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"Fruti i drejtësise do të jetë paqja" (Is 32,17) - 
Të jetuarit së bashku në zemër të Europës

Leonardo Emberti Gialloreti, Komuniteti i Sant'Egidio, Rome

Përshëndetje të përzemërta. Unë jam i impresionuar dhe mirënjohës për zgjedhjen tuaj të
mblidheni së bashku këtu në Prishtinë. Si I Krishterë- dhe si Europian- I jam mirënjohës
''Kishës dhe Paqës'' për përkushtimin e saj për paqe dhe që për kaq shumë vite ka qenë
një  forum  dialogu.  Jam  plotësisht  I  vetëdijshëm  për  historinë  e  gjatë  para  dhe  pas
themelimit të ''Kishës dhe Paqës''  në 1978. Ndoshta njerëzit  në Europë jo gjithmonë e
kanë vërejtur këtë, por ''Kisha dhe Paqja'' ka lëvizur ndergjegjën e kishave dhe individëve.
''Kisha dhe Paqja''  gjatë  viteve,  nuk ka qenë një  cunami  I  dukshëm, por  ka qenë më
shumë një lum nëntokësor që vit pas viti, ditë pas dite, vizitë pas vizite në të gjitha kishat
ka gërryer pranimin dhe justifikimin e luftrave duke ofruar mënyra të paqës. Zëri juaj ka
qenë  një  zë  I  bute  dhe  profetik.  Shikoni,  cunamit  shkatërrojnë,  lumenjtë  nëntokësor
mundesojnë jetën. Përgjatë rrugëtimit tuaj ju e keni bërë të qartë që paqja është dicka
shumë më serioze për të qenë punë e vetëm disave, apo për t'ja lënë politikanëve. Sic
Gjon Pali II kishte thënë dikur: Paqja është një punishte e hapur për të gjithë e jo vetëm
për specialistët, dijetarët apo strategët''. 

Andaj, jam shumë mirënjohës që jam ftuar për të marr pjesë në këtë Takim, që është
shenjë e dëshirës tonë të përbashkët për paqe. Jam mrënjohës që më keni dhënë rastin
për tu kthyer në Prishtinë pas 17 viteve. Herën e fundit kur kam qenë këtu, ishte pak para
fillimit të luftës, kur e takova Z. Rugova për ta shoqëruar atë për në Itali.

Jam gjithashtu  mirënjohës sepse prezenca juaj  këtu  sot  është një  mesazh I  fortë  për
Europën. Mesazh ky që tregon që dialogu është dicka që e kërkojnë dhe mundohen për
të. Ne së bashku- besojmë që dialogu është kyc për të ndërtuar një civilizim të vërtetë në
globalizimin e botës së sotme. 

Por, më lejoni t'ju pyes: a bësojmë ne me të vërtetë se dialogu është mënyra për një të
ardhme pa luftra? Apo kjo është vetëm një ëndërr fëmijërore?

Në fakt na duhet ta pranojmë: në botën e sotme, nuk është e lehtë të jetosh së bashku me
njerëz që janë të ndryshëm me njëri  tjetrin. Ne e shohim për cdo dite: vështërsia e të
jetuarit  së  bashku ngritet  në  shume vende te  botës  e  që shpesh shkakton vuajtje  të
mëdha.  

Pas Luftës së Dytë Botërore ku dhjetra milionë njerëz u vranë, njerëzimi më në fund –
megjithëse  me  vonesë-  kuptoj  se  gjithë  qenjet  njerëzore  janë  të  njejta.  Ky  besim  u
proklamua nga Deklarata e te Drejtave të Njeriut në vitin 1948, I cili thotë: ''të gjitha qeniet
njerëzore lindin të lira dhe të barabarta në dinjitet dhe te drejta''. Por- ne pyesim veten
tonë- nëse të gjithë qeniet njerëzore janë të barabarta, pse është kaq e vështirë të jetosh
së bashku? Qeniet njerëzore proklamohen si të barabrta, por prap ndihen të ndryshëm.ky
barazim I proklamuar në fakt duket më shumë si një abstraksion. Qeniet njerëzore janë të
ndryshme, në termet e prapavisë etnike apo akonomike, gjuhës apo religjionit. Në thelb të
identitetit të tyre duket se ka një fat të gdhendur: vështërsia- nganjëherë pamundësia- e të
jetuarit së bashku.
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Disa nga ju- përderisa jemi këtu në Prishtinë- mund të mendoni se derisa po flasim për
vështërsitë  e  të  jetuarit  së  bashku,  une po I  referohem historisë  së  Kosovës  apo ish
Jugosllavisë.

Po, por jo vetëm kësaj.

