror si 

një i tërë. Në këtë mënyrë, ai nuk i cilëson fuqitë rajonale, siç janë sot, fjala vjen, 

Kina, Japonia, Rusia apo Gjermani, si “hegjemonë lokalë”, sepse fuqia hegjemone, 

nëse ka një të tillë, përcakton edhe rregullat se si funksionojnë blloqet rajonale.
522

 Në 

fillim të shekullit XIX, fjala vjen, Metternich-u shprehte shqetësimin e tij për aftësinë 

që kishte Britania e Madhe për t‟i kufizuar mundësitë e Austrisë për t‟u imponuar 

vullnetin e vet fqinjëve të saj, të cilët i kishin sfiduar parimet e Aleancës së 

Shenjtë.
523

 Po kështu, pas vitit 1945, Bashkimi Sovjetik e pa veten realisht të 

kufizuar nga rregullat mbi të cilat u konturua rendi botëror pas Jaltës. 

Sipas Wallerstein-it, kanë qenë pikërisht ngritja dhe rënia ciklike e fuqisë 

hegjemonike ato që, në një shkallë të konsiderueshme, kanë mundësuar ruajtjen e 

ekuilibrit të politikave të brendshme shtetërore në sistemin botëror modern dhe, 

rrjedhimisht, edhe vijimësinë e procesit të akumulimit të kapitalit dhe të lidërshipit 

politik botëror pa pengesa serioze. Në të kaluarën, një fuqi hegjemone që ka mundur 

të zgjaste për një kohë shumë gjatë Roma, ose Britania e Madhe e ka shtyrë sistemin 

drejt transformimit të tij në një perandori botërore, gjë që nuk ka ndodhur me Shtetet 

e Bashkuara. Nëse kohëzgjatja e ciklit hegjemonik ka qenë shumë e madhe, kjo, 

argumenton Wallerstein, kjo ka ndodhur për shkak se kompleksiteti i rendit 

hegjemonik është shumë më i madh sesa monopoli i një sektori kryesor. Krijimi i një 

fuqie hegjemone kërkon më shumë kohë, ashtu sikurse edhe përpjekja për ta 

dobësuar atë është më e vështirë dhe krijon më shumë probleme. Sidoqoftë, ritmi i 
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ciklit ka qenë thelbësor për qarkullimin e “energjisë psikike kolektive”, të cilën 

Wallerstein e quan “kohezion social i sistemit në tërësi”.
524

 

Në analizat e tij, Wallerstein argumenton se, ashtu si çdo sistem tjetër, sistemi 

botëror modern ka tendenca sekulariste, të cilat po e zhvendosin atë larg ekuilibrit 

dhe, për rrjedhojë, drejt një krize të vërtetë, në të cilën do të ketë një degëzim. 

Sistemi aktual, sipas tij, do të shkojë eventualisht drejt fundit të tij; ai, herët ose vonë, 

do të zëvendësohet nga një ose më shumë sisteme që do të krijohen pas tij. Vetë 

Wallerstein beson se tashmë kemi hyrë në këtë fazë dhe se, rrjedhimisht, pasi 

hegjemonia amerikane të ketë rënë, nuk ka gjasa të ketë një cikël tjetër hegjemonik 

në historinë e mëtejshme të këtij sistemi. 

Kjo do të thotë, sipas tij, se çështja sot nuk shtrohet nëse hegjomina 

amerikane dhe lidërshipi i Shteteve të Baskuara po zëvendësohen, ose do të 

zëvendësohen në një kohë të afërt, nga hegjemonia dhe lidërshipi i ndonjë fuqie tjetër 

të madhe, por se pas rënies së hegjemonisë amerikane, sistemi global i 

marrëdhënieve ndërkombëtare nuk do të jetë më njëpolar dhe, po kështu, lidërshipi 

global nuk do të jetë më në duart e një fuqie të vetme. Se si do të jenë struktura, 

organizimi dhe raporti i pushteteve në një botë të tillë “postamerikane” këtë është 

akoma shumë herët ta dimë. 

 

 

IV.4.2    Etzioni: Hegjemonia dhe lidërshipi amerikan (një qajse sektoriale) 

 

Të shohim tani se si trajtohen hegjemonia dhe lidërshipi amerikan në veprën 

e Amitai Etzionit.
525

 Këtu dëshiroj të hap një parantezë, për të vënë në dukje se, në 

literaturën akademike, analiza e marrëdhënieve ndërkombëtare është bërë dhe bëhet 

zakonisht në dy mënyra: 

Së pari, nga këndvështrimi partikularist i pushtetit, sipas të cilit shqyrtohen 

një ose më shumë lloje të veçanta pushteti (për shembull, ngritja ekonomike e Kinës, 

pushteti ushtarak i Iranit ose i Koresë së Veriut) dhe/ose marrëdhëniet midis llojeve 

të ndryshme të pushtetit (për shembull, marrëdhëniet mes pushtetit ekonomik dhe atij 
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ushtarak, apo kontrasti mes pushtetit të butë (soft power) dhe atij të fortë (hard 

power); 

Së dyti, nga këndvështrimi xhenerik i pushtetit, sipas të cilit shqyrtohet 

pushteti i përgjithshëm i një shteti të caktuar (apo i një aktori tjetër, fjala vjen, Al 

Kaeda), për shembull, në pohimet mbi rënien e Shteteve të Bashkuara si fuqi globale, 

mbi ngritjen e Kinës si fuqi e mundshme rajonale dhe globale, si edhe në pohimet 

mbi ndryshimin e botës së sotme nga një botë njëpolare në një botë shumëpolare. 

Etzioni argumenton se të dyja këto qasje janë legjitime, të frutshme dhe 

komplementare. Sidoqoftë, ai beson se qasja partikulariste ofron mundësi më të 

mëdha shpjeguese dhe, vetë ky autor i vlerëson dhe studion marrëdhëniet 

ndërkombëtare si unitet i tri fushave të dallueshme fushës ekonomike, fushës 

normative dhe fushës detyruese çdonjëra prej të cilave ka karakteristikat, 

institucionet dhe dinamikat e veta të veçanta të pushtetit.
526

 

Duke trajtuar rrjedhojat e dallimeve të fushave të sipërmendura, Etzioni 

formulon tri hipoteza kryesore mbi ndryshimin e marrëdhënieve të pushtetit në botën 

bashkëkohore.
527

 Këto hipoteza janë: 

(1) Shpërndarja globale e pushtetit po ndryshon nga ajo e një sistemi 

njëpolar në një sistem shumëpolar, madje në një sistem jopolar,
528

 çka do të thotë se 

pushteti po nivelohet jo në kuptimin se dallimet mes Fuqive të Mëdha po zhduken, 

por se ato po bëhen gjithnjë e më pak të theksuara (shih, për shembull, Barry 

Posen,
529

 i cili e quan këtë proces si “difuzim i pushtetit”). 

(2) Teorema e tranzicionit të pushtetit, çka do të thotë se nivelimi i pushtetit 

çon në konflikte, nëse fuqia që kryesonte një botë njëpolare refuzon të lëshojë 

kontrollin e saj me një ritëm që mund të favorizojë fuqitë që ngrihen.
530
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(3) Nivelimi i pushtetit krijon nevojën e një mbështetje më të madhe në 

“koalicione të vullnetit”, që janë të përkohshme përkundrejt mbështetjes në aleancat 

e mëparshme.
531

 

Qysh në fillim dëshiroj të theksoj se koncepti mbi “pushtetin” është “një ndër 

konceptet shqetësuese në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare”.  Përkufizimet e 

shumta për të i vënë në një pozitë të vështirë edhe vetë studiuesit e shkencës 

politike.
532

 Duke u fokusuar në qasjen sektoriale, partikulariste, Etzioni e përdor 

konceptin “pushtet” (apo “fuqi” power) thjesht në kuptimin e aftësinë që ka një aktor 

A për ta detyruar një aktor tjetër B që të veprojë sipas vullnetit të A-së, pavarësisht 

vështirësitë që paraqet përdorimi i këtij termi. 

Argumenti kryesor i Etzionit ka të bëjë me dobinë që paraqet studimi i 

marrëdhënieve ndërkombëtare sipas një qasjeje sektoriale, duke i vlerësuar ato në tri 

fusha, ose në tre sektorë: në fushën ekonomike, në të cilën kombet shkëmbejnë mallra 

dhe shërbime, ndërkohë që kapitali dhe puna qarkullojnë nga njëri vend në tjetrin; në 

fushën normative, në të cilën komunikohen vlera dhe ide; si dhe në fushën detyruese, 

në të cilën ndeshen përballë njëra-tjetrës forcat ushtarake dhe paraushtarake të 

kombeve të ndryshme (si edhe forcat e aktorëve joshtetërorë).
533

 Për më tepër, 

argumenton ai, ndryshimet në shpërndarjen e pushtetit në njërën prej këtyre tri 

fushave nuk ndodhin domosdoshmërisht paralel me ndryshimet në fushat e tjera. 

