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NUK SHËNON PËRMIRËSIM SITUATA POLITIKE NË FQINJIN JUGOR

Eskalimi në konflikt ndëretnik cenon qenien e Maqedonisë
Tensionet në Maqedoni nuk janë ulur. Nikola Gruevski vazhdon ta kontestojë shumicën parlamentare, e cila një ditë më parë
zgjodhi Talat Xhaferin për kryeparlamentar, vendim pas të cilit protestues antishqiptarë pushtuan sallën plenare dhe lënduan
shumë deputetë, e më së rëndi Ziadin Selën. Bashkëpartiakët e Selës e kanë kualifikuar terrorist aktin, i cili nuk është penguar
nga policia. Agim Nuhiu, ministër i Punëve të Brendshme, është ankuar për sabotim nga ish-ministri Mitko Cavkov, i cili e
drejtonte shtabin operativ për menaxhimin e protestës. Lidershipi shqiptar ka alarmuar se rrëshqitja e konfliktit politik
në atë ndëretnik mund ta cenojë Maqedoninë. E në Kosovë kanë theksuar se zhvillimet në fqinjin jugor varen
posaçërisht nga reagimet në Tiranë dhe në Prishtinë
vijon nga ballina

Shteti i kapur
Ngjarjen e së enjtes, analistët në
Maqedoni nuk e shohin prodhim
vetëm të paszgjedhjeve të fundit.
Blerim Reka është profesor universitar dhe për disa vite ka qenë
ambasador i Maqedonisë në Bruksel. Ai ka thënë se dhuna e një dite
më parë në Kuvend është kulmi i
modelit të keqqeverisjes 25-vjeçare
në atë shtet.
“Nuk ka se si të përfundonte
ndryshe një model shtetëror i instaluar pas pavarësimit nga ish-Jugosllavia, i cili në dhjetë vitet e para
(1991-2001) kopjoi matricën e Serbisë së Milosheviqit, ndërkaq në
dhjetë vitet e fundit (2006-2017)
modelin autoritar të Putinit. Tash e
çerek
shekulli,
Maqedonia,
ndonëse shoqëri multietnike, funksionoi si shtet monoetnik. Tash e
dhjetë vjet shteti ishte i kapur nga
mungesa e llogaridhënies së shtetarëve më të lartë. Prandaj, masa u
mobilizua në agjendën patriotike,
për të fshehur bëmat kleptokratike”, i ka thënë gazetës Reka.
“Së këndejmi, dhuna e djeshme në
Kuvend ishte vetëm pasojë e këtij
modeli jodemokratik të qeverisjes,
e cila ushqeu pritje joreale se oligarkia shtetërore do të mundë të
sundojë shtetin edhe për dhjetë e
më shumë vite të tjera. Fatkeqësisht, ata që i besuan opiumit nacionalist, dje hynë dhunshëm në
Kuvend dhe bënë atë që e bënë”.
Mediat në Shkup kanë raportuar
se, midis atyre që e pushtuan sallën plenare, kishte edhe policë
civilë. E shumica e uniformave blu
që ndanin protestuesit nga godina
e Kuvendit, nuk kishin reaguar për
të penguar uzurpimin e sallës
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Të premten, një ditë pas sulmit
antishqiptar ndaj Kuvendit të
Maqedonisë nga ana e
mbështetësve të VMRO-së së
ish-kryeministrit Nikola Gruevski,
dyert e legjislativit të vendit ishin
të mbyllura për gazetarët, ndërsa
tendat që protestuesit i kishin vendosur në mesnatë janë larguar nga
vetë ata. Por protestat e nacionalistëve vazhduan para Qendrës Informative të BE-së në Shkup
plenare. Intervenimi i policisë ishte
bërë me vonesë, duke bërë që, për
orë të tëra, deputetë dhe gazetarë
të mbetnin të ngujuar brenda
sallave të Kuvendit.
Agim Nuhiu prej katër muajsh
është ministër i Punëve të Brendshme në Maqedoni. Ai e ka pranuar se institucioni që e drejton nuk
e ka kryer punën si duhet dhe për
këtë ka thënë se do të ofrojë
dorëheqjen. Kjo, pavarësisht faktit
se nuk ishte problemi tek ai, por
tek sabotimi që i ishte bërë.
“Unë kam insistuar që të formohet shtab operativ dhe, që kur filluan protestat, ai është aktivizuar.
Në të janë përfshirë udhëheqës
nga Ministria, nga të gjithë sektorët. Për udhëheqës të shtabit operativ ishte zgjedhur drejtori i
Byrosë për siguri publike, Mitko
Cavkov. Dje, që nga momenti i es-

