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Knigata Sudbinata na etni~kata demokratija vo
post-komunisti~ka Evropa, e zbirka tekstovi pri
redena od Semi Smuha (Sammy Smooha) i Prit Jerve
(Priit Järve), i pretstavuva tret del od serijata knigi
za etno-demokratijata i malcinskite pra{awa
vo izdanie na Evropskiot centar za malcinski
pra{awa.

Libri Fati i demokracisë etnike në Evropën postkomuniste është një përmbledhje tekstesh e përgaditur nga
Semi Smuha (Sammy Smooha) dhe Prit Jerve (Priit
Järve) dhe paraqet pjesën e tretë të serisë së librave për
etnodemokracinë dhe çështjet e minoriteteve në botim
të Qendrës evropiane për çështje të minoriteteve.

Osnovna ni{ka vo knigata pretstavuva vovedniot
tekst na Semi Smuha koj go postavuva konceptot na
etni~ka demokratija kako analiti~ko sredstvo vo
analizata na politi~kite zbidnuvawa vo postkomu
nisti~ka Evropa. Pojdovna to~ka vo site analizi
pomesteni vo zbornikot e prirodata i karakterot na
razvojot na takanara~eniot tret bran na demokra
tizacija koj ja zafati Zapadna Evropa, no pred s$
Centralna i Isto~na Evropa i zemjite na porane{
niot Sovetski sojuz. Gledi{tata za vistinskata sos
tojba na terenot ~estopati se razli~ni, pa duri i
diskrepantni i razli~no go tretiraat pra{aweto
za demokratizacijata na dr`avite od takanare~eniot
postkomunisti~ki blok.

Nyjë themelore në libër paraqet teksti hyrës i Semi
Smuhës, i cili e shtron konceptin e demokracisë etnike
si mjet analitik në analizën e ngjarjeve politike në Evropën postkomuniste. Pikënisje në të gjitha analizat, që
janë të vendosura në këtë përmbledhje, është natyra dhe
karakteri i zhvillimit të të ashtuquajturës valë të tretë të
demokracisë e cila e përfshiu Evropën perëndimore, por
para së gjithash Evropën qendrore dhe lindore dhe vendet e ish Bashkimit Sovjetik. Pikëpamjet për gjendjen e
vërtetë në terren shpeshherë janë të ndryshme e madje
edhe diskrepante dhe në mënyrë të ndryshme e trajtojnë
çështjen e demokratizimit të shteteve nga i ashtuquajturi
bllok postkomunist.

Osven problemite na demokratizacijata, naciona
lizmot e isto taka ne{to {to postoe~kata teoretska
nomenklatura ne mo`e{e pravilno da go identifi
kuva vo kontekstot na spomenatite zemji. Zapadnite

Përveç problemeve të demokratizimit, nacionalizmi ësh
të poashtu diçka që nomenklatura ekzistuese teorike nuk
mundej ta identifikojë drejt në kontekst të vendeve të përmendura. Demokracitë perëndimore ofruan një koncept
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demokratii nudea koncept na nacija i nacionali
zam koj ne mo`e{e da se aplicira vo analizite na
slu~uvawata vo Isto~na Evropa, a posebno na Bal
kanot, kade {to se vodea etni~ki vojni. Me|utoa, i
tuka problemite ne prestanuvaat. Marksisti~kite
i ideolo{kite matrici na socijalisti~kite zem
ji razvija sopstveni koncepti na narod, nacija, et
ni~ka grupa koi, koga }e se prevedat na jazikot na
zapadnata teoretska misla, ja gubat svojata smisla.

të kombit dhe të nacionalizmit i cili nuk mund të aplikohej në analizat e ngjarjeve në Evropën lindore, e veçanërisht në Ballkan, ku u bënë luftëra etnike. Ndërkaq,
edhe këtu problemet nuk pushojnë. Matricat marksiste
dhe ideologjike të vendeve socialiste zhvilluan koncepte
vetanake për popullin, kombin, grupin etnik, të cilat kur
do të përkthehen në gjuhën e mendimit teorik perendimor, e humbin kuptimin e vet.

„Golemoto nedorazbirawe” prodol`uva i vo ovaa
kniga, posebno vo koncepcijata na Smuha. Spored
nego, etno-demokratijata–so negativna konota
cija - pretstavuva re`im ili politi~ki sistem koj
gi obezbeduva demokratskite i gra|anskite prava za
site, odnosno za site gra|ani vo dr`avata, me|utoa, ja
institucionalizira dominacijata na edna etni~ka
grupa. Prakti~no, etno-demokratijata se temeli na
dva kontradiktorni principa: demokratskiot prin
cip – prava i sloboda za site, i etni~kiot princip
– institucii na eden etnos, a so toa i dominacija na
edna etni~ka grupa.

“Mosmarrëveshja e madhe” vazhdon edhe në këtë libër,
veçanërisht koncepti i Smuhës. Sipas tij, etno-demokracia - me konotacion negativ - paraqet një regjim ose
sistem politik i cili i siguron të drejtat demokratike dhe
qytetare për të gjithë, përkatësisht për të gjithë qytetarët
në shtet, ndërkaq e instutucionalizon dominimin e një
grupi etnik. Praktikisht, etno-demokracia bazohet në dy
parime kontradiktore: parimi demokratik - të drejta dhe
liri për të gjithë dhe parimi etnik - institucionet e një etnosi, e me këtë edhe dominimi i një grupi etnik.

Da bide paradoksot u{te pogolem, tokmu na ovoj
na~in bi mo`ele da gi opi{eme site sovremeni
zapadni demokratii koi, iako se pretstaveni kako
liberalni demokratii, i ponatamu ostanuvaat na
cionalni dr`avi na dominantnite narodi vo tie
dr`avi. Me|utoa, diskursot koj se formira oko
lu postkomunisti~kite zemji povlekuva so sebe
i razli~ni konotacii, i toa negativni, iako bi
mo`ele da se oblo`ime na ekvivalentnosta na kon
ceptite. Bi mo`ele da se soglasime so namerata na
urednicite i avtorite za razvivawe na teoretska
ramka so koja }e se razberat ponovite fenomeni
vo politi~kata istorija na Evropa, no ne po cena
na teoretska arogancija i `elba za atraktivnost.

Që të jetë paradoksi edhe më i madh, pikërisht në këtë
mënyrë do të kishim mundur t’i përshkruajmë të gjitha
demokracitë perendimore të cilat edhe pse janë prezantuar si demokraci liberale edhe më tutje mbeten shtete
nacionale të popujve dominantë në ato shtete. Ndërkaq
diskursi i cili formohet rreth vendeve postkomuniste
tërheq me vete edhe konotacione të ndryshme madje
edhe negative, edhe pse do të kishim mundur të vemë
bast për ekuivalencën e koncepteve. Do të kishim mundur të pajtohemi me qëllimin e redaktorëve dhe të autorëve për zhvillimin e kornizës teorike me të cilën do të
merren vesh fenomenet më të reja në historinë politike
të Evropës, por jo me çmimin e arrogancës teorike dhe të
dëshirës për atraskion
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