Sipas tij, gabimi më i zakonshëm që bëjnë vëzhguesit dhe analistët që flasin për 

rënien e Shteteve të Bashkuara si fuqia hegjemone e globit vis-à-vis ngritjes së Kinës 

apo të grupit të vendeve BRICs,
534

 është pikërisht ai se rënien (qoftë edhe të 

përkohëshme) të fuqisë hegjemone në një fushë të caktuar e konsiderojnë si rënie të 

hegjemonisë si të tillë. Këtë gabim kanë bërë në të kaluarën edhe shumë autorë që 
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kanë studiuar rënien e Perandorisë Romake, të perandorisë dhe të fuqive të tjera 

kolonialiste.
535

 

Hipotezën se shpeshherë është e dobishme që pushteti të trajtohet në mënyrë 

partikulariste dhe të përdoret një tipologji të veçantë Etzioni e ka parashtruar për herë 

të parë duke u bazuar në një studim të hershëm (botuar në në vitin 1961), i cili 

trajtonte llojet e pushtetit të përdorur nga qindra organizata amerikane, përfshirë edhe 

korporata, ushtrinë, kisha, shkolla dhe burgje.
536

 Ky studim erdhi në përfundimin se 

ideja mbi dallimet që ekzistojnë midis tri llojeve të pushtetit (të cilat Etzioni i quan 

“tripologji e pushtetit” power tripology), është frytdhënëse dhe ezauruese, në 

kuptimin se të gjitha pushtetet e studiuara i përkasin njërit prej të trija llojeve, ose një 

kombinimi mes tyre.
537

 Teoria partikulariste e Etzioni-t mbi pushtetin është testuar 

dhe sfiduar gjerësisht nga qindra studime, në Shtetet e Bashkuara dhe jashtë saj; 

megjithatë, në vija të përgjithshme, ajo mbetet e vlefshme dhe Etzioni sugjeron se ajo 

është e dobishme sidomos në studimin e konceptit të fuqisë në fushën e 

marrëdhënieve ndërkombëtare.
538

 Fjala vjen, G. William Skinner dhe Edwin 

Winckler e kanë përdorur konceptin mbi “tripologjinë e pushtetit” në një artikull të 

rëndësishëm për të studiuar marrëdhëniet konformiste në Kinë, duke ardhur në 

përfundimin se arritja e objektivave të ndryshme të saj kërkonte përdorimin e të trija 

tipeve të pushtetit ekonomik, normativ dhe detyrues.
539

 Po kështu, David Baldwin e 
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konsideron pushtetin si “mjet influence”, duke nënkuptuar mjetet simbolike, mjetet 

ushtarake, mjetet ekonomike dhe mjetet diplomatike.
540

 David Lampton, nga ana e 

vet, e ka zbatuar konceptin mbi “tripologjinë e pushtetit” në një studim mbi Kinën, 

duke e vlerësuar atë si të dobishëm për të kuptuar “tri fytyrat” e rritjes së ndikimit e 

të rolit të saj në arenën ndërkombëtare përmes kombinimit të “fuqisë” e saj (pushteti 

detyrues), “parasë” (pushtetit financiar), dhe “mendjes” (pushteti normativ).
541

 Vitet 

e fundit, Joseph S. Nye Jr. e ka përdorur këtë qasje duke iu referuar atyre çka ai i 

quan pushtetit ushtarak, pushtetit ekonomik dhe pushtetit të butë.
542

 

Ajo çfarë unë gjej me interes të veçantë në këtë qasje sektoriale të Etzionit 

është ideja e tij se, në marrëdhëniet ndërkombëtare, koncepti i polaritetit mund të 

aplikohet në mënyrë të dobishme vetëm nëse komponentët përbërës të fuqisë 

shtetëtore vlerësohen të kombinuar së bashku, jo të veçuar e pa lidhje me njëri-

tjetrin. Kjo do të thotë, se kushdo që mendon, fjala vjen, se rritja ekonomike e Kinës 

apo e vendeve që si grup njohen me akronimin BRICS, forca ushtarake e Rusisë, ose 

standardet e larta të BE-së në fushën e të drejtave të njeriut do të sjellin vetvetiu ose 

brenda një kohe të shkurtër ndryshime rrënjësore në arkitekturën globale, duke e 

shndërruar sistemin e sotëm nga një sistem njëpolar, në një sistem shumëpolar, 

mendon në mënyrë të gabuar. 

Sipas Etzioni-t, koncepti “njëpolar” nuk është i përdorshëm për analiza në 

fushën ekonomike. Është e vështirë, argumenton ai, të përfytyrojmë një ekonomi 

njëpolare, madje edhe në kohën kur kontributi amerikan në ekonominë globale ishte 

shumë i lartë, duke arritur kulmin në vitin 1944, me afërsisht 35 për qind të produktit 

të përgjithshëm botëror.
543

 Edhe më vonë, kur luhatjet në ekonominë amerikane 

patën pasoja të mëdha për ekonomitë e vendeve të tjera, Shtetet e Bashkuara ishin 

larg mundësisë për të përcaktuar drejtimin e zhvillimit të ekonomisë globale. Qysh 
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nga ajo kohë, aftësia e një fuqie ekonomike për të përcaktuar drejtimin e ekonomisë 

botërore është kufizuar edhe më tej.
544

 

Një numër autorësh kanë vënë në dukje se marrëveshjet e qëndrueshme 

ndërkombëtare mbi çështjet e tregtisë u krijuan në një kohë kur Shtetet e Bashkuara 

kishin një pozitë edhe më dominuese sesa sot në ekonominë globale.
545

 Sidoqoftë, 

sipas Etzionit, këto marrëveshje u arritën kryesisht si rezultat i negociatave dhe për 

shkak se prej tyre përfitonin të gjitha vendet e përfshira në to; ato nuk ishin rezultat i 

ushtrimit të pushtetit nga ana e Shteteve të Babshkuara. Edhe pse Amerika ka 

promovuar për mëse një shekull tregtinë e lirë, madje edhe kur ishte në kulmin e 

fuqisë së saj, shumica e vendeve (përfshirë edhe vetë Amerikën), vazhdojnë të 

vendosin kufizime formale ose informale në tregti. Po kështu, edhe pse Amerika ka 

favorizuar qarkullimin e lirë të kapitalit, vende të tjera kanë imponuar kufizime të 

ndryshme mbi këtë qarkullim. Edhe në ato raste kur Shtetet e Bashkuara kanë arritur 

të ndikojnë në ndryshimin e politikave të caktuara ekonomike në vende të ndryshme, 

kjo, në shumicën e rasteve, është arritur si rezultat i negociatave të zgjatura dhe jo 

për shkak të ushtrimit të pushtetit.
546
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Etzioni bashkohet me ata autorë që mendojnë se tregtia e lirë lulëzon më së 

miri kur një fuqi e madhe është në pozitat e hegjemonit.
547

 Sipas tij, një sistem 

njëpolar është më i mirë për zhvillimin e tregtisë së lirë në shkallë globale sesa një 

sistem dypolar, siç shprehen në mënyrë të gabuar, disa autorë,
548

 pasi gjatë periudhës 

së Luftës së Ftohtë, kur bota ishte dypolare, tregtia e lirë, në atë masë që ajo 

praktikohej, nuk përfshinte botën komuniste. Tregtia e lirë, shkruan Etzioni, ka 

lulëzuar më shumë se kurdoherë më parë pikërisht pas përfundimit të Luftës së 

Ftohtë, me krijimin e një sistemi global njëpolar
549

 dhe kjo nuk ka si të mos i 

detyrohet shumë edhe lidërshipit të Shteteve të Bashkuara në këtë fushë. 

Etzioni argumenton me të drejtë se, fakti që ekonomia e një vendi (për 

shembull, e Kinës), po rritet relativisht në raport me atë të një vendi tjetër, nuk 

dëshmon domosdo një nivelim pushtetesh në fushën ekonomike ose në fushat e tjera 

dhe më pak rënie ose humbjen rolit të lidërshipit amerikan. Sipas tij, matjet që 

bazohen në prodhimin e përgjithshëm të ekonomisë së vendeve të ndryshme nuk 

mbajnë parasysh dallimet në madhësinë e popullsisë së tyre. Popullsia e Kinës, fjala 

vjen, është thuajse katër herë më e madhe se ajo e Shteteve të Bashkuara. Kjo, sipas 

tij, do të thotë se Kina ka katër herë më shumë njerëz që kërkojnë mallra konsumi 

dhe shërbime, çka do të thotë, gjithashtu, se Kina konsumon resurse, të cilat 

përndryshe mund të përdoreshin për të gjeneruar pushtet në fusha të tjera. Etzioni 

sugjeron që nëse si masë krahasuese përdorim të ardhurat për frymë dhe jo sasinë e 

përgjithshme të prodhimit ekonomik, disniveli midis Shteteve të Bashkuara dhe 

Kinës është mjaft i madh dhe, ndoshta, mund të vijë duke u thelluar. Në vitin 2010, 

të ardhurat për frymë në Kinës ishin të përafërta me ato të Algjerisë, të El Salvadorit 

dhe të Turkmenistanit.
550

 

Etzioni argumenton me të drejtë se rritja e aseteve ekonomike të një vendi 

(Kinës, Indisë, Rusisë, Brazilit etj.) mund ta rrisë potencialin e fuqisë së një vendi, 

por jo domosdoshmërisht aftësinë e tij reale për t’i bërë vendet e tjera të ndjekin 
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drejtimin që ai preferon.
551

 Po kështu, nivelimi në fushën ekonomike do të thotë se 

vendet po bëhen gjithnjë e më të varur nga njëri-tjetri dhe jo se ato po fitojnë më 

shumë pushtet mbi njëri-tjetrin.
552

 

Përsa i përket aspektit detyrues, Etzioni argumenton se frenimi i shteteve 

agresive dhe balancimi i fuqisë së tyre, përmes formimit të aleancave bllokuese, 

shpeshherë është si një hap i domosdoshëm për t‟i bërë konfliktet e armatosura më 

pak të mundshme. Për shembull, Irani dhe Iraku “balancuan” njëri-tjetrin për dekada 

me radhë, ashtu sikurse Shtetet e Bashkuara Bashkimin Sovjetik.
553

 Por në fushën 

ekonomike, vëren ai, terma të tillë kanë një kuptim dhe rëndësi të kufizuar. E njëjta 

gjë vlen të thuhet edhe për koalicionet e vullnetit dhe për multilateralizmin. Vendet 

konkurrojnë me njëri-tjetrin duke ofruar produkte më të mira dhe me kosto me të 

ulët, duke ofruar shërbime më të orientuara drejt konsumatorit, ose përmes huave, 

kredive apo ndihmës teknike, por ata rrallëherë formojnë aleanca shumëkombëshe 

për të penguar tregtinë e një vendi tjetër, ose për të ngadalësuar rritjen ekonomike të 

një vendi tjetër. Fjala vjen, Shoqata e Vendeve të Azisë Juglindore (Association of 

Southeast Asian Nations) dhe Bashkimi i Vendeve të Amerikës së Jugut (Union of 

South American Nations) janë krijuar kryesisht për të promovuar ndihmën reciproke 

mes shteteve anëtare të tyre, jo për të vepruar kundër një shteti që s‟është anëtar i 

njërës prej këtyre organizatave. 