kalimit të situatës e deri në orën
20, udhëheqësi i shtabit, z. Cavkov,
nuk ishte i kapshëm për mua, edhe
pse e kam kërkuar nëpërmjet telefonit dhe personalisht në Shtabin
operativ. Dua të theksoj se, për fat
të keq, është e qartë se në strukturat e Ministrisë për Punë të Brendshme ndikimi politik është në
masë të konsiderueshme, gjë që
është për t’u dënuar”, ka thënë
ministri Nuhiu në një konferencë
shtypi. “Një pjesë e të punësuarve
në Ministrinë për Punë të Brendshme, në vend që të respektojnë
ligjet dhe që t’i kryejnë detyrat e
tyre, vepronin sipas urdhrave të
qendrave partiake, gjë që është për
dënim të ashpër dhe patjetër duhet
sanksionuar”.
Gjatë ditës, vetëm tetë persona
janë arrestuar për ngjarjet e së enjtes. Midis tyre nuk është edhe

Cavkov dhe zyrtarë të tjerë që,
duke
mos
vepruar,
lejuan
protestuesit
antishqiptarë
të
futeshin brenda Kuvendit dhe të
rrezikonin jetët e deputetëve,
punonjësve të administratës së Kuvendit e edhe të gazetarëve.
Cakov ka qenë më parë ministër
i Punëve të Brendshme. Të
premten, bashkë me zyrtarë të
punëve të brendshme e me
ushtarakë, ai ka dalë në një konferencë shtypi, dhe ka shfajësuar
veten për mosreagimin e policisë.
Fajin e ka hedhur te deputetët, për
të cilët ka thënë se nuk kanë
treguar se do të votojnë për
kryeparlamentarin e ri.
Zaev, ndërkaq, ka thënë se
Cavkov do të mbahet përgjegjës.
Shtabi operativ për menaxhimin
e protestave tani drejtohet nga vetë
ministri Nuhiu.

Shumica e re parlamentare
është zgjidhja e krizës
Të premten, dyert e Kuvendit
kanë qenë të mbyllura për gazetarët. E tendat që protestuesit i
kishin vendosur në mesnatë, janë
larguar nga vetë ata.
Në këtë ditë, ka nisur t’i ushtrojë
detyrat e reja edhe kryeparlamentari i ri, Talat Xhaferi. Nuk ka dalë
në zyrë, por e ka vizituar një komunë me shumicë shqiptare, Gostivarin. Aty ka thënë se, me
mbështetjen e qytetarëve, do të arrihet që të vendoset funksionimi i institucioneve ashtu siç parashohin
normat ligjore. Ndërkaq, në një intervistë dhënë për televizionin
“OraNews”, ai ka folur edhe për
veprimet që do të ndërmerren në
ditët në vijim, në kuptim të zgjed-

“VETËVENDOSJA” AKUZON SE DHUNA NË SHKUP KISHTE “MIRATIMIN” E QEVERITARËVE TË KOSOVËS

Kurti: Qeveritarët kosovarë braktisën shqiptarët në Shkup
“Mustafa nuk reagoi hiç, ndërsa siç reaguan Thaçi e Veseli, më mirë mos të kishin reaguar fare”,
ka thënë Albin Kurti, të premten, në një konferencë për gazetarë
Saranda Ramaj
PRISHTINË, 28 PRILL - Deputeti i
Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti,
ka thënë se situata e krijuar mbrëmë
në Maqedoni “ka pasur miratim
edhe në Prishtinë”. Deklarata publike të udhëheqësve të institucioneve
i ka quajtur “reagime të buta”.
“Mustafa nuk reagoi hiç, ndërsa
siç reaguan Thaçi e Veseli, më mirë
mos të kishin reaguar fare”, ka
thënë ai.
Sipas Kurtit, një reagim i tillë është
i turpshëm.
“Nuk mund të dënohet dhuna në
përgjithësi, kur dihet me emër e
mbiemër nga kush erdhi ajo
dhunë”, ka deklaruar ai.
Këto komente Kurti i ka bërë në
një konferencë për media, pas ngjarjeve që ndodhën mbrëmë në Parlamentin e Maqedonisë, kur për
herë të parë kreu i këtij institucioni
u zgjodh një shqiptar– Talat Xhaferi.
Sipas Kurtit, ky është momenti
kur Prishtina dhe Tirana duhet ta
intensifikojnë bashkëpunimin dhe

