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PARATHËNIE

 
NGA BUKURESHTI DERI NË PRESPË:  
NË KËRKIM TË KOHËS SË HUMBUR? 

“Maqedonia nga Bukureshti në Prespë" është një publikim i bazuar në dëshmi. Dëshmitë 
e një stuhie dhe  kohe, e cila do të mbahet mend si e errët në kujtesën kolektive të 
qytetarëve tanë. Ishin vitet kur Evropa na e vuri etiketën e një “shteti rob” dhe që, nga kjo 
distancë jashtëzakonisht e shkurtër historike, do të mbahet mend si “kohë e humbur”. Por 
me këtë botim nuk kemi ndërmend në  mënyrë “Prustiane”  t’i ndjekim në gjurmët e kohës 
së humbur. Shteti, shoqëria dhe njerëzit që jetojnë në to janë kategori dinamike,  e  jo 
byroja  e gjërave  të humbura. Ata jetojnë, lëvizin përpara ose prapa, duke kërkuar kushte 
më të mira për veten dhe të tjerët, ndërsa përpiqen të mos kthehen në të kaluarën. Me 
këtë botim, ne kemi dashur të përfshijmë kujtimet e asaj dekade në kujtesën kolektive 
të qytetarëve tanë dhe të lëmë një vulë, një gjurmë, një shkrim për një jetë, të cilës nuk 
duam t›i rikthehemi kurrë.

Prandaj, tekstet në botim janë dëshmi, dhe shkrimtarët janë dëshmitarë të asaj  kohe. 
Dëshmitë janë një kategori personale, intime, subjektive ndaj kufirit dhe nuk janë 
rezistente ndaj kohës dhe hapësirës. Edhe ata që i sjellin ato. Pra, le të tregojmë nesër 
nëse shkrimet kanë fituar vlera të përhershme dhe kujtese, apo janë thjesht një vuajtje 
tjetër e jetuar.

Zgjedhja e autorëve që kanë rënë dakord të shkruajnë artikuj për këtë botim është 
jashtëzakonisht arbitrare dhe këtu Bordi Redaktues merr përgjegjësi të plotë. Ne 
përpiqemi të sigurojmë shkrimtarët përkatës, si në aspektin profesional, ashtu edhe 
në atë përshkrues dhe etik. Njerëz të cilët, para së gjithash, me fjalën e tyre dhe disa 
me punë aktiviste,janë të ngulitur në shpjegimin e natyrës së regjimit të dikurshëm, por 
edhe në çmontimin e tij.
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Pse kjo pjesë historike e “Bukureshti 2008 – Prespa 2018” ishte kaq e rëndësishme 
për ne? Sepse Bukureshti dhe politikat e tij shënuan fillimin përfundimtar të sundimit 
jodemokratik në Maqedoni, publikun në valën e nacionalizmit, populizmit dhe denigrimin 
e vazhdueshëm të tjetrit, të konceptuarit. Së bashku me tensionet e brendshme, ne 
gjithashtu jemi përballur me një tendosje radikale në marrëdhëniet me fqinjët tanë dhe 
bashkësinë ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Marrëveshja e Prespës sinjalizoi, ose duhej 
të shënonte, fillimin e shpresave realiste bazuar në nevojën për një Maqedoni më të mirë, 
më demokratike, më të prosperuar dhe të integruar në BE.

Sot, në dhjetor 2019, ekuacioni nuk është uniform. Shenjat e Prespës, pritjet e tradhëtuara 
të bazuara në shpresa ndoshta shumë të mëdha dhe jorealiste japin çmimin e tyre 
shoqëror, dhe rruga jonë për në BE ende, pavarësisht viktimave dhe trazirave, duket e 
pasigurt, ose të paktën me kthesa.

Me distancë më të madhe historike, brezat e ardhshëm, fëmijët tanë, nipërit tanë do 
të jenë në gjendje të shikojnë prapa dhe të vlerësojnë atë që është arritur dhe që nuk 
është arritur në këtë periudhë. Dhe, natyrisht, për të nxjerrë mësime, të afatgjata dhe 
thelbësore. Ne, në Bordin redaktues jemi të bindur që përmbajtja e këtij botimi, autorët e 
tij si individë dhe tekstet e ngulitura në të do të jenë motivim dhe impuls i mjaftueshëm 
dhe pas shumë viteve mësimesh që do të mësohen. Çfarë? Koha e gjetur do të tregojë ...

Nga redaktorët
Dhjetor, viti 2019
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3 prill - Greqia vendos veton ndaj ftesës së Maqedonisë 

në samitin e NATO-s në Bukuresht, Rumani, për një 

mosmarrëveshje të hapur mbi emrin kushtetues 

të vendit. Kroacia dhe Shqipëria janë ftuar të futen 

në Aleancë. Më 7 maj, Maqedonia dhe Shtetet e 

Bashkuara nënshkruan një Deklaratë për Partneritet 

dhe Bashkëpunim Strategjik.

 V a s k o  M a g l e s h o v 

KRONOLOGJIA 
2008 - 2019 

(2008) FILLOI ANTIKUIZMI 
PAS BLLOKADËS PËR 
ANËTARËSI NË NATO
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29 maj - Ministri i Mbrojtjes Llazar Elenovski i PSDP, si pjesë e një 

koalicioni qeveritar që merr pjesë në Samitin e NATO-së, paditi 

koalicionin e udhëhequr nga LSDM-ja “Diell” për abuzimin e deklaratës 

së tij që kryeministri Nikolla Gruevski kishte hequr dorë nga emri 

kushtetues i shtetit. Gjykata i shpalli fajtorë Radmilla Shekerinska dhe 

Goran Minçev të LSDM-së dhe Goran Misovski të PSDP, të cilët morën 

paralajmërimet e gjykatës.

1 qershor - Zgjedhjet e para të parakohshme parlamentare që nga 

pavarësia e Maqedonisë u mbajtën me iniciativën e VMRO-DPMNE 

dhe PDSH. Koalicioni “Për Maqedoni më të mirë” e VMRO-DPMNE fitoi 

dhe me ate morri 63 vende në Kuvend. Opozita, e udhëhequr nga 

Radmilla Shekerinska, bojkotoi seancën për zgjedhjen e qeverisë. Në 

vend të PDSH-së, BDI hyri për herë të parë në koalicionin qeveritar me 

VMRO-DPMNE-në pas marrëveshjes joformale të majit midis Nikolla 

Gruevskit dhe Ali Ahmetit, sipas së cilës partitë fituese në bllokun politik 

maqedonas dhe shqiptar formojnë koalicionin qeveritar. Në vitin 2009, 

u bë një riorganizim i kabinetit.

3 qershor - Televizioni Satelitor Alfa fillon të shkëlqejë në ajër. Televizioni u shit për herë 

të dytë në vitin 2012 në një kompani të themeluar në Shkup dhe u regjistrua në Antilet  

Holandeze si një offshore kompani. Pas shitjes, televizioni ndryshoi politikën editoriale 

nga mediat kritike në ato pro-qeveritare, si dhe ekipin e redaktues dhe gazetaresk.