Duke e shtrirë argumentin e tij në fushën normative, Etzioni argumenton se, 

edhe këtu, nocioni i polaritetit nuk mund të jetë i aplikueshëm, pasi shumica e 

aktorëve që gjenerojnë ide dhe vlera nuk janë shtete, por janë individë, ideologë, 

intelektualë publikë, autoritete fetare dhe liderë publikë, sidomos ata që janë të 

përfshirë në lëvizje politike e sociale, sociale, ose fetare. Përjashtime kanë qenë 

regjimet tiranike, si Gjermania naziste dhe Bashkimi Sovjetik.
554

 Edhe pse idealet 

dhe idetë politike, filoqofike e shoqërore kanë një ndikim normativ të madh dhe 

luajnë një rol të rëndësishëm për të fituar ndjekës dhe legjitimitet brenda një vendi, 

ose përtej kufijve nacionalë të tij, çka na intereson më shumë këtu, Etzioni 
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argumenton se, si rregull, ide të tilla nuk janë produkt i qeverive apo i zyrtarëve të 

lartë të shteteve, por vijnë nga ideologë të mëdhenj laikë, si Karl Marx apo Adam 

Smith, nga liderë të lëvizjeve politike ose etnike, si Mahatma Gandi, Che Guevara, 

Nelson Mandela dhe Dalai Lama, ose nga drejtues fetarë, si Papa apo liderët e 

lëvizjes xhihadiste.
555

 

Për Etzionin, fusha ndërkombëtare e ideve (pra fusha normative), është e tillë 

që, në të, pretendime të ndryshme normative kundërshtojnë njëra-tjetrën në mënyra 

që janë të ngjashme me dialogjet morale që ndodhin brenda një shteti. Ideologë dhe 

individë të ndryshëm parashtrojnë ide e tyre, shpeshherë në mënyrë pasionante, por 

këto ide kundërshtohen nga të tjerë ideologë dhe individë, të cilët parashtrojnë ide të 

ndryshme ose kundërta, por njëlloj të fuqishme si të parat. Debatet mes tyre bëjnë që, 

me kalimin e kohës, të krijohen mënyra të reja të të kuptuarit, të cilat pranohen jo 

vetëm brenda vendeve dhe rajoneve të caktuara, por edhe midis shteteve.
556

 Shembuj 

të rëndësishëm janë, fjala vjen, kuptimi dhe respektin për sovranitetin kombëtar, 

angazhimi kolektiv për ruajtjen e mjedisit, mbështetja për të drejtat e grave, si edhe 

ide të tjera më specifike, si ajo mbi mbështetjen e një traktati që ndalon përdorimin 

minat tokësore, të një marrëveshje kundër përhapjes së armëve bërthamore, si edhe 

një shkallë respekti për Kombet e Bashkuara. Etzioni sjell në vëmendjen tonë mjaft 

shembuj të spikatur mbi rolin e normave dhe të ideologjive në marrëdhëniet 

ndërkombëtare. Nina Tannenwald,
557

 fjala vjen, argumenton se si një “tabu 

bërthamore” ka nxitur vetëpërmbajtjen ndaj përdorimit të armëve bërthamore, ndërsa 

Martha Finnemore,
558

 nga ana e saj, ka treguar se si kanë ndryshuar me kalimin e 

kohës normat mbi përdorimin e forcës dhe si kanë ndikuar ato në marrëdhëniet 

ndërkombëtare. 
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Etzioni argumenton se, në ditët tona, teza huntingtoniane se bota po përballet 

me një përplasje qytetërimesh mund të kuptohet si një shkëmbim i fuqishëm idesh, 

çka është e zakonshme në fushën normative. Megjithatë, vëren ai, edhe vetë Samuel 

Huntington dhe Bernard Lewis nuk kishin këtë kuptimi për këtë këtë tezë. Sipas 

Huntington-it: 

 

Përplasja e qytetërimeve...ndodh në dy nivele. Në nivel mikro, grupet pranë 

njëri-tjetrit përgjatë vijave ndarëse mes qytetërimeve, përpiqen, shpeshherë 

me dhunë, të kontrollojnë territorin dhe njëri-tjetrin. Në nivel makro, shtete 

që u përkasin qytetërimeve të ndryshme konkurrojnë për pushtet ekonomik 

dhe ushtarak, luftojnë për të marrë nën kontroll institucionet ndërkombëtare 

dhe palët e treta, dhe...promovojnë vlerat e tyre të veçanta politike dhe 

fetare.
559

 

 

Ndonëse është e vërtetë se një shkëmbim idesh mund të çojë në konfrontime 

të dhunshme, Etzioni argumenton se konfrontime të tilla janë një përjashtim nga 

rregulli, jo vetë rregulli. Idetë dhe mesazhet normative qarkullojnë vazhdimisht 

përmes kufijve kombëtarë dhe çojnë në polemika e në debate pasionante por, në 

shumicën e rasteve, konfliktet kufizohen në fushën e fjalëve e të simboleve. Ata që 

përfshihen në konflikte të tilla përdorin më shpesh mjete jovdekjeprurëse, të tilla si, 

produktet kulturore (libra, filma, muzikë etj.), komunikimet (përmes televizionit, 

radios apo Internetit) dhe ndërveprimet personale, përmes programeve të tilla, si 

bursat Fullbright dhe, së fundmi, mediat sociale.
560

 Sidoqoftë, nëse në kontekstin e 

koalicioneve të përkohshme të vullnetit do t‟i referohemi, fjala vjen, një 

bashkëpunimi të mundshëm mes BBC-së dhe Zërit të Amerikës, si një “aleancë” për 

të promovuar të drejtat e njeriut, ky do të dukej si një përdorim i sforcuar i një 

terminologjie që i përket një fushe tjetër.
561

 

Etzioni nuk e mohon tërësisht rëndësinë që kanë idetë dhe vlerat, pra fusha 

normative, në marrëdhëniet ndërkombëtare. Në periudha të ndryshme, fjala vjen, një 

shtet mund të ketë qenë frymëzues për disa popujve dhe për qeveritë e disa vendeve 

të tjera. Për shembull, filla pas revolucionit rus të vitit 1917 dhe për një kohë më pas, 
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shumë intelektualë dhe shkrimtarë të shquar perëndimorë, si Henri Barbuse, George 

Bernard Shaw, Lion Feuchtwanger, Sidney dhe Beatrice Webb, Romain Rolland, 

Thomas Mann, Theodore Dreiser dhe vetë Albert Einstein, përqafuan idetë 

komuniste. Po kështu, Kuba e Fidel Kastros u admirua për një farë kohe nga njerëz të 

shumtë në vendet e Amerikës Latine. Izraeli, gjithashtu, pas themelimit të tij, u 

përshëndet gjerësisht. Shtetet e Bashkuara janë konsideruar për një kohë të gjatë dhe 

ende konsiderohen edhe sot, nga miliona njerëz kudo në botë si një kështjellë e lirisë 

dhe një vend i mundësive për të gjithë. Megjithatë, të gjitha këto konceptime, si 

udhërrëfyes ose liderë normativë janë kundërshtuar që nga fillimi dhe asnjëri prej 

tyre nuk ka arritur atë “status” që mund t‟i ngjante atij të një superfuqie në fushën 

detyruese. 

Në këtë pikë, Etzioni u referohet ndryshimeve graduale në pushtetin relativ 

normativ të shteteve. Fjala vjen, komunizmit iu kushtua shumë më tepër vëmendje në 

Europë (madje edhe në Shtetet e Bashkuara), menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore, 

në krahasim me vëmendjen që i është kushtuar atij pas shembjes së Bashkimit 

Sovjetik. Nga ana tjetër, ndikimi i Wahabizmit, jo vetëm në botën arabe por edhe 

jashtë saj, është rritur, sidomos që nga mesi i viteve 1970, kur Arabia Saudite, e 

pasuruar nga të ardhurat prej shitjes së naftës, filloi ta promovojë atë agresivisht në 

mbarë botën.
562

 Etzioni flet për “batica” dhe “zbatica” të pushtetit normativ, por jo 

për nivelim të tij. Kjo shpjegon edhe pse, pavarësisht njëfarë simpatie, që vjen e 

shtohet, në vendet e Botës së Tretë ndaj kapitalizmit autoritarist kinez,
563

 joshja 

normative e vendeve të Botës së Tretë ndaj Kinës duket se është e kufizuar,
564

 ndërsa 

joshja ndaj Amerikës mbetet gjithnjë e madhe, në çdo skaj të globit. 

Këtu, si edhe më parë, dëshiroj të hap një parantezë, të cilën e gjykoj të 

dobishme për të argumentuar se pushteti normativ i Amerikës dhe joshja ndaj 

teknologjisë, ndaj vlerave dhe kulturës së këtij vendi, është një element që, krahas 

pushtetit të saj ekonomik, politik dhe ushtarak i sigurojnë këtij vendi një pozitë dhe 

një rol të tillë në arenën ndërkombëtare, të cilat për një kohë të gjatë nuk do të mund 

t‟i gëzojë asnjë shtet i veçantë (as Rusia, as Kina dhe asnjë vend tjetër), ose grup 
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shtetesh (si Bashkimi Europian). Kjo mund të tingëllojë më shumë si një deklaratë, 

sesa një vlerësim realist, sidomos nëse mbajmë parasysh sentimentet anti-amerikane 

mjaft të përhapura në ditët tonë në shumë vende dhe rajone të botës, përfshirë edhe 

disa nga vendet e Bashkimin Europian. 