komunikimin me partitë shqiptare
atje si dhe me deputetët shqiptarë.
“Prishtina i la vetëm deputetët
shqiptarë në Shkup, në momentin
kur dihet se Gruevski dhe Ivanovi e
kanë kapur Ushtrinë dhe Policinë”,
ka deklaruar ai.
Ndërsa deputeti tjetër, Glauk Konjufca, tha se Vetëvendosje qëndron
përkrah popullit shqiptar në Maqedoni.
“Solidarizohemi me deputetët e
rrahur dhunshëm, duke përfshirë
edhe ata shqiptarë nga bandat e
Gruevskit atje”, ka thënë ai.
Në mbrëmjen e së enjtes kanë
mbetur të lënduar gjithsej 102 nga
dhuna që u shkaktua në Parlamentin e Maqedonisë, nga grupe që
u lejuan të futen në Kuvend, vetëm
pak kohë pasi Xhaferi u votua për të
parin e këtij institucioni.
Në Spitalin e Qytetit në Shkup që
ndodhet përballë Kuvendit, ndihmë
mjekësore kanë kërkuar gjithsej 70
qytetarë, 22 policë dhe 3 deputetë.
© KOHA Ditore
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“Dhuna është rezultat i regjimit.
Nuk guxojmë që të biem pre e provokimeve që duan ta izolojnë dhe
ta ndajnë Maqedoninë”, ka thënë
Zaev në një konferencë shtypi.
“Dita e djeshme e Kuvendit ishte
test për Maqedoninë dhe qytetarët.
Duhet të tregojmë në të ardhmen
se sa jemi të pjekur si qytetarë dhe
shtet”.
Ali Ahmeti, ndërkaq, ka alarmuar
për rrezikun që i kanoset shtetit, në
rast se problemi eskalon në konflikt ndëretnik.
“Të mos shndërrohet në problem
ndëretnik, por siç është prodhuar si
problem politik, me mjete politike
të zgjidhet dhe të marrë drejtimin e
duhur drejt konstituimit të institucioneve shtetërore”, ka thënë Ahmeti. “Apelet për revanshizëm na
çojnë në rrugë pa krye, në rrugë të
rrezikshme për vetë Republikën e
Maqedonisë”.
Ahmeti, sikurse edhe Zaevi, dhe
liderët e tjerë të partive shqiptare,
nuk i janë përgjigjur një ftese të
presidentit Ivanov për takim të përbashkët. Ata kanë thënë se vetë
presidenti është pjesë e problemit.
Kjo për faktin se nuk ka pranuar ta
mandatojë kreun e LSDM-së për
kryeministër, ani se Zaev kishte siguruar nënshkrimet e deputetëve
sipas kërkesave kushtetuese. Dhe,
refuzimin për të kryer këtë detyrim
kushtetues, presidenti i Maqedonisë e kishte arsyetuar me faktin
se ishte hartuar në Shqipëri platforma e partive shqiptare, që përmbante kushtet të cilat duhej pranuar
partitë maqedonase që donin të
lidhnin me to marrëveshje koalicioni.

“Prishtina i la vetëm deputetët shqiptarë në Shkup, në momentin kur
dihet se Gruevski dhe Ivanovi e kanë kapur Ushtrinë dhe Policinë”,
tha Albin Kurti, të premten