Të jetuarit së bashku në mesin e njerëzve të ndryshëm- mjerisht- nuk është një problem I
kufizuar vetëm në këto toka të bukura. Është një sfidë globale, një cështje universale. Në
shumë kënde të botës, dhuna ka kapluar zemra e mendje; ka prodhuar tragjedi në mes të
njerëzve që ndiheshin të ndryshëm e që përceptonin të tjerët si kërcënim. Në këto raste,
bashkëjetesa është kthyer në ferr. Si është e mundur bashkëjetesa pas tragjedive që I
kemi përjetuar? Para disa viteve, duke u larguar nga Memoriali I masakres se Ruandës, e
ndjeva si kjo pyetje po ngritej në mua: ''Si do të mund këta njerëz të jetojnë së bashku pas
gjithë asaj që ka ndodhur?'' 

Le të ndalemi për disa minuta në Ballkan. Për shekuj me rradhë, Ballkani ishte vend I
bashkëjetesës në mes të Muslimanëve, të Krishterve Ortodoks, Katolikëve Romak dhe
Hebrenjëve. Ata jetoin së bashku. Për shumë shekuj, gjatë Perandorisë Osmane, Slavët,
Grekët, Shqiptarët ishin të ndërthurur mes vete. Kur mendoj për regjionin e Shkodrës dhe
Malit të Zi, bregut të Adriatikut deri në Kotor, Kosova dhe më gjërë në Nish, në Shkup dhe
Maqedonise së jugut deri në Epir. Minoritetet si Vllahët, Romë dhe Hebrenjë përziheshin
me ata që ishin në masë më të madhe. Shpesh ata asimiloheshin në gjuhë, zakone e
shpesh edhe në identitete.  Në Kosovë deri  në mës të  shekullit  të  nëntëmëdhjetë nuk
kishte konflikte: Shqiptarët dhe Sllavët identifikonin veten e tyre më shumë si Muslimanë
apo  të  Krishterë  e  jo  aq  shumë  me  etni.  Dallimet  konfesionale  nuk  udhëheqnin  në
konfliktet religjioze për të shkatërruar bashkëjetesën. Martesat e përziera ishin shumë të
shpeshta (edhe sot mund të shohim rezultatet e bukura të këtyre martesave të përziera!).
Grupet e ndryshme jetonin në respect të përbashkët. 

Për fat të keq, ardhja e kombeve dhe kombësisë (nacionalizmit) coj tek një tregim tjetër.
Secili komb synonte për marr më shumë hapsirë në kurriz të fqinjëve. Në këtë kontekst,
Shqiptarët ishin më të dobëtit. Në mes të shekullit te 19, Grekët, Serbët dhe Malazezët
vetëm se I kishin bërë shtetet e veta. Shqiptarët bënë shtetin e vet vetëm në 1912 (në
periudhën e njejtë, fuqitë e mëdha I dhanë Kosovën Sërbise). Edhe ne 1940, Shqiptarët
ishin vetëm një million e gjysmë në gjithë Ballkanin. Popull I vogël. Ishin aq të dobët sa që
në Beograd dhe Ankara u nënshkrua një projekt që të transferoheshin të gjithë Shqiptarët
e Kosovës ne Turqi. Projekti nuk u realizua dhe dështoj vetëm për shkak të shpërthimit të
luftës së dytë botërore. Duke parë këto zhvillime, të biseduarit e bashkëjetesës nuk ishte e
lehtë. Secili duhej të mbronte veten. Luftrat Ballkanike janë zhvilluar për gati 2 shekuj, deri
me sot. Të gjithë Ballkanasit, disa më shumë se të tjerët, më shpejt ose më vonë, u zhytën
në pjesën e tyre  të  nacionalizmit.  U  bënë nacionalist.  Por,  ju  lutem,  ne  nuk duhet  të
harrojmë që nacionalizmi nuk u ngrit në Ballkan. U ngrit ne Francë, në Gjermani, në Angli. 

Historia e Ballkanit na tregon se diversiteti (dallimi), ne njërën anë përbënë një burim të
madh  që  I  ka  kontribuar  zhvillimeve  sociale,  kulturore  e  shpirtërore  të  këtij  regjioni;
përderisa në anën tjetër,  diversiteti  (dallimi)  ka qenë gjithashtu shkak I  përcarjeve dhe
luftrave të përgjakshme. 

Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm që komunitetet e Kosovës nuk pajtohen në interpretimet e
të kaluarës së dhimbshme dhe luftimeve e  tensioneve të  fundit.  Në duhet  të  jëmi  të
ndershëm. Kujtimet janë të ndryshme. Mënyra se si dy njerëz e shikojnë historinë e tyre
është e ndryshme, shpesh edhe e kundërt. Por, dua ta theksoj që edhepse kujtimet janë të
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ndryshmë, këto kujtime janë të shoqëruara me vuajtje. Të gjithë kanë vuajtur. Ne mund të
diskutojmë me orë të tëra se kush ka vuajtur më shumë. Por, të gjithë kanë vuajtur. Vuajtja
është gdhendur në zemrat dhe mendjet e shumë pleqve dhe të rriturve. Vuajtjet e të gjitha
nënave  është e  njejtë:  do  të  duhej  të  bashkonte  kujtime të  ndryshme.  Në këtë rajon,
kujtimet mund të kenë dallim të madh, port ë gjithë kanë kaluar nëpër vuajtje shumë të
mëdha. 