Sepse, është e vërtetë se anti-amerikanizmi jo vetëm vazhdon të ekzistojë, por 

edhe është bërë një dukuri tepër e përhapur në shumë pjesë të botës. Në një masë të 

madhe, ai buron nga një “impuls i përgjithshëm dhe universal për të kërkuar fajin 

jashtë vetes tënde,”
565

 për të fajësuar Shtetet e Bashkuara “për gabimet, mungesat 

dhe anomalitë e vendeve të tjerë”
566

 dhe, në fakt, pothuajse për të gjitha sëmundjet 

dhe problemet shoqërore që ekzistojnë në botën e sotme, duke filluar nga varfëria, te 

racizmi, seksizmi, homophobia, ndotja e mjedisit, deri te pabarazitë dhe konfliktet e 

çdo lloji. Mark Steyn shkruan se: 

 

Ekstremistët dhe fanatikët islamikë e urrejnë Amerikën për shkak se, sipas 

tyre, ajo është e mbushur me striptiz dhe „porn homoseksual‟. Anti-

semitistët e urrejnë Amerikën për shkak se, sipas tyre, atë e „kontrollojnë 

hebrejtë‟. Europianët sekularistë e urrejnë Amerikën për shkak se ajo është e 

mbushur me të „krishterë të rilindur‟, të cilëve aborti u është bërë fobi. Për 

këta njerëz, Amerika është ose shumë e pafe, ose shumë çifute, ose shumë e 

krishterë. Për myslimanët fanatikë, Amerika është tmerrësisht dekadente. 

Për mullahët, Amerika është „Djalli i Madh‟, një joshëse djallëzore. Amerika 

është shumë izolacioniste përveçse kur ajo është shumë imperialiste.
567

 

 

Një psikozë e tillë, siç argumenton Fatos Tarifa, në librin e tij 

Amerikanofobia dhe anti-amerikanizmi europian, është kaq e fortë dhe rezistente 

ndaj çdo logjike racionale, sa që me të as që ia vlen të merresh.
568

 Në fakt, midis 

simpatisë dhe joshjes ndaj Amerikës, nga njëra anë, dhe frikës apo urrejtjes ndaj saj, 

nga ana tjetër, nuk ka ndonjë kontradiktë, pasi, siç vëren me të drejtë Hugo Paemen: 
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Amerika, duke qenë ajo që është, nuk lë askënd indiferent. Rrjedhimisht, 

Amerika stimulon një gamë të gjerë ndjenjash dhe sentimentesh: admirim të 

madh, simpati, mirënjohje, por edhe zili, iritim, nevojë për mbrotje dhe 

gjithashtu nevojë për pavarësi.
569

 

 

Radek Sikorski, nga ana e tij, argumenton se, “pjesa më e madhe e botës, 

provojnë ndjenja të dashurisë dhe të urrejtjes për Shtetet e Bashkuara, të cilat, në 

shumë pikëpamje, reflektojnë marrëdhënien e tyre dualiste të dashurisë dhe urrejtjes 

për vetë modernitetin”.
570

 Sipas tij: 

 

Ndërsa admirojnë teknologjinë amerikane, kulturën masive amerikane, 

demokracinë amerikane, energjinë dhe entuziazmin amerikan, shoqëri 

historikisht tradicionale intelektualët dhe elitat e tyre politike para së 

gjithash shprehin gjithashtu mungesë respekti për kulturën amerikane dhe e 

urrejnë ndërprerjen, apo zhdukjen e zakoneve, të mënyrës tradicionale të 

jetesës dhe të hierarkive që sjell me vete kultura amerikane.
571

  

 

Kjo është, në fakt, ajo çka sociologu i njohur amerikan, Paul Hollander e quan 

“paradoksi i madh i anti-amerikanizmit”: kurrë më parë në histori nuk ka ndodhur që 

për një shoqëri të flitet kaq keq, ndërkohë që miliona njerëz, nga të gjitha 

kontinentet, e kanë ëndërruar dhe e ëndërrojnë atë dhe kanë dashur dhe duan të bëhen 

pjesë e saj.
572

 Ashtu si në të kaluarën, Amerika vazhdon të joshë miliona njerëz nga 

të gjitha anët e botës. Ajo vazhdon të tërheqë më të mirët dhe më të shquarit, duke u 

krijuar atyre mundësinë të ngrihen në krye të klasës së tyre brenda një gjenerate. Kjo 

shpjegon pse Amerika ka shumë miq dhe dashamirës në botë, miliona njerëz në të 

gjithë kontinentet, të cilët e admirojnë dhe e duan Amerikën për atë që ajo është dhe 
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për vlerat e parimet që ajo mbron. Pikëpamjet dhe steriotipet negativë mbi Amerikën 

nuk mund t‟a ndryshojnë dot atë që Amerika është në fakt për popullin e saj dhe për 

popujt e tjerë të botës: një vend i oportuniteteve, i lirisë, i altruizmit, vendi dhe 

populli më novator i planetit.
573

 

Janë mjaft domethënëse fjalët e gazetarit të njohur spanjoll, Ignacio Ramonet, 

i cili deri disa vite më pare ishte kryeredaktori i gazetës, Le Mode diplomatique, se 

Amerika formaton “stilin dhe ritmin e imazheve moderne” dhe se ajo “penetron kudo 

përmes syve tanë”. Edhe pse ky autor nuk është një admirues i Shteteve të 

Bashkuara, ai detyrohet të pranojë, pa e fshehur keqardhjen e tij, se: 

 

Amerikanizimi i mendjeve ka avancuar kaq shumë, saqë të përpiqesh ta 

denoncosh këtë duket se po bëhet gjithnjë e më shumë e papranueshme. 

Nëse dikush do ta refuzonte këtë plotësisht, atij do i duhej të përgatitej ta 

privonte veten pothuajse nga të gjitha praktikat kulturore (veshjet, sportet, 

lojrat, argëtimet, gjuha, ushqimi), të cilave u jemi përkushtuar qysh nga 

fëmijëria dhe të cilat jetojnë Brenda nesh në mënyrë permanente.
574

 

 

 Në përfundim, le të shohim se si mund të zbatohet qasja sektoriale e Etzionit 

në fushën detyruese. Veçoritë e kësaj fushe, sipas tij, kanë të bëjnë me forcat 

ushtarake relative të vendeve të ndryshme, me forcat e parregullta (rëndësia e të 

cilave është rritur që nga fillimi i shekullit XXI), me agjencitë e inteligjencës, të tilla 

si CIA dhe MI6,
575

 si dhe me forcat e sigurisë kombëtare. Efektet e këtyre forcave, 

sigurisht, nuk janë të kufizuara vetëm në konfliktet aktuale, por përdoren gjithashtu 

për të mbështetur lëvizjet diplomatike.
576

 Kështu, kur Kombet e Bashkuara 

autorizojnë që shtete të ndryshme të përdorin “të gjitha mjetet e domosdoshme” për 

të avancuar një qëllim të caktuar, ose kur një vend i caktuar deklaron se “asnjë 

opsion nuk është hequr nga tavolina”, këto kërcënime kanë ndikim deri në një farë 
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mase, veçse shumë kohë përpara se të përdoret realisht forca.
577

 Në situata të tjera, 

qoftë edhe një kërcënim më pak i drejtpërdrejtë për përdorimin e forcës ka pasoja 

ndërkombëtare të konsiderueshme, siç ishte rasti kur Libia hoqi dorë nga programi i 

saj për zhvillimin e armëve të shkatërrimit në masë në fund të vitit 2003,
578

 ose rasti 

kur Izraeli, pasi sulmoi Egjiptin i mbështetur nga Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, 

dhe pasi provokoi zemërimin e Shteteve të Bashkuara u tërhoq nga gadishulli i 

Sinait. 

Sipas qasjes sektoriale të Etzionit, terminologjia polare, konceptet e 

arkitekturës ndërkombëtare që ajo evokon, si edhe hipotezat që lidhen me atë, vlejnë 

kryesisht për fushën detyruese. Sidoqoftë, argumenton ai, edhe në këtë fushë, termat 

“pol” apo “aktor polar”, edhe pse të aplikueshëm, janë jo fort të qartë. Edward 

Mansfield, për shembull, vë në dukje se pikëpamja mbi polaritetin është “plot 

kufizime” dhe nuk arrin “të kapë as pabarazitë e pushtetit mes Fuqive të Mëdha, as 

numrin e fuqive kryesore (polare apo jopolare)”.
579

 Megjithatë, sipas Etzionit, në 

fushën detyruese, është e mundur të dallojmë një masë nivelimi dhe të testojmë 

hipotezën e tranzicionit të pushtetit dhe të lidërshipit global. 

Etzioni argumenton më tej se vetë fusha detyruese nuk vshtë monolite. Një 

kriter i rëndësishëm për diferencimin e nënfushave është dallimi mes forcave 

bërthamore, konvencionale, asimetrike dhe atyre të parregullta.
580

 Për të ilustruar 

këtë argument, ai thekson se nocioni se shpërndarja e fuqisë globale po nivelohet në 

një farë mase vlen shumë më pak për armët bërthamore (një fushë në të cilën Shtetet 

e Bashkuara vazhdojnë të dominojnë), dhe shumë më tepër për forcat konvencionale. 