23 qershor - Gazetari Vllado Tanevski nga Kërçova, i cili dyshohej se vrau dy gra, u gjet 

i vdekur në njërën prej qelive në njësinë e paraburgimit të burgut të Tetovës, pasi mori 

jetën me mbytje në një kovë plastike. Prokuroria Publike e Tetovës mbylli hetimet si një 

aksident.

3 prill -  

Greqia vuri 

veto ndaj 

ftesës së 

Maqedonisë 

në samitin 

e NATO-s në 

Bukuresht, 

Rumani, për 

kontestin 

e hapur 

mbi emrin 

kushtetues të 

vendit. 2012
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27 qershor - Qeveria vendos me iniciativën e NP për menaxhim me hapësirat afariste në 

pronësi shtetërore për riemërimin e Stadiumit të Qytetit “Shkup” në Arenа Kombëtare 

“Filipi i II-të i Maqedonisë”.

10 korrik - Gjykata e Hagës liron ish-ministrin e punëve të brendshme Ljube Boshkoski të 

pafajë për ngjarjet e gushtit 2001 në fshatin Luboten të  Shkupit. Të nesërmen, Boshkoski 

u përshëndet me pompozitet në aeroportin e Shkupit.

17 korrik - Policia arreston kryetarin e Komunës së Strumicës dhe nënkryetarin e LSDM-

së Zoran Zaev, së bashku me bashkëpunëtorët e tij, për abuzim të pushtetit në ndërtimin 

e QT “Global”. Rasti u shfuqizua nga Presidenti i atëhershëm Branko Crvenkovski. Gjykatat 

Administrative dhe Supreme dolën me aktvendime që konfirmojnë ligjshmërinë e 

procedurës së ndërtimit. VMRO-DPMNE shfrytëzoi maksimalisht rastin “Global” në vitet 

në vijim për të qenë sinonim politik për krim. Për Zaev çështja ishte një konstrukt politik 

i pushtetit për diskreditimin e tij politik.

25 korrik - Anëtarët e Parlamentit me 75 vota pro, miratuan Ligjin për përdorimin e gjuhëve 

të folura nga të paktën 20% të qytetarëve në Maqedoni dhe njësitë e vetëqeverisjes 

lokale. Opozita nuk ishte e pranishme në votimin urgjent. Presidenti Crvenkovski vendosi 

veton ndaj projektligjit dhe nuk nënshkroi dekretin. Me një votë më shumë, ligji pastaj u 

miratua përsëri në Parlament.

10 shtator - Ministria e Punëve të Brendshme zhvillon një veprim nën emrin kodi “Lypje” 

për të shtypur lypjen në rrugët e Shkupit. Fillimisht policia arrestoi 11 persona dhe 13 

të mitur. Akuza penale dhe kundërvajtëse u ngritën kundër prindërve. Organizatat e të 

drejtave civile e vlerësuan veprimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme si diskriminuese 

dhe antikushtetuese.

9 tetor - Maqedonia njeh pavarësinë e Kosovës në koordinim me Malin e Zi. Kuvendi, me 

85 vota pro, një kundër dhe me abstenime nga ligjvënësit e LSDM-së, miratoi një rezolutë 

që njeh shtetin e ri fqinj.

21 tetor - Kodi i veprimit të policisë së MPB me emrin “Hiri”. U arrestuan biznesmeni 

kumanovar Bajrush Sejdiu dhe 12 bashkëpunëtorët e tij. Gjykata i shpalli fajtorë për 
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abuzim të pozitës zyrtare dhe të autorizimit, shoqatë kriminale dhe shkelje të ligjit 

të akcizave, dhe Gjykata e Apelit e Shkupit e aprovoi aktgjykimin. Në rastin “Hiri 2” për 

privatizime të paligjshme të biznesit, Sejdiu u dënua me 12 vjet burg për pastrim parash 

dhe dhunë.

24 nëntor - Greva e punëtorëve të arsimit, shkencës dhe kulturës. Qeveria ka kërcënuar 

dënime për grevistët. Disa javë më vonë, SBAShK dhe qeveria arritën një marrëveshje për 

rritjen e pagave, dhe u ra dakord që punonjësit me kohë të pjesshme të janë të paraqitur 

pafundësisht. Pas bisedimeve, greva u shua.

15 dhjetor - Instituti i diskutueshëm “Pavel Shatev” u promovua para publikut, i cili 

zhvillonte rregullisht sondazhe parazgjedhore për epërsinë gjithëpërfshirëse të VMRO-

DPMNE përpara LSDM-së. Përveç sondazheve të vlerësimit, Instituti organizoi debate 

dhe punëtori, me Kryeministrin Gruevski dhe ministrat e VMRO-DPMNE-së dhe drejtorët 

e institucioneve shtetërore si mysafirë të rregullt. Raportet e mediave kanë sugjeruar 

që Instituti është themeluar në të njëjtën adresë si presidenti i shoqatës. Në vitin 2017, 

Instituti u mbyll dhe në vend të tij u formua një Shoqatë e Qytetarëve me të njëjtin emër. 

Në mënyrë të ngjashme në vitin 2010, Instituti “Dimitrija Çupovski” u themelua me një 

qëllim të ngjashëm - kryerjen e sondazheve telefonike në favor të VMRO-DPMNE.

19 dhjetor - Gjykata Penale në Shkup dënoi kryetarin e VMRO-DPMNE-së të Komunës 

së Aerodromit, Kiril Todorovski, edhe dy persona të tjerë për ryshfet 100,000 euro për 

të ndërtuar një kishë. Para përfundimit të procesit, Prokuroria Publike e Shkupit hodhi 

një pjesë të aktakuzës kundër tyre për bashkim kriminal. Todorovski u tha mediave se 

aktakuza ishte krijuar për diskreditimin politik të tij për shkak të një shantazhi që ai nuk 

e pranoi. Gjykata Supreme pushoi aktgjykimin dy herë.

22 dhjetor - Gjykata vendosi në favor të Kryeministrit Nikolla Gruevski kundër profesorit 

Ljubomir Frçkoski, i cili u shpall fajtor dhe duhej t’i kishte akorduar Gruevskit 30,000 euro 

dëmshpërblim. Frçkoski në një kolonë të botuar në Dnevnik theksoi se Gruevski, kur shiti 

rafinerinë Okta në vitin 2000, nënshkroi një aneks të marrëveshjes, duke dëmtuar shtetin.

29 dhjetor - Me vendim të Qeverisë, autostrada E-75 u riemërua “Aleksandri i Madh”. Në 

vitin 2006, qeveria riemëroi Aeroportin Petrovec të Shkupit në “Aleksandri i Madh”.
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29 dhjetor - VMRO-DPMNE tërhoqi të gjitha dhjetëra paditë e ngritura nga zyrtarët e saj 

kundër gazetarëve për shpifje.

(VITI 2009) SKULPTURA, PROTESTA  
KUNDËR KISHËS NË SHESH

9 janar - Parlamenti miraton amandamentin 31 të Kushtetutës, duke e ulur censusin nga 

50% në 40% në balotazh për rrethin e dytë zgjedhor të zgjedhjeve prezidenciale.