Në Prishtinë mund ta kuptojmë më mire se të jetuarit së bashku kerkon shumë mund dhe
punë. Kjo nuk është ceshtje vetëm për Ballkanin, por për të gjithë Europën, për të gjithë
botën. Ne e shohim prap këto ditë: diversiteti shpesh con drejt divorceve, drejt mureve,
drejt eksodeve te popujve. 

Edhe dallimet shumë tëvogla mund të dërgojnë në dhunë: lufta është kthyer në Europë, në
mes të Rusisë dhe Ukrainës, dy popujve që dallimet mes tyre janë shumë të vogla. 

Nëse e rrisim horizontin mbi Europën, ne shohin se në dy vitet e fundit e gjitha struktura e
Lindjes së Mesme ka dështuar përderisa refugjatët e persekutuar ikin nga zona: Siria,
Iraku, Jemeni; Libia; ist kjo që do të rritet në vitet që po vijnë.

Më lejoni  të ndalem një momënt për Sirinë. Siria është pre e një lufte shkatërruese e
ç'njerezore.  Për  më  shumë se  4  vite  Siri  aka  ndek  çdo  ditë  nën  goditjet  e  luftës  së
tmerrshme, e cila tani ka zgjatur më shumë se lufta e pare botërore (Aylan, djaloshi tre
vjecar Kurd që vdiq në detin e Mesdheut, gjatë jetës së tij të shkurtër nuk ka parë asgjë
tjetër  veq luftës).  Sot,  paqja për  Sirinë duket  e  pamundur.  Dështimi-  kjo  është fjala  e
duhur- e komunitetit ndërkombëtar është e qartë. Mirpo- unë pyes veten time- a ka ndonjë
lëvizje për paqë diku në Siri? A ka ndonjë të tillë diku në shtetet Arabe? Diku në Europë?
Diku në Mesdhe? Pasioni për paqen duket se është zbeh. Disa nga ju mund ta mbani në
mend: në vitin 2003 ne ishim dëshmitarë të një lëvizje për paqe kundër luftës në Irak, nje
shtet si motër e Sirisë. Sot nuk ka ndonjë shqetësim, ndonjë protest, ndonjë thirrje për
paqe. Por, duke heq dorë nga paqja nënkuptohet dënimi I Sirisë me vdekje. 

A mund të pranojmë të heqim dorë nga paqja dhe ti  nënshtrohemi luftës? A mund të
pranojmë që të kthehni prapa në botën tonë të vogël paqsore, në qoshe të strehuara, në
problemet e vendit tim? A mund te pranojmë të ndërtojmë telat me gjemba për të mbrojtur
qetësinë tonë të vogël?

Lufta, kultura e luftës- deshtëm ne apo jo- e prek apo e rrethon secilin prej nesh, së paku
përmes refugjatëve. Sic janë refugjatët që vijnë në Europë, duke vuajtur, pa e ditur ku të
shkojnë dhe pa asnjë shans që të kthehen për të jetuar në vendet e tyre. Vetëm një paqe
e restauruar në Siri dhe Irak do ti bënte ata të qëndronin në vendin e tyre. Sirianët, njejtë si
edhe refujatët e tjerë që largohen nga luftrat apo fatkeqësitë- sin ë Bangladesh- I lënë
atdheun e tyre. Kush ka të drejtë t'I ndaloj ata? Ata nuk do të ndalohen nga gardhet, ata do
t'i gjejnë pikat e dobëta të kufinjëve dhe do të dalin ga aty. Fluksi I emigrantëve kërkon një
intervenim serioz në të gjitha stazat. Nga përpjekja për të ndalë luftën në Siri  deri  tek
ndihma për Turqinë, Libanin, Jordanin, Irakun, Kurdistanin për tu marr me numrin e madh
të refugjatëve (Libani, ka popullsi 4 milion: 1 milion jane refugjatë; Kurdistani, Popullsi 5
milion, 1.5 milion refugjatë).

Përgjatë historisë, vendet e Evropës qëndrore si Hungaria, Republika Ceke, Slovakia apo
Polonia- kanë përfituar shumë nga migrimi dhe ndihma e të tjerëve. Lufta e dyte botërore,
pushtimi  Sovjetik  I  Hungarise ne 1956 dhe I  Cekosllovakise ne 1968 si  dhe torturat e
shekullit të 20-të të Polonisë, të gjitha këto kanë prodhuar valë të emigrantëve. Asnjë nga
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këta qindra e mijëra refugjatë nuk janë refuzuar apo kthyer prapa. Gjithë këto shtete kanë
parë  25 vitë  më herët  muret  e  komunizmit  duke rënë poshtë.  Ne kujtojmë largimin  e
gardhit hungarez në kufi me Austrinë në maj të vitit 1989, ne ende e kujtojmë gëzimin e
atyre që rifituan lirinë e tyre të lëvizjes duke u ngjitur në muret të cilat ishin rrënuar.  Si ka
mundësi që këto shtete kaq shpejt kanë harruar historinë dhe rifilluan të ndërtojnë mure?
Ndoshta kanë idenë se ata që po vijnë sot nuk I takojnë të njejtit njerëzim!