Sipas tij, vlefshmëria e hipotezës së tranzicionit të pushtetit dhe, ipso facto, e 

lidërshipit mbetet për t‟u provuar. 

Sipas kësaj hipoteze, superfuqitë në rënie priren të mos u lëshojnë pushtet 

fuqive të reja që po ngrihen me një hap që mund të pengojë konfliktin midis fuqisë 
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në rënie dhe asaj në ngritje. Për herë të parë, kjo ide, siç përmenden në të gjitha 

tekstet e marrëdhënieve ndërkombëtare, u shpreh nga Tukiditi, i cili, në veprën e tij 

Historia e Luftës së Peloponezit, arriti në përfundimin se “ajo që e bëri luftën të 

pashmangshme ishte rritja e fuqisë athinase dhe frika që kjo e fundit shkaktoi në 

Spartë”.
581

 Në dallim nga kjo, Britanisë së Madhe i atribuohet merita se e ka lëshuar 

pushtetin zgjuarsisht. Siç shkruan J. G. Darwin: 

 

Pas një farë date të caktuar rastësisht, si viti 1914 ose viti 1918 (ndonëse 

janë edhe data të tjera), Londra pranoi se fuqia Britanike ishte në rënie dhe 

se, në veçanti, britanikët as nuk mund t‟u bënin ballë dhe as nuk duhej të 

përpiqeshin t‟u bënin ballë lëvizjeve nacionaliste që u shtuan pas Luftës së 

Parë Botërore. Për këtë arsye, në Indi, Irlandë, Egjipt, si edhe në territoret e 

kontrolluara prej tyre që i rezistonin sundimit britanik  (sidomos në Afrikën 

e Jugut), qëllimi i britanikëve ishte që, në kohën e duhur, përmes 

koncesioneve, vetëqeverisjes apo pavarësisë me doza, të parandalonin 

konfrontimin e hapur.
582

 

  

Vëzhgues të ndryshëm shohin sot një tension të tillë mes Kinës dhe Shteteve 

të Bashkuara. Megjithatë, sipas Etzionit,
583

 në këtë fazë ende nuk është e qartë: 

(a) nëse Amerika do ta akomodojë fuqinë në rritje të Kinës, të paktën si fuqi 

rajonale (edhe pse jo si një hegjemon rajonal); 

(b) nëse Amerika do të bëhet “partnere” me Kinën në çështje globale (siç ka 

argumentuar Zbigniew Brzezinksi dhe siç ka sugjeruar ish-Sekretarja e Shtetit 

Hillary Klinton, e cila ka deklaruar: “Ne besojmë se Shtetet e Bashkuara dhe Kina 

përfitojnë nga suksesi i njëra-tjetrës dhe kontribuojnë në suksesin e njëra-tjetrës”;
584

 

(c) nëse Amerika do të përballet me Kinën si një shtet armik, i cili duhet 

frenuar dhe balancuar; ose 
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(d) nëse Amerika do t‟u “bëjë bisht” dy qëndrimeve të fundit.
585

 

Sidoqoftë, pohon Etzioni, hipoteza është e zbatueshme qartësisht dhe në 

mënyrë domethënëse në këtë fushë.
586

 

Qasjen e tij sektoriale Etzioni i shtrin edhe për të shpjeguar kuadrin 

institucional të marrëdhënieve të sotme ndërkombëtare. Dihet se pjesa më e madhe e 

organizatave dhe e institucioneve ndërkombëtare janë krijuar dhe veprojnë në fusha 

specifike. NATO, fjala vjen, është kryesisht një aleancë ushtarake-gjeopolitike, ashtu 

siç ishte edhe Traktati i Varshavës. Fondi Monetar Ndërkombëtar, Organizata 

Botërore e Tregtisë dhe Banka Botërore janë kryesisht institucione ekonomike. 

Bashkimi Europian, nga ana e tij, i cili u zhvillua prej institucioneve ekonomike duke 

filluar me Komunitetin Europian të Qymyrit dhe Çelikut i ka zgjeruar fokusin dhe 

misionet e tij, edhe pse roli ushtarak i tij është ende minimal. Në fushën e ideve ka 

pak, për të mos thënë aspak, institucione ndërkombëtare të rëndësishme. Përveç 

kësaj, institucionet ndërkombëtare më të mëdha, edhe pse duken si të përgjithshme, 

nëse shihen më nga afër janë të ndara në fusha. Këshilli i Sigurimit është institucioni 

detyrues i OKB-së, Këshilli Ekonomik dhe Social dhe UNDP-ja janë institucionet 

ekonomike të saj, ndërsa Asambleja e Përgjithshme e OKB-së dhe UNESCO, 

influenca dhe roli i të cilave janë mjaft të kufizuara, janë kryesisht institucione idesh. 

Etzioni argumenton se analiza e rolit të institucioneve ndërkombëtare i jep 

edhe më shumë vlerë shpjeguese qasjes qasjes sektoriale apo partikulariste të tij. Sipas 

tij, institucionet ndërkombëtare priten të shërbejnë si një mënyrë për t‟u dhënë 

legjitimitet interesave kombëtare, të cilat përfshijnë kufizime mbi lirinë e veprimit të 

të gjitha kombeve, madje dhe të superfuqive. Superfuqitë i pranojnë këto kufizime 

për shkak të përfitimeve që ofrojnë institucionet ndërkombëtare. Kështu, Shtetet e 

Bashkuara përmenden shpesh si superfuqia që e kufizoi lirinë e saj të veprimit pas 

mbarimit të Luftës së Dytë Botërore duke ndihmuar në krijimin e Kombeve të 

Bashkuara dhe të Këshillit të Sigurimit, në të cilin katër vende të tjera do të kishin 

fuqinë e vetos mbi të gjitha veprimet të përbashkëta detyruese, përfshirë edhe 

veprimet e Shteteve të Bashkuara. Është e vërtetë se Shtetet e Bashkuara shpresuan 

të ishin në gjendje t‟i bindnin vendet e tjera anëtare të Këshillit të Sigurimit që t‟i 

mbështesnin veprimet e saj, siç edhe ka ndodhur shpesh; dhe përsëri Amerika 
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ndërhyri në Irak në vitin 2003 dhe në Kosovë në vitin 1999 edhe pa marrë miratimin 

e Kombeve të Bashkuara. Në këto raste, Shtetet e Bashkuara përsëri ishin në gjendje 

të bindnin vende të tjera që t‟i bashkoheshin përpjekjeve të saj (shtetet anëtare të 

NATO-s, në vitin 1999, dhe shtete si Britaniae Madhe, në vitin 2003). Pavarësisht 

kësaj, Amerika, në formulimin e politikës së saj të jashtme, shpeshherë ka marrë dhe 

merr parasysh edhe Kombet e Bashkuara. 

E gjitha kjo, sipas Etzionit, edhe pse me rezervë, sugjeron se kuadri 

institucional ka pushtet në vetvete, i cili nuk përfshihet në terminologjinë polare që 

fokusohet tek aktorët shtetërorë dhe joshtetërorë, por jo edhe në organizatat 

shumëpalëshe dhe në burokracitë e tyre. Kështu, kur shqyrtojmë nëse depolarizimi e 

forcon apo e cenon rendin botëror, duhet theksuar se një terminologji e tillë dhe 

ndryshimi i arkitekturës globale që ai evokon nuk merret me faktin nëse tranzicioni i 

fuqisë dhe i lidërshipit nënkupton një shtim apo një ulje të pushtetit të kuadrit 

institucional ndërkombëtar. Për shembull, ne kërkojmë të studiojmë jo vetëm nëse 

Shtetet e Bashkuara do t‟i rezistojnë siç nuk duhet fuqizimit të Kinës, duke çuar 

potencialisht në konflikt të armamtosur, por edhe nëse Kina do t‟i përmbahet kuadrit 

institucional ndërkombëtar, apo do ta injorojë atë. Dhe nëse Kina i përmbahet këtij 

kuadri institucional, a do t‟i pranojë ajo parimet që qëndrojnë në themel të këtyre 

institucioneve?
587

 Të dyja këto fuqi të mëdha përplasen me normën qeverisëse 

westfaliane, të cilën Kina, si shtetet e tjera, e përkrahin. Në varësi të faktit nëse, në 

dekadat që vijnë, norma westfaliane do të dobësohet, ose do të forcohet, mund të 

arrijmë në përfundimin nëse Kina thjesht po e respekton rendin ndërkombëtar 

ekzistues apo po kërkon ta modifikojë atë ndërsa po bëhet një fuqi më e madhe, duke 

kërkuar një kthim në status quo ante.
588
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Etzioni thekson se për shkak se përtej studimit të mënyrave në të cilat 

ndryshimi i shpërndarjes së pushtetit dhe i rolit e përgjegjësisë së lidërshipit global 

midis shteteve ndikon në pushtetin dhe në rolin e vetë institucioneve ndërkombëtare, 

qasja e ofruar prej tij kërkon t‟i kushtohet vëmendje fushës normative. Institucionet 

ndërkombëtare nuk janë thjesht struktura organizative hierarkike, me stafet dhe 

resurset e tyre; ato mishërojnë, gjithashtu, vlera të caktuara, të cilat përbëjnë bazën e 

legjitimitetit të tyre. Institucionet ndërkombëtare funksionojnë më mirë atëherë kur 

ato mbështeten në vlera të cilat çmohen dhe respektohen përtej kufijve kombëtarë, të 

tilla si, angazhimi për zgjidhje paqësore të konflikteve, mbrojtja e mjedisit, tregtia e 

lirë dhe të drejtat e njeriut. 