18 janar - Kryeministri Nikolla Gruevski dhe Ministresha e Kulturës Elizabeta Kançeska-

Milevska promovojnë katër skulpturat e para të vendosura në qendër të Shkupit: “Macja”, 

“Shmizlla”, “Vasha” dhe “Të dashuruarit”. Projekti i Ministrisë së Kulturës për të vendosur 

35 skulptura arti në qendër të qytetit ishte krijuar për të zbukuruar Shkupin. Skulpturat 

janë shpërngulur nëpër qytet gjatë viteve për arsye të ndryshme, duke përfshirë edhe 

projektin Shkup 2014. Disa prej tyre më vonë u dëmtuan.

25 shkurt - Deputeti i VMRO-DPMNE-së Oliver Shambevski në një konferencë për shtyp 

theksoi në listën e këshilltarëve të LSDM-së për Qytetin e Shkupit, aktorin Petar Arsovski, 

se ai e kishte rrëmbyer kolegun e tij Risto Shishkov. Gjykata e Apelit e Shkupit konfirmoi 

vite më vonë se Shambevski kishte shpifur Arsovskin për dëmtimin e reputacionit të tij.

18 mars - Gjykata Kushtetuese rrëzon dispozitat për gratë e papunë që do të lindin më 

shumë se dy fëmijë në komuna ku rritja natyrore nuk siguron mirëmbajtjen e popullatës.

22 mars - U mbajt raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale dhe lokale. Në raundin e dytë, 

më 5 Prill 2009, qytetarët zgjodhën mes profesorëve Gjorge Ivanov dhe Ljubomir Frçkoski. 

Gjorge Ivanov fitoi me 63.14% të votave. Dalja e votuesve në raundin e dytë ishte afër 

42.61%. Në zgjedhjet lokale, VMRO-DPMNE fitoi 56 vende, BDI - 15 dhe LSDM - 7.

28 mars - Nën moton “Mos e përdhunoni Shkupin”, kryengritja e parë arkitekturore kundër 

Qeverisë së 17 shkurtit 2009, vendimi për ndërtimin e një kishe në qendër të Shkupit u 

mbajt në Sheshin Maqedoni, duke i dhënë Ministrisë së Kulturës tokë për t’u përdorur për 

ndërtimin e një tempulli ortodoks në  Sheshin Maqedoni. Protestuesit me një ikonografi 

fetare u shfaqën për të protestuar për ndërtimin e kishës. Kishte një incident kur një 

Protestë e 
Arhibrigadës “Mos e 

përdhunoni Shkupin”
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grup studentësh u sulmuan dhe u lënduan gjatë pranisë së policisë. BDI, për shkak të 

financimit të paralajmëruar të kishës me para të buxhetit, kërkoi gjithashtu ndërtimin e 

një xhamie në qendër të qytetit. Gjyqtarët kushtetues kanë refuzuar nismën e Shoqatës 

Qytetare “Zgjohu”, pasi qeveria vendosi më 26 qershor që të ndërpresë vendimin e 

mëparshëm.

6 prill - Ish drejtori i Agjencisë për Rindërtim dhe Zhvillim, Vasil Tupurkovski, u dënua 

me tre vjet burg në rastin e “Kredive të Tajvanit”. Gjykata e Apelit e Shkupit pushoi 

aktgjykimin. Tupurkovski dhe i pandehuri Jovan Andonov u dënuan më pas vetëm për 

abuzim të detyrës. Gjykata e shkallës së parë e pranoi lirimin, të cilin Gjykata e Apelit e 

mbështeti më vonë.

12 prill - Kryeministri Nikolla Gruevski dhe ministrat promovojnë 27 libra të subvencionuara 

nga programi i qeverisë për të përkthyer 500 libra shkencore profesionale dhe libra 

shkollore që mësohen në universitetet më të njohura në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara 

të Amerikës. Projekti i Qeverisë u shpall si projekt kapital dhe vazhdoi në vitet në vijim. 

Profesorët e universitetit reaguan se projekti ishte nxituar dhe se përkthimet ishin plot 

gabime që i bën të papërdorshëm disa nga librat shkollore.

17 prill - Arsimi fetar bie në histori. Gjykata Kushtetuese rrëzoi nenin 26 të Ligjit për 

arsimin fillor të vitit 2008, i cili parashikonte organizimin e arsimit fetar në shkollat fillore. 

VMRO-DPMNE e quajti vendimin e Gjykatës Kushtetuese politike. KOM bëri thirrje për t’i 

dhënë fund “përndjekjes së fesë”.

23 maj - Gjykata Themelore në Manastir vendosi që deputetja e LSDM-së Vesna Bendevska 

kisht shpif Ministrin e Mbrojtjes Zoran Konjanovski. Gjoba për vuajtjet e pësuara ishte 

10.500 EUR.

10 qershor - Bulmeti Swedmilk falimenton. SPB Shkup paraqiti një kallëzim penal 

në Prokurori kundër Moshe Baum, pronarit të bulmetit Swedmilk, dhe fermerët 

bashkëpunëtorë në muajin prill protestuan para bulmetit për qumështin e papaguar. 

Opozita ka kërkuar përgjegjësi nga qeveria për rastin.

1 korrik - Maqedonia lëshon Eurobondin e dytë me 175 milion euro, me një maturim 3.5 

vjet.
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6 korrik - Interpoli në Poloni arreston ish ministrin e shëndetësisë, kirurgun Vllado Dimov, 

por shteti vendos që të mos e ekstradojë atë në Maqedoni. Dimov u dyshua se abuzoi 

detyrën e tij dhe punësoi në mënyrë të paligjshme 17 persona në Spitalin e Përgjithshëm 

Strumicë. Në vitin 2012, Maqedonia tërhoqi urdhrin e arrestit për Dimov. Në vitin 2013 ai u 

akuzua. Gjykata e shkallës së parë e pranoi lirimin, por Gjykata e Apelit e Shtipit e ktheu 

rastin për rigjykim. Më parë, në vitin 2007, BAP vendosi që Dimov kishte të ardhura të 

paraportuara dhe kërkoi 700,000 euro nga ai. Prona e Dimov ishte ngrirë dhe e dhënë 

ankand. Gjykata Supreme më vonë anuloi vendimin për konfiskimin e pasurisë.

18 gusht - Vllado Buçkovski akuzon Ministrin e Drejtësisë Mihajllo Manevski për marrje 

të pagave dhe pensioneve të paligjshme për katër muaj në një çështje të shfrytëzuar 

politikisht të quajtur “Paga dhe Pensioni”. Manevski pohoi se, në fakt, FSPI i kishte borxh 

atij.

25 gusht - Aksion i policisë “Bumerang”. Gjashtëdhjetë policë dhe doganierë nga 

vendkalimet kufitare të Tabanocës, Qafthanës dhe Bllacës u arrestuan në disa raste, të 

dyshuar për marrje ryshfet nga turistët e huaj. Gjykata Penale i dënoi ata, dhe Gjykata 

Supreme pushoi një pjesë të vendimeve dhe i ktheu ato në rigjykim. Të pandehurit morën 

dënime me kusht.

5 shtator - Anija “Ilinden” u përmbyt në Liqenin e Ohrit, duke marë jetën e 15 turistëve 

bullgarë dhe kishte të lënduar. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Mile Janakieski ofroi 

dorëheqjen si një akt me përgjegjësi morale, por Gruevski nuk e pranoi.