Disa,  biles  thojnë  se  duke  I  lënë  refugjatët  të  hyjnë  në  Europë  vlerat  e  shteteve  të
Krishtera do të shkatërrohen. Unë e besoj të kundërtën: një shtet që refuzon të marr të
paktën një numër të vogel të refugjatëve është një shtet që tanimë I ka humbur vlerat e
Krishtera!

Unë po filloj të flas këtu për religjionin: fatkeqësisht, në agim të këtij shekulli janë krijuar
kokteje të rrëzikshme në mes të religjionit  dhe dhunës. Kjo ka ndodhë në vecanti  pas
ndodhive  të  11  Shtatorit  2001,  kur  interpretimi  I  konflikteve  jepej  si  luftëra  në mes të
religjionit dhe civilizimit. Ishte një thjeshtësim I madh në ballafaqim me kompleksitetin e
botës globale, por ishte ndihmesë për secilin që kërkontë një armik që nuk mundohej të
kuptontë tjetrin. Luftërat e religjionit? Burra e gra të frikësuar ishin të siguruar për të gjetur
një armik për ta luftuar. Burra e gra të etur për pushtet kërkojnë bekimin dhe legjitimimin
në religjion. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm që asnjë religjion nuk është I dizajnuar për të
qenë I dhunshëm. Por, në të njejtën kohë asnjë religjion nuk është gjithmon paqësor (kjo
është arsyeja pse na duhet Kisha dhe Paqja''!). Cdo religjion e ka përgjegjësi të rizbulojë
cdo ditë që paqja nuk është një fjalë e thjeshtë dhe e përgjithshme: është një fjalë e lidhur
ngushtë me Perendinë. Religjionet e dijnë dhe nuk duhet kurrë ta harrojnë se paqja është
dëshira  (kërkimi)  I  njerëzvesi  dhe  është  një  dhuratë  nga  Perendia.  Fjala  religjion  në
latinisht (religio) do të thotë lidhje, bashkim, bashkangjitje. Religjioni nuk duhet të harrojë
kurrë që janë të thirrur të lidhin njerzit e jo t'i ndjanë ata. 

Religjionet duhet t'I ndihmojnë njerëzit për të mos thënë: 'është problem I dikujt tjetër'. Po,
ne jemi te ndryshëm, por jemi të lidhur me njëri tjetrin. Gra e burra të mëdhenj të besimit
kanë mësuar gjithmonë se aty ku një sinagogë po digjet,  shumë shpejt  një kishë apo
xhami do të digjet gjithashtu; e, bashkë me to do të digjet demokracia dhe kultura. Kurrë
mos shkatrro tempullin e dikujt tjetër. Në vitin 1938 një prift katolik në një katedrale të
Gjermanisë, Bernard Lichtenberg predikoj në këto terma: 'jashtë një sinagogë po digjet;
është shtëpia e Perendisë''.

Kur ne flasim për luftrat, ne nuk duhet të harrojmë edhe dhunën e përhapur, që po përbinë
qytete  të  tëra,  e  vecanarisht  në periferi,  ku  sundon dhuna e  mafias  dhe krimit-  sin  ë
meksikë, El Salvador apo Afrikën Jugore- duke edukuar të rinjët për të adhuruar dhunën
duke u bërë idhujtarë të pushtetit  dhe parasë. Këto janë gati  luftra  civile.  Shteti  nuk I
mbron  qytetarët  e  vet  të  cilët  përfundojnë  në  duart  e  dhunshme  të  kriminelëve  apo
grupeve pseudo-religjioze.

Këtu nuk po e përmend konsumin e shfrenuar dhe të padiskutueshëm të krijimit. Ky është
qëndrimi pikërisht I  atyre që kanë harruar që edhe njerëz të tjerë ekzistojnë dhe do të
ekzistojnë. Është plani I cmendur I një bote pa të tjerët.

Siç e kam përshkruar shkurtimisht këtu, bota jonë sot është plot me histori të trishtuara, që
mbin nga ri-legjitimimi i luftës si një mjet. Tregime të trishtuara, të cilat sjellin një ndjenjë të
përgjithshme të mungesës së shpresës në ballafaqim me luftën. Luftërat janë gjithnjë e më
çnjerëzore. Ne e shohim atë në ekspozitën e akteve të mizorisë, e cila - në të kaluarën -
përdorej për tu mbuluar nga ata që I kryenin ato, ndërsa tani, në këtë epokë globale,
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përdoren si një armë: për të therrur dhe për të shfaqur tmerrin. Këto janë akte të adhurimit
të dhunës që terrorizon dhe pushton. Sot ka diçka që na intereson ne: Qëndrimi i përhapur
i  pranimit  të  një  historie  të  dhunës,  terrorizmit,  luftës.  Sikurse  të  ishin  trende  të
pandalshme. Sikurse paqja të ishte një utopi e humbur e shekullit të kaluar.