CyanMagentaYellowBlack

arbëri

e shtunë • 29 prill 2017

hjes edhe të Qeverisë.
“Unë mendoj se akti i zgjedhjes së
kryetarit të Parlamentit është
pikënisja e daljes nga kjo krizë e
stërzgjatur në Republikën e Maqedonisë dhe s’do mend që subjekti
politik që nuk ka gatishmëri që të
bëjë transferimin e pushtetit konform rezultateve zgjedhore (VMRO
v.j.), rezulton në këtë veprim që dje
ka eskaluar dhe unë besoj se do reflektojnë instancat, në veçanti
Ivanov, i cili unë besoj se është
burimi i kësaj pasoje, pasi ai ka
uzurpuar kompetencat e Kushtetutës që nuk i takojnë”, ka thënë
Xhaferi. “Besoj që pas festave, Parlamenti të fillojë të funksionojë”.
E hëna është ditë pushimi në
Maqedoni, shkaku i festës së 1
Majit. Këtë ditë, Shkupi do të vizitohet nga zëvendësndihmës sekretari
amerikan, Hoyt Yee, i cili do t’i
takojë përfaqësuesit e subjekteve
politike për të diskutuar rreth
krizës. Veprimet rreth vendimmarrjes për Qeverinë, pritet të merren
pas konsultave edhe me ndërkombëtarët, të cilët hapur i kanë dhënë
mbështetje koalicionit që e ka zgjedhur Xhaferin kryeparlamentar.
Artan Grubi është deputet i BDIsë dhe një nga njerëzit më të afërt të
Ahmetit e Xhaferit. Në një
prononcim për gazetën, ai e ka
mirëpritur faktin se zgjedhja e
Xhaferi për kryetar të Kuvendit
është mirëpritur nga Brukseli dhe
nga Washingtoni, të cilën e ka interpretuar si përkrahje për shumicën e
re parlamentare që synon ta zhbllokojë ngërçin politik dhe t’i japë
frymë jetës institucionale.
“Hapat e parë të ardhshëm janë
ata për qetësimin e gjakrave midis
palëve dhe askush nuk duhet të japë
kontribut në nxitjen e mëtejme të
situatës”, ka thënë Grubi, nëpërmjet
telefonit. “Pra, duhet të qetësohet
situata dhe të realizohet vullneti i
shumicës së re parlamentare, në
mënyrë që pas zgjedhjes së z.
Xhaferi, të zgjidhet edhe qeveria e
re reformuese”.
Blerim Reka, po kështu, ka dhënë
pikëpamjen e tij për veprimet që
duhet ndërmarrë në vijim. Ai i ka
thënë se nga e enjtja ka një situatë
të re dhe se kryeparlamentari i ri
duhet të konvokojë mbledhjen e
parë dhe të procedojë më tutje me
votimin e qeverisë së re.
“Me konstituimin e qeverisë së re
do të përfundojë beteja midis zgjedhjeve të shpejta dhe drejtësisë së
ngadalshme. Do ndërpritet skenari
që kriza të prolongohej sa më shpejt, në mënyrë që Prokurorisë Speciale t’i përfundojë mandati në
qershor – pa asnjë hetim të proceduar në gjykatë për skandalin e
përgjimeve”, ka thënë Reka. “Pres
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Weber: Edhe EPP-ja duhet të qëndrojë në krah të
demokracisë, kundër VMRO-së

SHBA-ja dënon dhunën në Shkup, do të punojë me
Talat Xhaferin në përkrahje të demokracisë

Sipas Bodo Weber, analist gjerman nga
Këshilli për Politikë të Demokratizimit,
ngjarjet e dhunshme të së enjtes
mbrëma, “për fat të keq, i kanë konfirmuar dy të vërteta që u bënë evidente
për kohë të gjatë tashmë.
“E para, që ish-kryeministri Gruevski
nuk është i vullnetshëm të dorëzojë
pushtetin në mënyrë paqësore. Që nga
incidenti i inskenuar ndëretnik në Kumanovë më 2015, deri tek ndërsymja e
turmës së dhunshme të VMRO-së tani,
pozicioni i tij ka mbetur konsistent në
këtë aspekt. Dhe e dyta, që intervenimi i
BE-së, ndërmjetësimi i saj në krizën politike në Maqedoni, ka qenë
tepër i dobët që prej fillimit. Ajo kurrë nuk i është përgjigjur pyetjes se
çka do të ndodhë nëse Gruevski i fiton zgjedhjet, apo se çka do të bëhet
nëse ai refuzon të dorëzojë pushtetin”, tha Weber, në një deklarim për
“Kohën Ditore”.
Duke analizuar faktorët të cilët ndikuan që situata të vijë në këtë pikë
të vlimit, Weber drejtoi gishtin e përgjegjësisë edhe te Bashkimi
Evropian.
“Për fat të keq, kjo është e njëjta BE, e cila për shkak të mosunitetit
të saj rreth perspektivës së anëtarësimit për Maqedoninë për një
dekadë të tërë është përfshirë në simulimin e integrimit të BE-së, gjë
që i mundësoi Gruevskit dhe VMRO-së të vendosë një regjim autokratik”, tha ai për gazetën.
Por, analisti gjerman ende sheh mundësinë e rrugëdaljes nga situata.
“Megjithatë, shpresoj që Gruevski, me vendimin e tij që sërish të përdorë dhunën, e ka vlerësuar keq situatën dhe se do të bëhet e qartë në
ditët dhe javët që vijnë se regjimi i tij (nëntokësor) nuk janë as për së
afërmi aq të fuqishëm sa e mendojnë shumë se janë. Dhe se përfundimisht do të duhet të largohen”, tha ai, duke theksuar se për një gjë
të tillë, do të jetë krucial roli i bashkësisë ndërkombëtare, posaçërisht
i BE-së.
“Por do të jetë kruciale që BE-ja dhe SHBA-ja të qëndrojnë në anën
e atyre që e kanë shumicën legjitime parlamentare për të krijuar qeverinë e re. Kjo përfshin edhe EPP-në (Partinë Popullore Evropiane) dhe
anëtarët e saj më prominentë, siç është presidenti (Joseph) Daul apo
ministri i Jashtëm austriak (Sebastian) Kurz, të cilët duhet të korrigjojnë gabimet e tyre politike të së kaluarës, duke qëndruar në krah të
demokracisë dhe kundër partisë që është anëtare e tyre, VMRO-së”,
tha Weber për “Kohën Ditore”.