Nga kjo qasje, në vend që thjesht të pohojmë se Kina është “një fuqi në 

rritje”, në kuptimin e përgjithshëm të fjalës, është më e saktë të vijmë në përfundimin 

se ngritja ekonomike e Kinës rrit fuqinë potenciale të saj, se rritja e fuqisë ushtarake 

të saj po mbetet pas rritjes së saj ekonomike, dhe se fuqia e saj normative vazhdon të 

jetë mjaft e kufizuar. Po kështu, pohimi se Amerika është një fuqi në rënie, sipas 

Etzionit, nuk merr parasysh tre realitete esenciale: së pari, se fuqia e saj detyruese 

është ende e pakrahasueshme, sidomos përsa i përket potencialit të saj bërthamor; së 

dyti, se fuqia e saj ekonomike vërtet është sfiduar, por rënia mund të jetë e 

përkohshme; dhe së  treti, se fuqia e saj normative është kontestuar për një kohë të 

gjatë pra, nuk kontestohet sot për herë të parë.
589

 

Etzioni sugjeron se përmes qasjes sektoriale ka më pak të ngjarë që ne t‟i 

keqinterpretojmë disa dukuri ekonomike të tilla si blerjen e pronave amerikane nga 

Japonia në vitet 1980, ose investimet kineze në Afrikë vitet e fundit si lëvizje që 

synojnë krijimin e perandorive, ose që t‟i vlerësojmë thirrjet normative si akte 

armiqësore, në vend që t‟i shohim ato si një shkëmbim transnacional gjallërues 

idealesh dhe idesh.
590

 Po kështu, ai sugjeron se, nëse mbështetemi në një qasje të 

tillë, do të jemi, gjithashtu, më të prirur të mbajmë parasysh se hapat e ndërmarra 

nga ushtria e një vendi të caktuar, veprimet e korporatave të tij apo deklarimet e 

ideologët e tij nuk janë domosdoshmërisht shprehje e një strategjie gjithëpërfshirëse 

dhe, aq më pak, akte të rrëmbimit të pushtetit, por janë, shpeshherë, iniciativa 

specifike që lidhen me një fushë të caktuar. Shkurt, qasja partikulariste, apo 
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sektoriale na ndihmon që të mos nxitohemi për të parë kundërshtarë aty ku thjesht 

ndodhin ndryshime relative në pushtet, në një fushë apo në një tjetër dhe, prandaj, 

sipas Etzionit, një qasje e tillë është më e dobishme sesa një qasje e integruar.
591
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Përfundime 

 

 

 

Analiza që unë u kam bërë ngjarjeve dhe fakteve reale në zhvillimet ndërkombëtare 

të shekullit XX dhe në dekadën e pare të shekullit XXI më bindin se hipoteza 

kërkimore bazë e këtij studimi merr një përgjigje affirmative, që do të thotë se, 

Shtetet e Bashkuara janë dhe do të vazhdojnë të mbeten edhe për një të ardhme të 

parashikueshme,  i vetmi vend që realisht mund të marrë përsipër përgjegjësitë dhe 

lidërshipin për ruajtjen e paqes, të sigurisë e të stabilitetit në botë, në kushtet e 

rreziqeve të vjetra e të reja që i kërcënojnë këto të mira publike globale. 

Edhe pse pozita dhe roli i Amerikës mund të duket se janë dobësuar e mund 

të dobësohen edhe më tej në të ardhmen, ndërsa fuqi të tjera të mëdha forcohen e 

ngrihen, kjo pozitë dhe ky rol I Shteteve të Bashkuara do të mbeten të pasfiduar 

seriozisht për një kohë relativisht të gjatë në shekullit XXI, përderisa vetë sistemi 

global nuk do të mund të ndryshojë rrënjësisht brenda një periudhe të shkurtër. Ky 

sistem, i cili në strukturën dhe në thelbin e tij vazhdon të mbetet njëpolar, 

karakterizohet nga dy tipare të qenësishme, që janë: së pari, gjerësia dhe thellësia e 

hendekut që ndan Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga të gjitha fuqitë e tjera të 

mëdha dhe, së dyti, faktori gjeopolitik. Me logjikën dhe me ritmet e sotme dhe ato të 

pritshme të zhvillimit, ende nuk ka asnjë tregues serioz që të dëshmojë se Amerika 

do të ketë rivalë seriozë që do ta rrezikonin statusin e saj si fuqi hegjemone e globit 

dhe, rrjedhimisht, rolin e saj të lidërshipit global. 

Në mbyllje të ksaj analize le të përpiqemi ta argumentojmë edhe një herë 

shkurtimisht këtë konkluzion, duke u bërë një radiografi të shkurtër stadit në të cilin 

ndodhen aktualisht fuqitë e tjera të mëdha. 
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Bashkimi Europian ka pak, ose a spak të ngjarë që të arrijë të bëhet një fuqi e 

madhe, në kuptimin e plotë të fjalës. Problemet strukturore, deficiti demokratik, 

kontradiktat mes vendeve anëtare të tij, rritja e partive ekstremiste të djathta në 

mbarë hapësirën europiane që nuk e duan integrimin dhe zgjerimin e mëtejshëm të 

BE-së dhe mungesa e një politike të përbashkët të jashtme e të sigurisë, e pengojnë 

Bashkimin Europian të marrë vendime dhe të veprojë si një fuqi e vetme. Edhe pse, 

pas Traktatit të Lisbonës, në vitin 2007, u duk se Europa do të kishte, më në fund, 

“fytyrën e saj”, dhe se “pyetja e Kissinger-it”: “Kur dua të flas me Europën, kujt 

duhet t‟i telefonoj?”,
592

 kishte marrë, tashmë përgjigje, kjo ende nuk ka ndodhur dhe, 

unë mendoj se nuk do të ndodhë as në të ardhmen. Pas nënshkrimit të Traktatit të 

Lisbonës, presidenti i Komisionit Europian, José Manuel Barroso, deklaroi me eufori 

se pyetja e Kissinger-it nuk bënte më kuptim, pasi, këtej e tutje, Sekretari i Shtetit i 

Shteteve të Bashkuara mund t‟i telefononte drejtpërsëdrejti “ministres së jashtme” të 

Europës, znj. Catherine Ashton.
593

 Ironikisht, edhe pas Lisbonës, për të ardhur në një 

vendim të përbashkët në emër të Bashkimit Europian, komisioneres se politikës së 

jashtme të Bashkimit Europian do i duhej t‟u telefononte të 28 ministrave të jashtëm 

të vendeve të BE-së dhe, domosdo kancelares Angela Merkel. Me fjalë të tjera, roli i 

Bashkimit Europian në arenën globale jo vetëm që nuk ka ardhur duke u rritur, por 

ai, në të ardhmen, mund të vijë duke u dobësuar, nëse BE-ja nuk transformohet në 

formën e një shteti federal, siç sugjeron në mënyrë bindëse Anthony Giddens në 

librin e tij të fundit.
594

 

Kina dhe India, edhe pse këto dy vende kanë arritur një zhvillim të 

jashtëzakonshëm ekonomik brenda një periudhe relativisht të shkurtër, nuk kanë 

siguri se do të vazhdojnë të zhvillohen edhe më tej me ritmet e derisotme. Siç 

argumenton Fatos Tarifa: 

 

Rritja e Kinës mund të ngadalësohet, madje edhe të frenohet për shkak të 

kontradiktës së thellë ontologjike që ekziston midis sistemit politik 
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komunist, nga njëra anë, dhe sistemit ekonomik kapitalist, nga ana tjetër, çka 

i jep këtij sitstemi natyrën e një “leninizmi të tregut.
595

 

 

India, nga ana e saj, edhe pse një vend demokratik, duke qenë një vend ende 

shumë i varfër, do ta ketë të vështirë për një të ardhme të parashikueshme të arrijë 

nivelet e Fuqive të Mëdha më të zhvilluara, pra edhe që të luajë një rol më të madh 

në politikën globale, gjë për të cilën, ajo vetë, tani për tani, duket se nuk është fort e 

interesuar. Si Kina, ashtu edhe India, në fakt, nuk synojnë të bëhen hegjemonë 

globalë; synimet e tyre aftamesme dhe aftagjata janë të bëhen, njëra ose tjetra, fuqia 

hegjemone në Azinë Lindore dhe në rajonin rreth saj. 

Përsa i përket Rusisë, ky është një vend i rëndësishëm dhe duket se do të 

vazhdojë të luajë edhe për një kohë relativisht të gjatë një rol parësor në politikën 

globale. Por Rusia është një shtet autoritarist, me të cilin mund të bashkëpunohet, por 

të cilit askush nuk do të dëshironte dhe nuk do të lejonte që t‟i besonte një rol më të 

rëndësishëm. Qëndrimi i Rusisë në mbështetje të Iranit, roli i saj në ngjarjet tragjike 

në Siri dhe, së fundmi, në Ukrainë, e bëjnë këtë vend antagonist ndaj interesave më 

të gjera të komunitetin ndërkombëtar për forcimin e paqes e të sigurisë në Europë, në 

Lindjen e Mesme dhe në Azinë Qendrore. Përveç kësaj, ekonomia e Rusisë, e 

mbështetur kryesisht në çmimet e larta të naftës e të gazit në tregjet botërore, mund 

të rezultojë krejt e paqendrueshme me ndryshimin eventual të konjukturave 

ndërkombëtare. 

Japonia, nga ana e saj, edhe pse ekonomia e tretë më e madhe në botë (pas 

Shteteve të Bashkuara dhe Kinës) dhe një ndër vendet me teknologjinë më të 

zhvilluar, nuk arrin t‟i projektojë këto avantazhe të saj në fuqi ushtarake dhe në 

influencë politike përtej rajonit të Lindjes së Largme. Përveç kësaj, për shkak se 

siguria e Japonisë varet shumë nga aleanca e saj strategjike ushtarake me Shtetet e 

Bashkuara, Japonia jo vetëm që nuk është një rival i Amerikës dhe nuk e kundërshon 

lidërshipin e saj global, por është, madje, e interesuar që Amerika të mbetet një fuqi 

hegjemone në shkallë globale. 