Po pastaj? A është gjithcka e humbur? A kam ardhur unë këtu për t'ju shtyrë në depresion,
duke u paraqitur para jush me një opinion të zymtë?

Është e vërtetë, 70 vjet pas masakrës bërthamore dhe fundit të Luftës së Dytë Botërore,
njerëzimi duket se ka harruar se lufta është një aventurë që nuk ka kthim prapa. Është e
vërtetë, luftërat duket se janë bërë normale dhe shumë njerëz janë të tërhequr sërish nga
joshja (thirrja) e tmerrshme e dhunës. Fuqia e sulmeve të liga sot godet kundër miliona
fëmijëve,  grave,  të  moshuarve,  familjeve;  ajo  prodhon  luftëtarë  të  burgosur  nga  një
mentalitet I çmendur dhe i dhunshëm. Dhjetëra miliona refugjatëve janë grumbulluar në
gjithë Azinë, në kufijtë e Evropës, dhe në zona të tjera të botës. Në këto momente fjalët e
Isaias: "Fryti i drejtësisë do të jetë paqja" duken asgjë më shumë se një dëshirë. Paqja sot
nuk është realitet. E as nuk duket të jetë e ardhmja...

Por,  nëse shikojmë më thellë,  këto vitet  e para të shekullit  të  21 janë plot  me shenja
shprese.

Le të mendojmë, për shembull, nga ajo që kemi parë kohëve e fundit. Shumë Europian,
pamarrë parasysh frikës së tyre, kanë treguar një fytyrë mikpritëse për refugjatët. Ju keni
parë se si  popujt në vende të ndryshme evropiane kanë zhbllokuar dhe iu janë afruar
refugjatëve përkundër mureve dhe protestave populliste.  Shumë evropianë,  të  lirë nga
frika, iu janë afruar njerëzve që nuk I njihnin me mirëdashësi, njerëz që iu ishin prezentuar
atyre më herët si pushtues.

Me shumë padurim ne e pranojmë idenë se nuk ka energji pozitive në zemër të njerëzve.
Ne duhet t'i  sjellim këto energji pozitive në dritë, pasi ato janë një forcë e thellë dhe e
fshehtë.  Është e nevojshme për  të  sjellë  në dritë  dëshirën për  paqe dhe të  mirën që
ekziston në njerëz, edhe këtu në Kosovë: duke u lutur, duke kërkuar, duke protestuar,
duke mbështetur,  ngritja e zërit  për këtë cështje nuk është e kotë, sepse paqja është
gjithmonë e mundur. Një shpresë e përbashkët për paqe në mesin e njerëzve është një
burim i madh, në fytyrën e dështimit të politikës. Ndërtimi i paqes është me të vërtetë një
përpjekje e vështirë, i ngadalshëm, realist, por ajo është gjithashtu një ëndërr që mund të
hapë shumë rrugë.

Kjo do të thotë se paqja duhet të kërkohet si e ardhmja e vendeve tona, e zonave të
konfliktit, e situatave të tensionit. Cdo person, përtej kufijve të komunitetit të tij ose të saj,
është I thirrur të jetë një grua dhe njeri i paqes. Kjo kërkon zhvillimin e një pasion për
paqe, menduar si një burim i fuqishëm, i aftë për të nxitur ide të reja, për të rindërtuar
vendet e ballafqimit, për t'i sfiduar fatet e luftës. Kjo është koha në të cilën paqja duhet të
bëhet përsëri një passion e jo një profesion.

Kur flitet veçanërisht për gjeneratat e reja, shpesh njerëzit thonë se ata nuk kanë ideale.
Unë nuk besoj këtë. Mund të jetë se ata janë më pak të prirur për ideologji se sa në të
kaluarën. Kjo mund të jetë diçka pozitive. Por, kur takohem me të rinjtë, unë shoh një
dëshirë të fortë për paqe. Paqe: Kjo mund të jetë ideali i madh i shekullit të 21, e cila mund
të lëviz breza të tërë. Shekulli I kaluar ka parë përparime të jashtëzakonshme në teknologji
dhe në të drejtat e njeriut. Por, ishte edhe shekulli i entuziasmit për dhunë dhe luftëra. Ky
shekull  mund të  jetë  shekulli  i  entuziasmit  për  paqe.  Një  ideal  i  madh,  i  cili  mund të
formësojë jetën dhe të ardhmen e brezave të tërë!
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Gjatë shekullit të 20, dhuna, lufta ka magjepsur breza të tërë. Të gjitha projektet për të
ndërtuar shoqëri  mono-etnike apo mono-fetare përmes dhunës kanë dështuar.  Ne nuk
mund të ndalojmë historinë. E ardhmja do të na bëjë gjeografikisht më të afërt. Njerëz të
ndryshëm do të përzihen shumë e më shumë me njëri-tjetrin. Kufijtë nuk do të ndalojnë
lëvizjet e historisë të përshpejtuara në këtë epokë të globalizimit: Popuj të ndryshëm do të
afrohen dhe do të fillojnë të jetojnë së bashku. Asnjë mur nuk do të jetë në gjendje ta
ndaloj këtë. Emigrimi është dëshmi për këtë qasje të lëvizjes e cila ka krijuar në Europë
(dhe jo vetëm) histori të papara të bashkëjetesës, dhe marrëdhënieve fqinjësore. Qeniet
njerëzore, të shtyrë nga nevoja dhe nga historia, do të jetojnë edhe më afër njëri-tjetrit.