16 shtator - Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë lëshon Enciklopedinë e parë 

Maqedonase, e cila u shtyp në afërsisht 2,000 kopje dhe u mbështet financiarisht nga 

Qeveria. Botimi i enciklopedisë ka shkaktuar një stuhi reagimesh publike për përmbajtjen 

e saj. Shoqata Qytetare “Zgjohu” e mbështetur nga partitë politike etnike shqiptare, bëri 

thirrje që enciklopedia të tërhiqet dhe kërkoi përgjegjësi nga i gjithë ekipi redaktues për 

fyerjet dhe belitlirimin e shqiptarëve. Pas reagimeve në publik, ASHAM në një mbledhje 

të jashtëzakonshme hodhi poshtë redaksinë dhe emëroi një të re, por enciklopedia kurrë 

nuk u ribotua.
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25 shtator - Komisioni Parlamentar hedh poshtë propozimin për fillimin e një iniciative 

civile për rrëzimin e stemës shtetërore, e cila u paraqit nga VMRO - Partia Popullore, për 

shkak të mangësive në procedurë. Nisma parashikonte një luan të verdhë të artë mbi një 

bazë të kuqe duke qenë stemë e re e vendit.

14 tetor - Komisioni Evropian rekomandon fillimin e negociatave të pranimit të Maqedonisë 

në Bashkimin Evropian.

21 tetor - Gjykata e konsideron fajtor ish liderin e LSDM-së dhe ish-liderin e LSDM-së 

Vllado Buckovski për shpifje të deputetes Sillvana Boneva me një deklaratë se ajo mban 

një pasaportë bullgare.

2 nëntor - Policia arreston Drejtorin e atëhershëm të FSShM-së, Gjorgi Trenkovski dhe 

menaxheren e IPSh Farmacitë e Qytetit. Trenkovski u akuzua për punë të pakujdesshme 

në shërbim, ndërsa menaxherja për abuzim dhe u akuzua se kanë faturuar barnat me 

çmim të dyfishtë. Gjykata penale i liroi ata dhe Apelata e ktheu rastin në rigjykim.

8 nëntor - Spaska Mitrova largohet nga burgu i Idrizovës, duke vuajtur një dënim me burg 

tre muaj pasi që nuk kishte lejuar ish-burrin e saj të shihte vajzën e tyre dy vjeçare. Ky 

rast nxiti një seri korrespodencash politiko-diplomatike midis Maqedonisë dhe Bullgarisë 

për shtetësinë Bullgare të Mitrovës. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut vendosi 

për çështjen në vitin 2016 dhe konfirmoi që Maqedonia nuk kishte shkelur të drejtat e 

saj të njeriut.

16 nëntor - Parlamenti miraton stemën e re të shtetit. Ylli i kuq u hoq. Arsyetimi në 

propozimin e qeverisë thoshte se stema e shtetit është një nga dy në Evropë që ka një 

stil socialist dhe është i një karakteri peizazhi, sesa historik.

23 nëntor - Mediat publikojnë video nga dëshmia e Ljube Boshkoskit për ngjarjet në 

2001 para gjykatës së Hagës. Shoqata Mbështetëse e Johan Tarçullovskit kanë vlerësuar 

se videoja konfirmon se Boshkovski është një tradhtar dhe nuk pranon të dëshmojë në 

favor të Tarçulovskit në përpjekje për të shpëtuar veten. Shfaqja e TVM-së “Hataz me 

popullin” transmetoi një kajron të titulluar “Videot më të fundit të tradhtisë së Ljubes në 

YouTube”. Këshilli i Nderit i AJM reagoi.
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29 nëntor - Pas disa vitesh gjykim, dhjetë nga gjashtëdhjetë të pandehurit në rastin 

“Syri i gjarpërit” morën dënime me burg. Aksioni “Syri i gjarpërit 2” pasoi, me numrin e 

përgjithshëm të të pandehurve që tejkaloi 70. Apelata pushoi aktgjykimin e Gjykatës 

Penale të Shkupit për herë të dytë. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka vendosur 

që të pandehurit u mbajtën padrejtësisht në paraburgim për një kohë të gjatë. Kërkesat 

për mbrojtjen e së drejtës për gjykim brenda një kohe të arsyeshme u bënë para Gjykatës 

Supreme. Disa nga të pandehurit kanë vdekur ndërkohë.

30 nëntor - Këshilli i BE-së vendos heqjen e regjimit të vizave të BE-së me Republikën e 

Maqedonisë. Vendimi hyri në fuqi më 19 dhjetor 2009.

(VITI 2010) “SHKUPI 2014”, PROCESI  
I LUSTRIMIT, NDËRHYRJE NË “A1”...

6 janar - Media raportoi rezultatet e një anketimi anonim të OSBE-së të bërë në vitin 

2009 me mbi 600 gjyqtarë në Maqedoni. Gjykatësit që iu përgjigjën pyetësorit thanë se 

ata ishin subjekt të presionit të vazhdueshëm nga qeveria, partitë politike, gjyqtarët e 

tjerë dhe policia. Ministri i Drejtësisë Mihajllo Manevski u tha mediave se sondazhi ishte 

joformal, nuk ishte nënshkruar dhe prandaj nuk ishte i rëndësishëm.

25 janar - Fillon procesi i lustracionit. Komisioni për mbledhjen e fakteve gjatë shtatë 

viteve ka lustruar mbi njëqind njerëz, përfshirë drejtorë, aktorë, gjyqtarë, shkrimtarë... 

Procesi u pasua nga një seri polemikash dhe mendimesh të ndara të disa anëtarëve, 

të cilat u shndërruan në një përndjekje politike të zyrtarëve aktual dhe të mëparshëm 

që nuk ishin pjesë e qeverisë. Të lustruarit kanë ngritur procedime para gjykatave 

administrative. Një gjykatë në Strasburg vendosi në favor të të lustruarve. Ligji skadoi në

1 shtator 2015 pas një raporti mbi situatën në shtetin nga Reinhard Priebe.

26 janar - Qeveria fillon me montim intensiv të 50 dhtyllave tridhjetë metrash me flamurin 

maqedonas në tërë vendin.

4 shkurt - Komuna e Qendrës, Qyteti i Shkupit dhe Ministria e Kulturës prezantuan 

projektin “Shkupi 2014”. Me projektin, i cili u prezantua si videoklip, qeveria njoftoi 

ndërtimin e monumenteve të mermerit dhe bronzit të figurave historike, kryesisht nga 
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historia antike, shatërvane, skulpturat dhe ndërtesat e institucioneve të reja në qendër 

të Shkupit. Për të gjitha 137 objektet e dokumentuara deri në vitin 2017 janë shpenzuar 

mbi 680 milion €, përfshirë anekset e kontratave. “Shkupi 2014” është bërë sinonim i 

qeverisë së drejtuar nga VMRO-DPMNE, e cila shpik termin “antikuizim” dhe ra nën kritika 

të ashpra nga Greqia dhe përqeshje nga publiku ndërkombëtar. Qeveria pretendoi se 

projekti rriti turizmin dhe projekti kishte një ndikim në ndërtim dhe ekonomi. Projekti 

është kritikuar për ndërtimin, dimensionin arkitektonik, ligjor dhe politik të tij.