Washington, 28 prill – Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dënuar
fuqishëm sulmet kundër deputetëve të Parlamentit të Maqedonisë, ka
thënë të premten zëdhënësi i State Departamentit, Mark Toner.
“Shtetet e Bashkuara fuqishëm dënojnë sulmet e dhunshme kundër
anëtarëve të Parlamentit maqedonas që pasuan zgjedhjen e Talat
Xhaferit për kryetar të Parlamentit”, tha Toner. “Ne do të punojmë me
kryetarin e ri në përkrahje të demokracisë dhe për t’i ndihmuar Maqedonisë që të lëvizë përpara në rrugën evropiane”.
“Dhuna nuk ka vend në një proces demokratik”, ka thënë Toner, duke
shprehur bashkëndjenjën me deputetët e lënduar nga sulmet dhe me
familjet e tyre.
“Shtetet e Bashkuara u bëjnë thirrje autoriteteve maqedonase që të
ofrojnë siguri për të gjithë anëtarët e Parlamentit, të hetojnë thellësisht
sulmet, dhe t’i mbajnë përgjegjës të gjithë ata që kanë kryer akte dhune”,
tha zëdhënësi Toner, ndërsa theksoi se SHBA-ja u bën thirrje të gjitha
palëve që të mbeten të qeta, të zgjidhin dallimet në mënyrë paqësore dhe
të respektojnë ligjet e vendit dhe procesin demokratik.

që të hënën ndihmëszëvendëssekretari Yee t’i japë legjitimitet ndërkombëtar kryetarit te ri të Kuvendit
dhe ta inkurajojë për të proceduar
me votimin e Qeverisë së re.
Ndryshe, vendi mund të zhytet në
krizë edhe më të thellë”.
Ndërkombëtarët, ndërkaq, kanë
vazhduar thirrjet edhe të premten,
që eksponentët e partisë që kanë
pasur pushtetin deri tash, ta pranojnë shumicën e re parlamentare të
krijuar pas zgjedhjeve të fundvitit të
shkuar dhe të lejojnë konstituimin e
institucioneve të reja.
Peter Vanhoutte, ndërmjetësuesii
Komisionit Evropian për krizën politike në Maqedoni, i ka drejtuar një
letër Gruevskit, të cilit ia ka bërë me
dije se tash ndodhet në opozitë dhe
se duhet të mbajnë përgjegjësinë për

atë që e ka quajtur turp në Kuvend.
“Edhe pse jeni parti më e madhe
pas zgjedhjeve, mos harroni se kjo
nuk do të thotë asgjë. Duhet ta pranoni, zoti Gruevski, se nuk je parti
më e madhe nëse fiton zgjedhjet,
por nëse fiton pushtetin me shumicë
parlamentare. Ju e humbët shumicën dhe pushteti nuk është më në
duart tuaja. Dhuna asnjëherë nuk e
ka kthyer pushtetin”, ka shkruar
Vanhoutte. “Ju, zoti Gruevski, duhet
të pranoni humbjen dhe të lëshoni
skenën politike. Qytetarët e Maqedonisë duhet të mësohen që të zgjohen në mëngjes me demokraci, të
liruar nga presionet dhe nga frika”.
Midis personaliteteve që kanë
reaguar, është edhe sekretari i
përgjithshëm i NATO-s, Jens
Stoltenberg. Në profilin e tij në