Në librin e tij Shansi i dytë: Tre presidentë dhe kriza e superfuqisë 

amerikane, Zbigniew Brzezinski e sintetizon me këto fjalë konstelacionin e 

marrëdhënieve ndërkombëtare sot, dhe për një të ardhme të parashikueshme: 
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Asnjë fuqi tjetër nuk është e aftë të luajë rolin që potencialisht mund dhe 

duhet ta luajë Amerika. Europës ende i mungon uniteti dhe vullneti politik, 

të cilët janë esencialë për të qenë një fuqi globale. Rusia nuk mund të 

vendosë nëse ajo dëshiron të jetë një shtet euroaziatik autoritarist, imperialist 

dhe i prapambetur nga pikëpamja sociale, apo një demokraci e vërtetë 

moderne europiane. Kina po zhvillohet shpejt si fuqia kontinentale 

dominuese në Lindjen e Largët, por ajo ka Japoninë si rivale të saj dhe ende 

nuk është e qartë se si do ta zgjidhë ky vend kontradiktën kryesore midis 

momentumit ekonomik dhe centralizmit burokratik të sistemit politik të tij. 

Indisë i duhet ende të provojë se, edhe nëse diversiteti i saj fetar, etnik dhe 

linguistik ngarkohet politikisht, ajo do të jetë në gjendje të ruajë unitetin dhe 

demokracinë e saj. 

Amerika ka monopolin e fuqisë ushtarake që mund të shtrihet në të gjithë 

globin, një ekonomi dhe inovacione teknologjike, të cilave nuk u afrohet 

asnjë vend tjetër; të gjitha këto i japin asaj një autoritet politik të paparë në 

mbarë globin. Për më tepër, ekziston një bindje praktike, e cila edhe pse e 

pashprehur, është kudo e përhapur, se sistemi ndërkombëtar ka nevojë për 

një fuqi stabilizuese efektive, dhe se, në një perspektivë të afërt, alternativa 

më e mundshme ndaj rolit konstruktiv global të Amerikës është kaosi.
596 

 

Analiza e faktorëve të marrë në shqyrtim më sipër, si edhe argumentimi që i 

bëjnë çështjes së jetëgjatësisë së fuqisë hegjemone Wallerstein, Kagan, Joffe dhe 

autorë të tjerë të rëndësishëm, më sjell në përfundimin se do të duhen disa dekada që 

ndonjë fuqi tjetër e madhe të mund t‟a arrinte Amerikën në ndonjërin prej 

komponentëve që përcaktojnë statusin e saj si fuqia e vetme hegjemone e globit në 

kohën tonë. Përveç kësaj, siç vë në dukje në mënyrë bindëse Fatos Tarifa: 

 

Që të shkaktojë ndryshime strukturore në sistemin e marrëdhënieve 

ndërkombëtare, çdo zhvillim që mund të vihet re në njërën, ose në të gjitha 

elementet e fuqisë duhet të jetë i rëndësishëm dhe i qëndrueshëm.
597
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Studiuesi i njohur, Rajan Menon, nga ana e tij, vë në dukje se: 

 

Amerika i ngjan sot Britanisë së shekullit të 19-të. Ajo shkakton zili, 

zemërim dhe herë-herë alarm. Por ajo nuk krijon frikë si një rrezik i 

vazhdueshëm, real apo imediat. Në fakt, ajo që i shqetëson shumë vende nuk 

është dominimi amerikan, por tërheqja dhe mosangazhimi i Amerikës.
598

 

 

Përsa i përket pozitës gjeografike të Shteteve të Bashkuara, ajo ka qenë, është 

dhe do të mbetet një avantazh shumë i madh për të sepse, e ndarë nga Europa dhe 

Azia me dy oqeane, Amerika nuk ka fqinj asnjë prej fuqive të mëdha, që mundet 

eventualisht të kërcënojnë sigurinë e saj, ose që përpiqen ta konkurrojnë atë. Të 

gjitha shtetet e tjera që potencialisht mund ta sfidonin hegjemoninë amerikane Kina, 

India, Rusia, Japonia apo Bashkimi Europian nuk e kanë këtë avantazh 

gjeostrategjik. Të gjitha “polet” potenciale, apo shtetet që aspirojnë të fitojnë statusin 

e një superfuqie, ndodhen në, ose përreth Euro-Azisë, ndërsa Amerika është larg 

tyre. Për këtë arsye, përpjekjet e tyre për t‟u fuqizuar, ose për të lidhur aleanca me 

shtete të tjera, të cilat gjithashtu mund të jenë të pakënaqura me statusin aktual, ka 

shumë të ngjarë të shkaktojnë kundërpesha lokale dhe prishje të balancave 

ekzistuese, më parë nga sa ato do të mund të krijonin një kundërpeshë globale ndaj 

epërsisë së Shteteve të Bashkuara. Stephen Brooks dhe William Wohlforth me të 

drejtë vënë në dukje se asnjëra prej fuqive të mëdha në kohën tonë “nuk mund t‟i 

rrisë kapacitetet e veta ushtarake për të balancuar Shtetet e Bashkuara pa u bërë 

njëkohësisht një rrezik imediat për fqinjët e saj.”
 599 Sipas tyre se: 

 

Politika, madje edhe politika ndërkombëtare, është para së gjithash politikë 

lokale. Edhe pse fuqia amerikane tërheq vëmendjen e kujtdo në botë, shtetet 

janë zakonisht më të preokupuara me fqinjët e tyre se sa me ekuilibrin në 

shkallë globale. Nëse ndonjë fuqi potencialisht sfiduese do të bënte ndonjë 

përpjekje serioze për t‟u matur me Shtetet e Bashkuara, përpjekjet 

balancuese rajonale të fuqive të tjera pothuajse me siguri do ta pengonin atë, 

siç do të bënin edhe vetë Shtetet e Bashkuara duke mobilizuar fuqinë e tyre 
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masive latente për të parandaluar çdo rrezik që mund t‟u vijë.
600

 

 

Për shkak të faktorëve të përmendur mësipër, siç janë hendeku i madh që 

ndan Shtetet e Bashkuara si fuqi politike, ekonomike, ushtarake e teknologjike nga të 

gjitha fuqitë e tjera të mëdha, si edhe të pozita së saj gjeostrategjike shumë të 

favorshme, krijimi i një kundërpeshe ndaj Shteteve të Bashkuara prej një fuqie të 

vetme, ose prej një grupimi vendesh të fuqishme, që do të vinin seriozisht në rrezik 

supremacinë amerikan dhe, bashkë me të, lidërshipin e saj global, nuk do të jetë  

mundur për një kohë relativisht të gjatë. Siç argumenton Barry Posen: 

 

Shtetet e Bashkuara kanë shumë tipare që i japin avantazhe asaj si një fuqi e 

madhe dhe i shërbejnë sigurisë së saj, dhe janë pikërisht këto tipare që e 

kanë bërë botën njëpolare. Duket se nuk ka të ngjarë që këto avantazhe të 

humbasin papritur. Konkurenca e drejtpërdrejtë me Shtetet e Bashkuara do 

të jetë dekurajuese për një kohë shumë të gjatë.
601

 

 

Unë mendoj se sistemi aktual i marrëdhënieve ndërkombëtare duket i 

qëndrueshëm dhe do të vazhdojë të mbetet njëpolar, ose, “një-shumëpolar”, siç 

shprehej Samuel Huntington. Ky sistem do pushonte së qëni i tillë, vetëm atëherë kur 

dhe vetëm nëse një apo disa fuqi të mëdha, të marra së bashku, do të mund të 

krijonin një pol të ri. 

Një tipar interesant dhe i rëndësishëm i politikës së sotme ndërkombëtare (në 

një botë në të cilën supremacia amerikane është e qartë dhe, sot për sot, e 

padiskutueshme), është se shumica e vendeve janë të interesuara dhe duan që, në një 

mënyrë, ose në një tjetër, të jenë të lidhura me Shtetet e Bashkuara. Kjo, siç 

argumenton Fatos Tarifa, “është një quid pro quo e domosdoshme për këto vende, 

pasi duke krijuar lidhje dhe marrëdhënie me të vetmen superfuqi, ato përfitojnë prej 

saj, mbrohen prej saj dhe ndoshta krijojnë apo rrisin influencën e tyre për çështje të 

caktuara apo në drejtime të caktuara”.
602

 

Disa autorë janë të mendimit se asnjë vend serioz në skenën botërore nuk do 
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të pajtohej me këtë status quo, pra me një sistem njëpolar, pasi çdo shtet i fuqishëm 

ka aspiratat e veta dhe do të donte të provonte opsionet që ofron realiteti global. 