19 prill - Policia zhvillon një aksion të quajtur “Metastazë”. Rreth 30 mjekë dhe zyrtarë janë 

arrestuar dhe akuzuar për ndërmjetësim të paligjshëm në marrjen e pensioneve për 

aftësi të kufizuara. Gjykata e Apelit e Shkupit mbështeti aktgjykimin e shkallës së parë 

për faj dhe rriti dënimet me burg.

15 maj - Për herë të parë, flamujt e shtetit përpara ndërtesës së Parlamentit u ndryshuan 

me një ceremoni.

29 prill - Një shkëmbim zjarri zhvillohet midis policisë dhe njerëzve me uniformë në 

kufirin midis Maqedonisë dhe Kosovës gjatë një aksioni në fshatin Bllacë. Një shkëmbim 

zjarri i armatosur në Radushë midis një patrullë policie dhe një grupi kriminal vrau katër 

persona në 11 maj.

16 qershor - Pasi u ngritën proceset penale, policia arrestoi Dushko Ilievski nga Manastiri, 

i njohur me pseudonimin “qumështori”, si dhe vëllaun dhe babain e tij për kultivim të 

marihuanës. Gjykata ka urdhëruar ndalimin e Dushko Ilievskit. Ai pretendoi se ishte një 

çështje me akuzë politike. Nikolla Gruevski tha se marihuana e Ilievskit ishte në rritje 

me muaj. Gjykata në Manastir e liroi dy herë Ilievskin. Disa akuza të tjera për fyerje të 

kryeministrit, posedim të armëve dhe më shumë u ngritën kundër tij. Kjo u pasua me 

protesta në Bulmetin Swedmilk, ku Ilievski ishte më i ekspozuari në kërkesa.

24 qershor - Aksioni policor “Fallanga” për kontrabandën e objekteve arkeologjike. Në një 

aksion identik, të quajtur “Fallanga 2”, vazhdim i të parit, i arrestuar dhe i dënuar ishte 

Pasko Kuzman, drejtor i Zyrës së Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore. Apeli mbështeti 

dënimin në këtë rast për të gjithë të pandehurit. Ata argumentuan se çështja ishte e 

motivuar politikisht dhe kërkuan rigjykim.
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27 qershor - U hap zyrtarisht plazhi i qytetit, një investim nga Qyteti i Shkupit si pjesë e 

projektit “Shkupi 2014”. Disa vjet më vonë investimi prej afro 380,000 euro dështoi.

20 korrik - Drejtori i Zyrës për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të 

Terrorizmit, Vane Cvetanov, jep dorëheqjen nga posti i tij që nga viti 2006. Dorëheqja, tha 

ai, ishte për shkak të “politikës hipokrite dhe mosinteresimit të qeverisë për të luftuar 

krimin e vërtetë”. Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion kërkoi që Cvetanov të pushohet 

nga puna për shkak të dështimeve të identifikuara në punën e Zyrës së Kontrollit 

Shtetëror. Cvetanov u arrestua më vonë dhe u dënua në aksionin e MPB-së, “Spiun”.

13 gusht - Ministri i Arsimit tërheq librin e diskutueshëm të klasës së pestë të Shoqërisë, 

pasi media raportoi se në të ishin renditur si figura të rëndësishme kulturore persona 

nga estrada.

29 shtator - Komisioni i Lustrimit shpall Presidentin e Gjykatës Kushtetuese, Trendafil 

Ivanovski, bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete. Gjykata Administrative e hodhi poshtë 

padinë e Ivanovskit. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në Strasburg vendosi në 

favor të tij pas disa vitesh.

3 tetor - VMRO-DPMNE propozon ndryshimin e Kushtetutës në pjesën e Këshillit Gjyqësor. 

Propozimi parashikonte një rritje të numrit të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të zgjedhur 

drejtpërdrejt nga gjyqtarët, për shkak të pavarësisë më të madhe. Partitë shqiptare kanë 

kërkuar që kushtetuta të zgjërohet duke votuar sipas Badinterit në më shumë fusha. Për 

këtë qëllim u thirr edhe një takim i liderëve.

3 nëntor - LSDM njofton rastin “Fshisa Patriotike”, në të cilën bëhet e ditur se Ministria 

e Kulturës ka shkatërruar ose vjedhur një pjesë të dokumentacionit të tenderit për 

projektin “Shkupi 2014”.

9 nëntor - Komisioni Evropian rinovon rekomandimin për fillimin e negociatave të pranimit 

të Maqedonisë, të paraqitura në Raportin e Progresit të Integrimit Evropian për vitin 2010.

11 nëntor - Komisioni i Antikorrupsionit paraqet një iniciativë në Prokurorinë Publike 

për të vendosur përgjegjësinë penale të ish-Presidentit Branko Crvenkovski për aferën 

“Shpresa”. Crvenkovski u zbulua se kishte shpenzuar në mënyrë të paligjshme dhe pa 

nevojë 340,000 euro për shërbime këshillimi për tre ekspertë sllovenë, të cilët kishin për 
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detyrë të zhvillonin një projekt për të përmirësuar aftësitë e komunikimit të kabinetit. 

VMRO-DPMNE e shfrytëzoi rastin  “Shpresa” në nivelin maksimal politik.

5 dhjetor - Një marsh proteste e LSDM-së dhe koalicionit u mbajt në Shkup, i udhëhequr 

nga kreu i partisë Branko Crvenkovski, nën moton “Mjaft është! Lufto për të ardhmen”.

15 dhjetor - Opozita i paraqet një peticion Ministreshës së Kulturës Elizabeta Kançeska-

Milevska. Në mënyrë simbolike, fshisat, të cilat ishin aludime për çështjen “Fshisa 

Patriotike”, shtruan argumente për nevojën për ta hedhur poshtë atë. Interpelacioni nuk 

kaloi.

17 dhjetor - Kryetari i Gjykatës së Apelit në Shkup, Jordan Mitrinovski, jep dorëheqjen. Kjo 

erdhi pasi Mitrovski dhe gjykatësi Ismail Limani zëvendësuan arrestimin e biznesmenit 

Bajrush Sejdiu me arrest shtëpiak. Këshilli Gjyqësor e shkarkoi Mitrovskin në 2011. Gjykata 

e Strasburgut, ndërkohë, konfirmoi që pushimi nga puna ishte i paligjshëm. Mediat më 

herët kanë vërejtur që Mitrovski hynte në një takim në Qeveri. Disa vjet më vonë, ai 

argumentoi publikisht se Kryeministri Nikolla Gruevski personalisht kërkoi dorëheqjen e 

tij për arrestin shtëpiak të Bajrush Sejdiut.

25 dhjetor - Aksion policor në ndërmarrjet e biznesmenit Velija Ramkovski, përfshirë 

televizionin A1. Të nesërmen, pronari Velija Ramkovski dhe njerëz të tjerë, menaxherë 

biznesi dhe punonjës, u arrestuan nën dyshimin e evazionit fiskal për vite me rradhë. 