A janë këto bashkëjetesa të rrezikshme atëherë? A janë ato të destinuara për divorce
tragjike  apo konflikte  të  përhershme? Përkundrazi,  unë besoj  fuqimisht  se pavarësisht
vështirësive, të jetuarit së bashku do të bëhet një qëllim i paqes. Ne duhet të përgatitemi
për të qenë më afër në frymë, sepse ne jemi kaq të ndryshëm, por prap shumë ngjashëm.
Nëse dikush e bën këtë, jetesa së bashku në paqe do të jetë e ardhmja. Shekullit të 21: A
nuk mund të jetë shekulli magjepsës I të jetuarit së bashku në paqe?

E përmenda më parë, solidariteti që shumë evropianë e kanë treguar ndaj refugjatëve që
vijnë nga Siria, dhe jo vetëm. Kontinenti ynë, në shekullin 21 do të bëhet përsëri një vend i
emigracionit.  Ne  mund  të  na  pëlqej  ose  jo.  Çdo  gjë  pajtohet  për  këtë  se:  Plakja
vetëshkatërruese e  popullsisë  europiane na  imponon  që të  pranojmë emigrantët  (dhe
vendet të cilat po I mbyllin kufijtë e tyre, janë në mesin e atyre vendeve ku plakja është më
e shpejtë).  Modeli  ynë social  na jep mundësinë për të pranuar emigrantët.  Shpërthimi
demografik i Afrikës, së bashku me ngrohjen globale, do të kërkojë gjithnjë e më shumë
për të pranuar emigrantë. Të gjitha këto çështje janë të njohura mirë. Çfarë mund të jetë
më pak i  njohur  është se,  Evropa,  para krizës  ekonomike të  vitit  2007 në aspektin  e
emigracionit ishte rajoni më i hapur në botë, edhe pse shumë njerëz nuk e vënë re këtë
gjë. Por, kriza, e cila filloi në SHBA dhe pastaj u përhap në Evropë, çoi në një mbyllje
brutale të kufijve, çoi në një rritje të papunësisë dhe ksenofobisë (nacionalizimit).

Le të marrim një hap prapa. Në vitin 2015 Bashkimi Evropian ka 510 milionë banorë; në
vitin 1995 ishin 485 milion banorë. Një rritje prej 25 milionë njerëzve në njëzet vjet nuk
është asgjë e jashtëzakonshme. Është vetëm një rritje prej 0.2% në vit, në krahasim me
një rritje prej 1.2% në nivel botëror. Por, pika kryesore është se tre të katërtat e kësaj
rritjeje  ishte  për  shkak të  emigracionit.  Para  vitit  2007,  Europa mirëpriti  rreth  1 milion
emigrantë në vit, në një kohë kur- dëgjoni, dëgjoni!- papunësia po vazhdonte të shkoj më
poshtë. Por, pas 2007-tës vetëm 400.000 emigrantë u pranuan në të gjithë Europën për
një vit. 

Unë besoj se tragjedia e refugjatëve të sotëm mund të jetë rast për evropianët për të dal
nga fjalimet e ashpra frikacake dhe egocentrizmi. Të hapurit ndaj botës, dhe ri-fillimi i të
mirëpriturit të emigrantëve, siç bëmë para vitit 2007, është e vetmja mënyrë për të filluar
ekonomitë tona dhe investimet, dhe për të larguar përsëri rreziqet deflacioniste. Mirëpritja
e hapur e treguar kohëve të fundit nga Gjermania në drejtim të emigrantëve është lajm i
mirë për njerëzit që vuajnë, por është lajm i mirë edhe për Gjermaninë. Pa emigracionin
popullsia gjermane do të ulet, deri në fund të shekullit, nga 81 milion sa janë sot në 63
milionë. Unë besoj se kjo zgjedhje inteligjente e Gjermanisë duhet të jetë një mësim për
disa vende ish-komuniste të Evropës - si Hungaria apo Republika Çeke - të cilët refuzojnë
të pranojnë edhe një numër të vogël të refugjatëve. Këto vende nuk I pëlqejnë emigrantët,
por, në fakt, ata gjithashtu nuk I pëlqejnë fëmijët: Po, ato janë ndër vendet me normat më
 të ulëta të lindjeve në Evropë! Nëse ata nuk vetëdijësohen, në 80 vitet e ardhshme
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popullsia e të gjitha këtyre vendeve do të ketë lëvizur nga 95 milion në 55 milion! Dhe
shumë miliona  do  të  jenë  pleq.  Do  të  jetë  e  paqëndrueshëme  për  një  vend.  Shihni,
mirëpritja e emigrantët është jo vetëm njerëzore, por është edhe zgjedhje e mençur.  I
madhi John Chrysostom përdorte thënjen "Bëhu i thjeshtë me inteligjencë!". 