Megjithatë, siç shkruan Graham Fuller, përderisa realiteti i sotëm i marrëdhënieve 

ndërkombëtare është ky që është (pra “vetëm ekzistenca e një superfuqie është e 

mundur” dhe për një kohë të gjatë nuk do të ketë opsion tjetër), shumica e fuqive të 

tjera të mëdha do të “preferonin që kjo superfuqi të jetë Shtetet e Bashkuara …. 

kundër së cilës, shumë e kuptojnë se çdo rezistencë serioze është e kotë”.
603

 

Pavarësisht retorikës së përdorur jo rrallë nga Moska, nga Pekini, madje edhe 

nga Brukseli, qysh nga mbarimi i Luftës së Ftohtë e deri më sot nuk kemi parë 

ndonjë opozitë serioze të fuqive të tjera të mëdha ndaj Shteteve të Bashkuara, të 

ngjashme me përpjekjet klasike të fuqive të mëdha në të kaluarën për të balancuar 

fuqinë e kundërshtarëve të tyre. Unë mendoj se krijimi i ndonjë aleance, ose 

koalicioni anti-amerikan nuk ka gjasa të jetë i mundur, as sot, dhe as për një kohë të 

gjatë. Josef Joffe me të drejtë  argumenton se: 

 

Është e pamundur që Shtetet e Bashkuara të balancohen me mënyrat 

tradicionale, duke formuar aleanca anti-amerikane, apo duke i shpallur luftë 

Amerikës....Nuk mund të imagjinohet dot që ndonjë aleancë në botë të mund 

të thyejë Shtetet e Bashkuara përveçse përmes një lufte bërthamore, e cila do 

të ishte një vetëvrasje bërthamore.
604

 

 

Kjo status quo, në të cilën asnjë fuqi e madhe nuk i sfidon dhe nuk i kërcënon 

seriozisht sigurinë dhe interesat jetike të Shteteve të Bashkuara, siç kemi theksuar në 

këtë studim, do të mund të ndryshonte vetëm në qoftë se hendeku midis superfuqisë 

së vetme dhe një shteti, apo një grupi shtetesh që e sfidojnë atë, ngushtohet dhe bëhet 

shumë i vogël në të gjithë komponentët e domosdoshëm që karakterizojnë një 

superfuqi, ose nëse vendi apo vendet që aspirojnë të bëhen superfuqi e lënë pas 

superfuqinë ekzistuese, në një apo më shumë nga këta komponentë. Kjo, sidoqoftë, 

nuk duket se mund të jetë një alternativë e mundshme, të paktën edhe për disa 

dhjetëvjeçarë, pasi asnjë nga Fuqitë e Mëdha, nuk do të jetë në gjendje të rivalizojë 
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me Shtetet e Bashkuara në mënyrë të qëndrueshme.
605

 

Përveç kësaj, edhe kur ndryshimi i balancës së fuqisë në shkallë globale bëhet 

i mundur, ky proces, siç kanë argumentuar më së miri Imannuel Wallerstein, Amitai 

Etzioni, Robert Kagan, Josef Joffe etj., në mungesë të një disfate totale në luftë (si 

ajo e Gjermanisë dhe e Japonisë në Luftën e Dytë Botërore, apo e Bashkimit Sovjetik 

në Luftën e Ftohtë), nuk ndodh menjëherë, por kërkon një kohë relativisht të gjatë. 

Sepse transformimi i strukturës së sistemit ndërkombëtar është një ndryshim i tillë 

cilësor, i cili kërkon ndryshime të mjaftueshme sasiore në të gjitha elementet që 

përbëjnë pushtetin: material (ekonomik), fizik (ushtarak), kulturor dhe teknologjik. 

Siç ka vënë në dukje me të drejtë Robert Kagan kohët e fundit: 

 

Rënia e një fuqie të madhe është rezultat i ndryshimeve të thella në 

rishpërndarjen ndërkombëtare të formave të ndryshme të fuqisë, që 

zakonisht ndodh për një periudhë të gjatë kohe. Fuqitë e nëdha rrallëherë 

bien papritur. Ato mund t‟i rrëzoë një luftë, por edhe kjo, zakonisht, është 

një simptomë dhe kulmimi i një procesi të gjatë.
606

 

 

Faktet tregojnë, sidoqoftë, se qysh nga fillimi i luftës në Irak, ngjarje kjo e 

cila identifikohet rëndom me fillimin e rënies së supremacisë amerikane, asnjë 

ndryshim esencial nuk ka ndodhur në këta faktorë “objektivë” që të justifikonte 

“teorinë” e kthimit në sistemin shumëpolar. 

Në librin e tij Überpower, Josef Joffe përfytyron si skenarin më të 

padëshiruar atë, në të cilin, ndërsa bota ka nevojë për lidershipin e Shteteve të 

Bashkuara, fuqi të mëdha përpiqen ta sabotojnë atë.
607

 Megjithatë, ky skenar duket se 

ka shumë pak mundësi të materializohet. Çdo renditje e fuqive të mëdha në dekadat e 

ardhshme do t‟i vendoste Kinën, Indinë, Bashkimin Europian, Japoninë apo Rusinë 

në vendin e dytë, të tretë, të katërt, ose të pestë, edhe pse ndoshta jo në këtë renditje. 

Një konflikt i hapur aq më tepër i armatosur midis Shteteve të Bashkuara dhe çdo 

kombinimi midis këtyre fuqive duket, sot dhe në një të ardhme të parashikueshme, 

shumë i pamundur. Unë e vlerësoj të mjaft të argumentuar pikëpamjen që shpreh 
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Fatos Tarifa se: 

 

Dalja në skenën botërore e Kinës dhe e Indisë si fuqi të mëdha, 

“normalizimi” dhe fuqizimi ekonomik dhe ushtarak i Japonisë, zgjerimi dhe 

integrimi i mëtejshëm i Bashkimit Europian dhe ngritja ekonomike e Rusisë 

e kanë bërë jo vetëm më të vështirë, por edhe më pak atraktive perspektivën 

e çdonjërit prej këtyre vendeve për të zëvendësuar Shtetet e Bashkuara në 

rolin e fuqisë hegjemone për një kohe të gjatë.
608

 

 

Ajo çka mund të duket më e realizueshme se çdo koalicion anti-amerikan i 

fuqive të mëdha dhe së cilës Joffe i trembet më shumë, është nëse një vend si Rusia, 

duke shfrytëzuar pakënaqësitë, demoralizimin dhe sentimentet anti-amerikane të disa 

shteteve autoritariste, kryesisht në Azinë Qendrore dhe në Lindjen e Mesme (si Irani 

apo Siria), organizon një koalicion anti-amerikan me to.
609

 Sidoqoftë, edhe pse një 

koalicion i tillë mund të ishte i rrezikshëm, ai nuk do të përbënte një katastrofë për 

Shtetet e Bashkuara. 

Në përfundim të këtij studimi, dëshiroj t‟i referohem mendimit të shprehur 

nga William Wohlforth, në një artikull titulluar “Stabiliteti i një bote njëpolare”, i 

cili, edhe pse është botuar disa vite më parë (1999), ruan aktualitet të plotë në ditët 

tona. Sipas këtij autori, asnjë fuqi e vetme dhe asnjë grup shtetesh nuk kanë mundur 

dhe nuk do të munden për një kohë të gjatë të krijojnë një rival serioz ndaj Shteteve 

të Bashkuara, apo një “pol” të dytë, i cili do të bënte të mundur dhe të domosdoshëm 

ndryshimin e sistemit aktual të marrëdhënieve ndërkombëtare. Një gjë e tillë, 

natyrisht, nuk është absolutisht e pamundur, por realizimi i saj do të kërkonte një 

periudhë kohe të gjatë. Sistemi aktual njëpolar “mund të zgjasë po aq kohë sa zgjati 

edhe Lufta e Ftohtë, apo sistemi dypolar”.
610

 Deri në zëvendësimin eventual të tij me 

një sistem tjetër dy- apo shumëpolar, apo me një “koncert” të fuqive të mëdha, 

Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbetet superfuqia e vetme e globit. 

Sulmet terroriste mbi Nju Jork dhe Pentagon në 11 shtatorit 2001 ishin një 

goditje e rëndë për Amerikën dhe qytetërimin perëndimor. Ato ngjarje kishin dhe 
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vazhdojnë të kenë një ndikim të madh në jetën e amerikanëve dhe në shumë 

zhvillime që kanë ndodhur dhe ndodhin në çdo skaj të globit. Shumë njerëz menduan 

se 11 shtatori i vitit 2001 theu mitin e pathyeshmërisë së Amerikës dhe shënoi 

preludin e një epoke të re, pra edhe të një arkitekture të re globale, në marrëdhëniet 

ndërkombëtare. Edhe ekspertë të politikës ndërkombëtare nga më të shquarit, si 

Pierre Hassner, janë shprehur se “kriza e influencës” së Shteteve të Bashkuara në 

arenën ndërkombëtare manifestohet aktualisht në një dinamikë të re, e cila evidenton 

rënien e fuqisë amerikane dhe errozionin e autoritetit të Uashingtonit.
611

 Sipas këtij 

autori, “momenti njëpolar”, për të cilin fliste Charles Krauthammers në fillim të 

viteve 1990, ka kaluar, madje vetë teza e një bote njëpolare, edhe atëherë ka qenë e 

ekzagjeruar. Hassner pohon se: 

 

Shtetet e Bashkuara janë akoma fuqia më e pasur dhe me resurset më të 

shumta e vetmja fuqi që mund të ndërhyjë kudo në botë dhe, ndoshta, 

gjithashtu, e vetmja fuqi e madhe veprimet e së cilës nisen nga synimet më 

të sinqerta për të ndihmuar botën, madje edhe kur në mënyrë të 

paqëllimshme ato e bëjnë atë më të rrezikshme. Por, iluzionet e Amerikës 

mbi fuqinë e jashtëzakonshme dhe virtytet e saj të cilat, bashkë me ndjenjën 

e vulnerabilitetit të saj u dhanë shkas reagimeve të saj pas 11 shtatorit janë 

lëkundur thellë. Amerika sot përballet me një botë nga e cila ajo nuk mund 

të tërhiqet, por të cilën ajo as mund ta kontrollojë dhe të cilën, me sa duket, 

ajo në të vërtetë nuk e kupton.
612

 

 

Studimet dhe analizat e mia më sjellin në të njëjtin përfundim që vijnë edhe 

Robert Kagan dhe Josef Joffe, veçanërisht në veprat e tyre tyre të fundit, se 

pikëpamja mbi vulnerabilitetin dhe dobësinë e Amerikës pas ngjarjeve të 11 

Shtatorit, pa kaluar shumë kohë, do të provohet se është e gabuar.
613
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