Njëra nga të arrestuarit në rastin e quajtur “Rrjete merimange” pasoi abortim në burg. 

Zëdhënësi i MPB-së, Ivo Kotevski dhe drejtori i ZAP, Goran Trajkovski sqaruan veprimin e 

policisë dhe  ZAP vonë në natë, për televizionet pro-qeveritare. Gjykata penale ka dënuar 

gjithsej 109 vjet të pandehurit në këtë çështje. Në protestë, televizioni transmetoi një 

program të hapur para qeverisë, dhe qytetarët mbështetën fushatën “Unë jam A1” me 

nënshkrime. Më 31 gusht 2011, televizioni A1 u mbyll pas procedurës së hapur të falimentimit 

dhe frekuencës së sekuestruar nga Agjencia për Komunikime Elektronike. Gazetat Vreme, 

Shpic dhe Koha Re, të cilat ishin në pronësi të Ramkovskit, u shuan gjithashtu. Qeveria e 

drejtuar nga VMRO-DPMNE ka argumentuar vazhdimisht se televizioni nuk është cak i një 

sulmi ndaj kompanive në rrugën Pero Nakov. Menaxhmenti dhe stafi kanë argumentuar 

publikisht se qëllimi i veprimit policor është mbyllja e mediave.
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28 dhjetor - LSDM paraqet padi penale kundër Ministreshës së Punëve të Brendshme 

Gordana Jankuloska dhe Drejtorit të Zyrës së të Ardhurave Publike Goran Trajkovski. 

Akuzat rrodhën nga një skandal prej 750,000 eurosh, të gjetura në shishe te shoferi i 

MPM-së, me të tjerat duke iu referuar pretendimeve se reklamat e partisë VMRO-ДПМНЕ 

ishin paguar me fonde të buxhetit.

(VITI 2011) BOJKOTIM I PARLAMENTIT, PROTESTE 
KUNDËR BRUTALITETIT TË POLICISË

28 janar - Opozita LSDM, PSDP dhe Demokracia e Re largohen nga Parlamenti. Vendimi 

për pothuajse të gjithë opozitën për t’u larguar nga Parlamenti pasoi pas bllokimit të 

llogarive të A1 TV dhe bizneseve të biznesmenit Velija Ramkovski në aksionin e MPB, 

“Rrjeta merimangës”. U kërkua koordinimi i çështjes me Kryetarin e Kuvendit, Trajko 

Veljanoski, por përfundoi në dështim. BDI mbeti e përmbajtur.

2 shkurt - Aleksandra Zafirovska u zgjodh Presidente e re e Këshillit Gjyqësor. Në “bombat” 

e shpallura të opozitës, publiku dëgjoi se ajo kishte njoftuar sekretaren e kryeministrit 

të atëhershëm, Nikolla Gruevski se ajo do të hapte anonsë për zgjedhjen e gjyqtarëve 

dhe se po bisedonte me ministreshën e Punëve të Brendshme Gordana Jankulloska për 

zgjedhjen e kryetarëve të gjykatave. PSP, në një raport të veçantë, drejtpërdrejt theksoi 

se ajo i kishte lejuar politikës të hynte në gjyqësor.

11 shkurt - Një grup aktivistësh etnikë shqiptarë shkatërrojnë një pjesë të një muze-kishë 

vonë natën në ndërtim në Kala të Shkupit. Dy ditë më vonë u zhvillua një rrahje masive 

ndëretnike në të njëjtin vend. Tetë njerëz u plagosën, dy prej tyre policë. Pas incidenteve, 

Zyra e Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore pezulloi aktivitetet e ndërtimit në Kalanë. 

Zëvendësministri i Brendshëm i BDI-së, Xhevad Buçi, u filmua si ia hjeq prangat njërit prej 

të arrestuarve. Ministresha e Punëve të Brendshme Gordana Jankulloska u tha mediave 

se masa e Buçit ishte një vendim taktik.
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22 shkurt - Kryeministri dhe ministrat tubohen në 15 autobusët e parë me kosto të ulët 

të Ukrainës. Nikolla Gruevski njoftoi se stoku i qarkullimit të ndërmarrjes qytetare të 

transportit NPT Shkup do të zëvendësohet me gjithsej 302 autobusë të rinj, përfshirë 

autobusë të kuq dykatësh, të porositur nga kompania kineze Jutong. Në vitin 2018, 

PSP, bazuar në “bombat”, hapi hetimin “Dizajn” për një procedurë të diskutueshme në 

prokurimin e autobusëve dykatësh.

23 shkurt - Presidenti i KSHZ Aleksandar Novakovski jep dorëheqjen në Parlament për 

shkak të paanshmërisë dhe besimit të tij. Kjo erdhi pasi Novakovski deklaroi publikisht 

që listat e votuesve ishin pastruar dhe se disa korrigjime të Kodit Zgjedhor ishin të 

nevojshme pas sugjerimeve të OSBE-së.

9 mars - Rrahje masive ndëretnike midis nxënësve të shkollave të mesme në shkollën 

Shën Naum i Ohrit në Makedonski Brod. Pesëdhjetë nxënës morën pjesë në aksidentin.

7 prill - Parlamenti Evropian miraton Rezolutën e Progresit të Maqedonisë për vitin 2010, 

duke riafirmuar qëndrimin e saj mbi nevojën për hapjen urgjente të negociatave të 

pranimit.

11 prill - Ka filluar gardhi i stilit “barok” në urën Goce Delçev. Gardhe dhe ndriçim të ri 

“barok” morën gjithashtu urat “Liria” dhe “Nënë Tereza”. Të gjithë ishin pjesë e projektit 

Shkup 2014.

10 maj - Prokurori publik, Ljupco Shvrgovski, formon një çështje kundër një kryesi të 

panjohur për shfaqjen televizive “Lista”, botuar në lajmet televizive A1. Artikulli përmbante 

biseda telefonike me dhjetëra njerëz, shumica e tyre punonjës të administratës publike, 

të cilëve gazetaret u ishtin prezantuar si të telefononin nga qendra e komunikimit e 

VMRO-DPMNE-së. Qytetarët kanë thënë hapur se garantojnë 10 ose 15 vota për partinë në 

pushtet në zgjedhje. Disa prej tyre, siç u zbulua atëherë, u shantazhuan për të siguruar 

votuesit nëse dëshironin të mbanin punën e tyre ose të punësoheshin. Disa raportohet 

se kanë marrë oferta për fekondim falas in vitro. Prokuroria e mbylli konkretisht çështjen 

me arsyetimin se të gjithë të pandehurit kishin mohuar në mënyrë të shprehur se ata 

ishin nën presion.



2 1

V a s k o  M a g l e s h o v  |  K R O N O L O G J I A  2 0 0 8  -  2 0 1 9

26 maj - Komisioni i Antikorrupsionit njofton se do të hetojë rastin e pasurisë së 

paidentifikuar të gruas së liderit të LSDM-së, Branko Crvenkovski. E përditshmja Dnevnik 

raporton se gruaja e Crvenkovskit, Jasna, zotëron pronë në ishullin Kroat të Korçullës 

dhe në kryeqytetin serb Beograd, i cili nuk raportohet në sondazh. Në prova për rastin e 

PSP Titanik, u dëgjuan “bomba” të pabotuara në gjykatë, të cilat dëgjuan Ministresha e 

atëhershme Gordana Jankuloska duke urdhëruar Komisionin Kundër Korrupsionit që të 

hapë një çështje në këtë rast.