Twiter, ai e ka dënuar dhunën në
Kuvendin e Maqedonisë dhe ka dërguar porosi se duhet të respektohen
proceset demokratike.
Ndërkaq, jo fort të zëshëm janë
treguar përfaqësuesit e Kosovës dhe
të Shqipërisë. Ata, përpos që kanë
dënuar ndërhyrjen dhe dhunën në
Kuvend, nuk kanë pasur ndonjë
apel për presidentin maqedonas.
Përkitazi me situatën në Maqedoni, gazeta ka dërguar gjatë ditës
disa pyetje në Presidencë dhe në
Qeveri, por edhe në Ministrinë e
Punëve të Jashtme të Shqipërisë.
Asnjë nga këto institucione nuk
kanë kthyer përgjigje.
E partitë opozitare, tek kanë
dënuar dhunën, kanë kritikuar edhe
gjuhën e përdorur nga autoritetet e
këtyre dy vendeve.

Albin Kurti, deputet i LVV-së, në
një konferencë shtypi ka thënë se, si
do të rrjedhin zhvillimet në vijim,
varet pikërisht nga këto reagime.
“Varet posaçërisht nga reagimet
në Tiranë dhe në Prishtinë.
Mustafa nuk reagoi fare, ndërkaq
ashtu siç reaguan Thaçi e Veseli,
më mirë të mos kishin reaguar, për
shkak se reagimet e buta i ndihmojnë grusht shtetit të Ivanovit dhe
Gruevskit”, ka thënë Kurti. “Nuk
mund të dënohet dhuna në mënyrë
të përgjithshme. Ajo ka adresë të
qartë: Ivanovin dhe Gruevskin – ata
që e kanë kapur shtetin duke e
zvogëluar në minimum demokracinë e duke e rritur në maksimum
shovinizmin kundër shqiptarëve”.
© KOHA Ditore

KUVENDI I SHQIPËRISË VOTOI PËR PRESIDENTIN E RI

President Ilir Meta, apel për dalje nga kriza politike
Urimi i parë nga përfaqësitë e huaja në Tiranë për Ilir Metën si president ka ardhur nga Ambasada amerikane
Bashkim Shala
TIRANË, 28 PRILL – Kryetari i deritanishëm i Kuvendit të Shqipërisë,
Ilir Meta, është zgjedhur president i
ri i vendit.
Pas një votimi të zhvilluar në Kuvendin shqiptar, të premten pasdite,
Meta si kandidaturë e vetme ka
marrë 87 vota pro dhe vetëm dy
kundër, të deputetëve të pranishëm
në sallë, ndërsa opozita nuk ishte e
pranishme.
Megjithëse votimi ka qenë i fshehtë, votat kundër kanë qenë të deputetëve të LIBRA-s, Ben Blushi e
Mimoza Hafizi, të cilët kishin paralajmëruar edhe në media se do të
votonin kundër kandidaturës së
Metës.
Pas shpalljes së rezultatit, Ilir
Meta ka mbajtur një fjalë rasti si
president i zgjedhur i Shqipërisë.
Duke iu referuar ngjarjeve tronditëse të regjistruara të enjten në
mbrëmje në Parlamentin e Maqedonisë, ai ka apeluar për të bërë
çdo gjë për stabilitetin e
Shqipërisë dhe legjitimitetin e in-
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stitucioneve të këtij vendi.
Me këtë rast, Meta u është lutur të
pranishmëve në sallë që e votuan,
por edhe opozitarëve që mungonin,
për një përpjekje të përbashkët për
t’i dhënë çdo qytetari shansin të
kontribuojë në zgjedhjet më të lira
dhe më të ndershme, ku, sipas tij,
ende ka kohë për të krijuar një atmosferë krejtësisht tjetër për zgjedhjet e ardhshme.
Në fillim të fjalës së tij, presidenti
i zgjedhur ka falënderuar deputetët
që e kanë votuar, por nuk ka harruar
edhe opozitën.
“Një falënderim të veçantë për
kolegët që votuan kundër. Dua të
falënderoj kolegët që mungojnë
këtu, pasi me mungesën e
prezencës së tyre ata në njëfarë
mënyre më kanë nxitur kandidimin
dhe këtë përgjegjësi shumë të
rëndësishme”, tha ai.
Më tej Meta ka thënë se nuk ka
përgatitur ndonjë fjalim.
“Më erdhën dy fjalime të improvizuara. Kam dëgjuar këshillat e
Dokles dhe kam pasur sukses. Unë
do zgjedh gjithmonë demokracinë