Të jetuarit së bashku ndihmon çdo vend, dhe ndihmon gjithë secilin prej nesh, për t'u bërë
një person më i mirë. Ardhja së bashku nga rrugë të ndryshme, duke filluar të jetojmë së
bashku, edhe nëse jemi të ndryshëm, është gjithmonë një rast për të lëvizur në një mënyrë
më pak egocentrike; të jetuarit së bashku është një mënyrë për t'u bërë më të aftë për të
kap kompleksitetin e jetës dhe të botës. Egocentrizmi nuk është vetëm një problem i secilit
prej nesh (dhe secili prej nesh duhet të luftojë kundër egocentrizmit të tij / saj). Jo vetëm
individët, por kombe të tëra apo grupet etnike mund të kenë një qasje egocentrike me
realitetin kur ata refuzojnë të shikojmë në ekzistencën e të tjerëve. E kundërta e vërtetë e
paqes nuk është lufta; ajo është egocentrizmi: Egocentrizmi personal, etnike, apo kolektiv.
Egocentrizmi lehtë mund të çojë në përbuzje dhe dhunë ndaj  të tjerëve.  Ungjilli  është
shumë i qartë në këtë se (Mt 5, 21-22): "Ju keni dëgjuar se u qe thënë të lashtëve:" Mos
vrisni,  dhe kushdo që vret  do  t'i  nënshtrohet  gjyqit.  Por  unë po ju  them:  "Kushdo që
zemërohet pa shkak kundër vëllait të tij, do t`i nënshtrohet gjyqit; dhe kush i thotë vëllait të
vet: "Rraka" (nga gjuha Aramike- mospërfillje), do t`i nënshtrohet sinedrit; dhe kush do t`i
thotë: "Budalla", do t`i  nënshtrohet zjarrit të Gehenës." Për Ungjillin kjo është shumë e
qartë. Përbuzje çon në të gjitha format e dhunës.

Një mistik (frymorë) islamik, Jalal al Din Rumi, shkroi: "Lufta e parë është me veten, duke
e pastruar natyrën e vet. Filloni me veten.". Dhe një hebre i mençur, Martin Buber, na
mësoi: "Pika Arkimedit nga e cila unë mund të ngrejë botën është ndryshimi i vetes sime".

Burrat dhe gratë, të cilët ndryshojnë veten e tyre, ndryshojnë botën dhe vendosin paqen.
Kjo është ajo që është e nevojshme në jetën tonë të përditshme, si dhe në politikë. Duke
kërkuar paqen vetëm për veten tonë, të mbrojtur nga telat me gjemba, është jo vetëm e
padrejtë, por është thjesht e pamundur. Paqja është e mundur vetëm nëse ajo kërkohet
për të tjerët, jo vetëm për mua. Të sjellurit e paqes tek të tjerët do të më sjellë paqe edhe
mua. Unë nuk e them këtë si një ëndërrimtar (edhe pse ëndrrat kanë forcën e tyre), por si
pjesë e një komuniteti i cili ka punuar si ndërmjetës për paqe në mënyra konkrete. Arritja e
sukseseve, si në Mozambik, apo duke u munduar dhe me burime të kufizuara, në situata
të tjera, si këtu në Kosovë. Por, edhe në përballje me dështimet, ne gjithmonë vazhduam
të besojmë se paqja është e mundur. Paqja duhet të jetë e mundur gjithmonë, ashtu si
edhe shpresë për të jetuar, për të qenë të lumtur, që të pas një jetë të dinjitetshme.

Secili  prej nesh - secili prej jush, pjesë e këtij rrjeti të "Kishës dhe Paqes", - mban një
përgjegjësi të rëndësishme. Në botën tonë, të frikësuar nga krizat ekonomike, frymëzimi
është I nevojshëm për të sjellë përsëri shpresë, dhe për të udhëhequr njerëzimin drejt
vetëdijesimit të një të ardhme të përbashkët. Ne duhet t'ua kujtojmë të gjithëve se gratë
dhe burrat në fakt të marrin një udhëtim të njëjtë, dhe se ata ndajnë një të ardhme të
përbashkët. Kjo është një vetëdije themelore, aq e thjeshtë sa buka dhe e dëshiruar si uji:
Njerëzit ndajnë një të ardhme të përbashkët në diversitet ", të gjithë të afërm, të gjithë të
ndryshëm",  -  në  fjalët  e  antropologut  Germaine  Tillion,  i  cili  u  burgos  në  kampin  e
përqendrimit  në  Ravensbruk.  Kjo  vetëdije  themelore  nganjëherë  është  e  humbur  në
lëmshin e urrejtjes, interesave vetjake, çoroditjes së kulturës, fanatizmit. Ne kemi nevojë
për të ringjallur punëtoritë e unitetit, duke inkurajuar gjërat më të thjeshta, më esenciale e
kryesore. "Bëhu i thjeshtë me inteligjencë!".
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Shekulli ynë i 21 është në një udhëkryq: Ndërmjet të pashpresës dhe një të ardhme me
shpresë, midis indiferencës dhe solidaritetit.  Ne kemi nevojë t'I  hapim dyert  e zemrave
tona, vendeve tona, sepse nuk ka mure apo tela me gjemba që mund të ndalojnë nevojën
e një personi për të jetuar dhe për të garantuar një të ardhme për fëmijët e tij ose të saj.