31 maj - LSDM njofton se Kryeministri dhe familja e tij e ngushtë posedojnë gjashtë 

apartamente që Nikolla Gruevski nuk i ka listuar në listën e pronave. Afera u raportua 

në vitin 2016 kur SHKPK tha që nuk kishte juridiksion për të përcaktuar se si dhe me 

çfarë mjete nëna e Gruevskit fitoi tre apartamente në Shkup. Në vitin 2016, Presidenti i 

Komisionit Kundër Korrupsionit, Goran Milenkov tha se ai nuk e kuptonte pse gazetarët 

ishin të interesuar për pronën e Gruevskit kur ai nuk ishte më kryeministër. Milenkov 

tregoi një dokument mbi pasuritë e Gruevskit, por nuk i lejoi gazetarët të marrin një 

kopje.

3 qershor - Një nga dy shatervanet e lumit Vardar, pjesë e projektit “Shkupi 2014”, është 

hedhur në provë. Investimi kushtoi mbi 830,000 euro.

5 qershor - Janë mbajtur zgjedhjet e dyta të parakohshme parlamentare. Për herë të 

parë në këto zgjedhje, qytetarët maqedonas në diasporë zgjodhën deputetë specialë 

(në zonat elektorale 7, 8 dhe 9), pasi kjo mundësi u prezantua në ndryshimet e tetorit 

2008 në Kodin Zgjedhor. Zgjidhja ligjore është kritikuar sepse numri i votave me të cilët 

u zgjodhën deputetë nga Maqedonia dhe diaspora ishte disproporcionale. VMRO-DPMNE 

humbi shtatë deputetë në zgjedhje në krahasim me zgjedhjet e kaluara parlamentare 

(56), LSDM fitoi 15 vende (42), BDI humbi tre deputetë (15).

6 qershor - Në rastin e MPB-së të koduar “Fushatë”, kryetari i Të bashkuar për Maqedoninë, 

Ljube Boshkoski, u arrestua në mënyrë spektakolare dhe në prani të kamerave televizive 

nga njësia policore “Alfa” me dyshimin për financimin e paligjshëm të fushatës zgjedhore. 

Boshkоski tha se ishte stigmë politike e Mijallkovit. Gjykata e Lartë mbështeti dënimin me 

pesë vjet burg, të cilin Boshkovski e vuajti. PSP për arestimin e Boshkovskin ngriti akuzat 
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e torturës dhe trajtimit çnjerëzor të policëve për hakmarrje politike nga shefi i policisë 

sekrete Sasho Mijallkov.

6 qershor - U vra Martin Neshkoski nga Igor Spasov, anëtar i Njësisë Speciale - Tigrat, 

vritet gjatë një festimi të fitores zgjedhore të VMRO-DPMNE-së. Rrjetet sociale kanë 

raportuar se një djalë i ri ishte rrahur për vdekje në qendër të qytetit. Të nesërmen 

protestat spontane kundër brutalitetit të policisë filluan në të gjithë Shkupin dhe më 

pas në të gjithë vendin. Protestat erdhën pasi një buletin i përditshëm i policisë nuk 

gjeti vrasje në shesh. Protestuesit kërkuan përgjegjësi politike dhe morale nga Ministri i 

Punëve të Brendshme Gordana Jankulloska dhe zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Ivo 

Koteski. Ai tha në një prononcim për mediat se një ngjarje e tillë nuk ishte raportuar në 

polici. Spasov u dënua me 14 vjet burg.

21 qershor - Monumenti i Aleksandrit të Madh u vendos në qendër të Shkupit, nga skulp-

torja Valentina Stevanovska, me emrin zyrtar “Luftëtari mbi kalin”. Greqia e ka interpre-

tuar ngritjen e monumentit si një provokim. Një monument më i vogël i Aleksandrin të 

Madh u ngrit gjithashtu në aeroportin e rikonstruktuar të Shkupit, dhuratë nga drejtori i 

TAV, i cili është një koncesionar. Pas Marrëveshjes së Prespës në Mars 2018, monumenti 

i vogël i Aleksandrit të Madh u hoq.

22 qershor - Komuna e Manastirit ngriti një monument të Filipit II në Sheshin Magnolia 

në qytet.

3 korrik - LSDM rizgjedh Branko Crvenkovskin si lider partie në një kongres në Manastir.

20 korrik - Pasi pranuan propozimin për interpretim autentik të Ligjit për Amnesti, 

ligjvënësit e VMRO-DPMNE dhe BDI vendosën të ndalojnë ndjekjen penale të atyre që 

janë përgjegjës për katër rastet e Hagës: “Punëtorët e Mavrovës”, “Udhëheqja e UÇK-së”, 

“Neproshten” dhe “Diga e Likovskës”. Një ditë më parë, i vetmi i dënuar për krime lufte në 

konfliktin e vitit 2001, Johan Tarçulovski, i drejtoi një letër kryeministrit Nikolla Gruevski 

duke i kërkuar atij të linte çështjet e Hagës në histori.

1 gusht - Ekipet nga Komuna e Gazi Babës rrënuan një pjesë të kompleksit të banimit 

“Cosmos” në Shkup nga biznesmeni Fijat Canoski, për shkak të parregullsive të supozuara 

në ndërtimin e objektit. Canoski njoftoi publikisht se ishte një hakmarrje politike nga 

kryeministri Nikolla Gruevski. “Bombat” e publikuara të LSDM-së treguan Gruevski dhe 
Arrestimi i Ljube 
Boshkovskit
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Mile Janakieski duke negociuar prishjen e “Cosmos-it”. PSP ka paditur në përgjime për të 

dëshmuar se kompleksi u shkatërrua për shkak të hakmarrjes politike nga Gruevski për 

lënien e koalicionit të partisë PEI të Fiat Canoski.

4 gusht - Komisioni për Verifikimin e Fakteve shpall drejtorin Vlladimir Milçin një 

bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete. Gjykata e Lartë Administrative e aprovoi vendimin. 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në Strasburg ka pranuar padinë e Milçin për 

lustracion.

8 shtator - Me rastin e 20 vjetorit të pavarësisë së Maqedonisë, Qeveria organizon një seri 

ngjarjesh, duke përfshirë një spektakël në skenë muzikore dhe hapjen e një shatërvan 

me monumentin “Luftëtari në kalë”. LSDM-ja bojkotoi festimin.

1 tetor - Fillon regjistrimi i popullsisë. Më 10 tetor, anëtarët e Komisionit të Regjistrimit 

dhanë dorëheqjen. Regjistrimi u ndalua para se të vendosej nga Parlamenti. PSP hapi një 

hetim për regjistrimin e dështuar për liderët e e VMRO-DPMNE dhe BDI me arsyetimin se 

ata me vetëdije e dinin se rezultatet e regjistrimit do të dëmtonin partitë e tyre, kështu 

që duke ndjekur interesat personale dhe me qëllim të ruajtjes së pushtetit, ndërprenë 

procedurat, duke shkaktuar dëmtim të buxhetit mbi 175 milion denarë.