në raport me pushtetin”, tha ai.
Në fjalimin e tij të parë si president
i zgjedhur, Meta theksoi rëndësinë e
demokracisë. “Nuk e kisha menduar që do të hyja në politikë apo
edhe që të zgjidhesha president.
Dhe unë kam pasur këtë mundësi
vetëm falë demokracisë dhe mundësive që ajo më ka dhënë mua dhe
shumë shqiptarëve të tjerë, për të
gëzuar ditët e tyre dhe për të
ndryshuar vendin tonë dhe për t’i
dhënë atij këto që kemi arritur, si
vend i NATO-s, si vend kandidat i
BE-së dhe si vend që të çelë negociatat së afërmi”, tha ai.
Ai tutje tha se Shqipëria ka
mundësi të arrijë edhe synimin e
përcaktuar – integrimin në BE –
duke realizuar zgjedhje të standardeve më të larta dhe gjithëpërfshirëse.
“Unë do bëj çdo gjë me të gjitha
cilësitë e mia, për të justifikuar besimin që më dhatë sot. Jo vetëm para
jush, por edhe para të gjithë qytetarëve dhe Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Do t’u lutesha të
gjithëve që janë këtu, por edhe atyre

që mungojnë, që të përpiqemi në
këto orë dhe në këto ditë që t’i japim
çdo qytetari shansin të kontribuojë
në zgjedhjet më të lira dhe më të
ndershme”, tha Meta.
Duke pasur parasysh ngjarjet e së
enjtes në Parlamentin e Maqedonisë, Meta apeloi për stabilitet
dhe legjitimitet të institucioneve në
Shqipëri.
“Më 21 korrik isha shumë i
shqetësuar dhe apelova që të bënim
çdo përpjekje për të gjetur konsensusin që Shqipëria të mos bëhej
Maqedoni. Dje kemi parë të gjithë
ngjarjet tronditëse në Kuvendin e
Maqedonisë, të cilat vijnë për shkak
të një konflikti dhe kokëfortësie
politike të papranueshme. Unë edhe
një herë tjetër dua t’u apeloj të
gjithëve të bëjmë çdo gjë për stabilitetin e vendit, për legjitimitetin e
institucioneve tona”, tha ai.
Sipas tij, në demokraci nuk duhet
vetëm të pritet, por duhet edhe të investohet për të përmirësuar klimën,
për të rritur mirëbesimin dhe për ta
zhvilluar demokracinë. “Ende ka
kohë për të krijuar një atmosferë

krejtësisht tjetër për zgjedhjet e
ardhshme, në mënyrë që edhe më
24 korrik, ditën kur të betohet presidenti që ju keni votuar sot, jo vetëm
që kjo sallë të jetë plot, por edhe
Shqipëria të jetë më e qetë sesa sot”,
përfundoi presidenti i zgjedhur Ilir
Meta.
Ndërkohë që urimi i parë nga përfaqësitë e huaja në Tiranë për Ilir
Metën si president ka ardhur nga
Ambasada amerikane. Përmes një
njoftimi të shkurtër në “Facebook”,
Ambasada e SHBA-së uron Ilir
Metën si president. Ajo pret që Meta
ta çojë vendin përpara duke zbutur
sfidat që ka vendi.
“Ambasada
e
Shteteve
të
Bashkuara uron kryetarin e Kuvendit, Ilir Meta, për zgjedhjen e tij
president i ardhshëm i Shqipërisë.
Ne mirëpresim bashkëpunimin në
vijim me udhëheqësit shqiptarë, për
të adresuar sfidat me të cilat përballet vendi dhe për të krijuar mundësi
për popullin shqiptar”, thuhet në
deklaratën e Ambasadës së SHBAsë në Tiranë.
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