Dialog, dialog dhe vetëm dialog. Kjo është zgjidhja e duhur për të jetuar së bashku në
rajone dhe qytete që janë gjithnjë e më komplekse dhe shumëdimensional,  nga të dy
perspektivat etnike dhe fetare. Dialogu është një praktikë e përditshme, një kulturë, e cila
kthehet në një propozim.

Luftërat e lënë botën më keq se që e kanë gjetur atë. Nëse shikojmë prapa në dy dekadat
e fundit, ne shohim se luftërat e botës së re globale lënë një trashëgimi të helmuar të
jostabilitetit,  shkatërrimit,  minave,  urrejtjes,  çrrënjosurit  e  popujve.  E them këtë  jo  nga
pacifizmin, por me një vetëdije të shëndoshë historike të asaj që ka ndodhur. Refuzimi i
luftës  nuk vjen  nga pacifizmin gjenerik,  por  nga vullneti  për  të  qenë paqebërës,  duke
theksuar rrugën e dialogut. Të qenurit paqebërës është shumë më tepër se sa të jesh
pacifistë. Pacifistët kërkojnë nga njerëzit e tjerë të ndryshojnë (dhe kjo është e mirë), por
një  paqebërës kërkon edhe nga vetja  e tij/  saj  të ndryshojë.  Një paqebërës është një
person i cili thellësisht kupton se ai ose ajo është i pari i cili ka nevojë për të ndryshuar.
Është ndryshimi I saj apo I tij që më pas do të transformojë botën.

Pra, ne I themi çdo qenie njerëzore: Le ta ndihmojmë botën për të gjetur një përgjigje
njerëzore për luftë, për migrimet, të krizat mjedisore, të formave të shumta të varfërisë,
dhe në kërkim të kuptimit për shumë njerëz.

Pushtetarëve të kësaj bote ne I themi: Lufta nuk fitohet nga lufta. Ky është një mashtrim!
Lufta gjithmonë del nga dora. Mos u mashtroni! Lufta I bënë tërë popujt çnjerëzor. Le të
fillojmë nga e para me dialogun, i cili është një art unik, një ilaç i pazëvendësueshëm që
sjell pajtimin ndërmjet popujve.

Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se është një rrugë e gjatë për ta bërë. Le të mos të
dekurajohemi pavarësisht vështirësive, por vazhdojmë me këmbëngulje gjatë rrugës së
faljes dhe pajtimit. Ndërsa ne kërkojmë që të kujtojmë të kaluarën me ndershmëri, duke
mësuar  mësimet  nga  historia,  ne  duhet  të  mësojnë  për  të  shmangur  vajtimin  dhe
hakmarrjen.

Nga këto ditë këtu, një sfidë ngrihet: le të lind një lëvizje e re e zemrave dhe mendjeve, e
vullnetit për paqe, të lind përsëri! Në të vërtetë le të lind një lëvizje e re paqeje! Kjo lutje
vjen  nga  thellësitë  e  zemrave  tona.  Ajo  buron  prej  neverisë  nga  luftë,  nga  britma  e
vuajtjes. Një lëvizje paqe që nuk e humb shpresën kur të përballet me luftën dhe dhimbjen.
Si këmbëngulës në një lutje të palodhur, si këmbëngulës të një ëndërre të pafund.

Ashtu si Patriarku Athinagora, i cili kishte qenë në Ballkan gjatë Luftës së Parë Botërore
kishte thënë se, po citoj:...  "Unë kam takuar slave. Unë I kam vëzhguar gjermanët dhe
austriakët.  Kam jetuar  ...  me  francezët.  Të  gjithë  popujt  janë  të  mirë  .  Secili  meriton
respekt dhe admirim. Unë kam parë burra dhe gra duke vuajtur. Ata të gjithë kanë nevojë
për dashuri. Nëse ata janë të këqinj, kjo është për shkak se ata kurrë nuk e kanë takuar
dashurinë  e  vërtetë  ...  unë  gjithashtu  e  di  se  ka  forca  të  errëta,  demonike,  të  cilat
nganjëherë kapin burra dhe popuj ... por dashuria e Perëndisë është më e fortë se ferri".

Me këtë bindje të fortë dhe shpresë të madhe, ne mund të shohim në horizonte të errëta
luftënxitëse. Paqja është gjithmonë e mundur. Ne duhet të kërkojmë atë. Pa frikë.