11 nëntor - Nismë për nënshkrimin e Manifestit për Mbrojtjen e Identitetit Maqedonas me 

Bashkimin Evropian për shkak të mospërfshirjes të emërtimit “Maqedonas” nga Raporti i 

Komisionit Evropian. Në vitin 2015, deputetët që votuan Ligjin për përdorimin e gjuhëve u 

shpallën tradhtarë të shtetit.

16 nëntor - Gjykata Kushtetuese vendos për shfuqizimin e Ligjit për përcaktim dhe dënim. 

Gjykatësit gjetën se ligji ishte problematik sipas kushtetutës.

1 dhjetor - Në aksion të MPB me emrin “Kalldërma” arrestoi dhe akuzoi 86 persona për 

përvetësim të paligjshëm me fatura të falsifikuara nga arkëtimi i taksave. Gjyqi përfundoi 

me një vendim që dënoi të pandehurit në gati tre shekuj e gjysmë burg. Aksioni është një 

vazhdim i “Syri i gjarpërit 1” dhe “Syri i gjarpërit 2”.

5 dhjetor - Maqedonia fiton kontestin kundër Greqisë në Hagë. Gjykata Ndërkombëtare e 

Drejtësisë ka vendosur që Greqia po shkelte Marrëveshjen e Përkohshme me një veto në 

samitin e  NATO-së në Bukuresht.
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12 dhjetor - Peshkopi i tretur i Kishës Ortodokse Maqedonase - Kryepeshkopatës së Ohrit, 

Jovan Vranishkovski, u arrestua në vendkalimin kufitar Mexhitli ndërsa u përpoq të hynte 

në vend. Ai u dënua nga gjykata e Velesit dhe Apelata e ktheu çështjen për rigjykim. Në 

çështjen gjyqësore “Skizmiku”, Vranishkovski mori një dënim me tre vjet burg, dhe 18 

pasuesit e mbetur morën dënime me dy vjet burgim për përvetësim të parave nga KOM-

KO. Në vitin 2017, Vranishkovski u dënua përsëri për një krim tjetër.

14 dhjetor - Operacioni policor “Fshisëe”. Rreth pesëdhjetë njerëz u arrestuan, përfshirë 

edhe polic për aksidente të rreme të trafikut. Gjykata dënoi 27 persona me kusht.

(VITI 2012) E HËNA E ZEZË

6 janar - “Porta Maqedonia” u hap zyrtarisht në qendër të Shkupit. Kryeministri Nikolla 

Gruevski tha në një fjalim se ai është krijuesi i gjithë projektit Shkup 2014.

9 janar - Orka Holding bëhet pronari i ri i gazetave nga Media Print Maqedonia Media 

Group: gazeta e parë ditore, Dnevnik, Utrinski Vesnik dhe Vest. Disa gazeta më pas 

ndryshuan politikën e tyre editoriale në pro-qeverisëse. Disa vjet më vonë kompania 

shiti aksionet në MPM. Ndryshimet në strukturën e pronësisë ndodhën menjëherë pas 

njoftimeve për grevë nga punonjësit në tre gazetat ditore për pagat dhe honorarët e 

papaguar.

17 janar - Gurthemeli ishte hedhur në sheshin Skënderbej. Sheshi kishte filluar të 

ndërtohet pas kritikave publike se BDI, si partner i koalicionit në qeveri, ka heshtur 

projektin Shkup 2014. Sheshi u hap në vitin 2017.

27 janar - Protestat zhvillohen kundër maskave që tallen me Islamin në Karnavalin Vevçan 

në Strugë.

27 janar - Qytetarët në një sondazh në internet votojnë pamjen e re “barok” të qeverisë 

nga pesë zgjidhjet e propozuara për riformatimin e fasadës së qeverisë. Në mars, firma 

Arhitektonika e arkitektit Zharko Çaushevski nënshkroi një kontratë për të zhvilluar 

projektin themelor për rindërtimin e fasadës. Rezistenca ndaj ndërhyrjes u manifestua 

gjatë një proteste në maj 2015, kur protestuesit thërrisnin “Qeverinë e keni të keqe”, duke 

hedhur vezë dhe duke pikturuar fasadën.
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3 shkurt - LSDM njofton se KShNK mbron drejtpërdrejtë VMRO-DPMNE. Partia pyeti pse 

zyrtarët e antikorrupsionit nuk reaguan ndaj deficitit tre milion euro të VMRO-DPMNE në 

llogarinë e zgjedhjeve.

13 shkurt - Opozita NSDP kërkon interpretimin e ministreshës Gordana Jankulloska 

mbi rastet e Neshkoski, Boshkoski, “Syri i gjarpërit”... Kjo ishte interpelanca e tretë e 

Jankulloska e cila nuk kaloi.

14 mars - Rezoluta e Parlamentit Evropian për Raportin e Progresit 2011 për Maqedoninë 

ngre shqetësime për fenomenin “antikuizim”, i cili kërcënon të rritë tensionet me vendet 

fqinje dhe të krijojë ndarje të reja të brendshme.

15 mars - Komisioneri për Zgjerimin e BE-së, Stefan Fule viziton Shkupin për të shënuar 

fillimin e Dialogut të Anëtarësimit të Nivelit të Lartë midis Maqedonisë dhe Bashkimit 

Evropian. Dialogu u përqëndrua në pesë fusha prioritare: lirinë e shprehjes, sundimin 

e ligjit, reformën e administratës publike, reformat e procesit zgjedhor dhe kriteret 

ekonomike.

31 mars - Një nga njerëzit më të pasur në botë, biznesmeni meksikan Carlos Slim, viziton 

Maqedoninë. U njoftua që Slim po konsideronte detaje të investimit në teknologjinë 

informativo-komunikuese, por kjo nuk ndodhi.

31 mars - Aksioni i madh policor në Maqedoninë lindore i quajtur “Detonator” filloi nga 

Koçani. Gjykata Penale dha dënime prej 1 vit e 3 muaj burg, deri me burgim të përjetshëm 

për 15 të akuzuar për shoqërim kriminal, vrasje në tentativë, mashtrim, shantazh... Apelata 

konfirmoi disa prej denimeve, tjerat i shëndërroi.

12 prill - Vrasje pesëfishe në zonën e fshatit Smillkovci, Shkup. Djemtë u vranë nga të 

shtënat me mitraloze ndërsa po peshkonin. Ministria e Brendshme tha që më 1 maj se 

kishte zbuluar autorët e masakrës. Protestat vijuan në Shkup, Kumanovë, Tetovë, Gostivar 

dhe Kërçovë kundër arrestimit të të dyshuarve dhe aksionit “Monstra”. Gjykata Penale e 

Shkupit mbështeti dënimet e përjetshme të të pandehurve, gjykata e apelit i mbështeti 

ata dhe Gjykata Supreme e ktheu çështjen për rigjykim. Aktakuza është ngritur nga PSP.
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22 prill - Tre pemë shelg u mbollën në mes të lumit Vardar, në lëvizje nga Ura e Gurit në 

Operën dhe Baletin e Maqedonisë. Skulptura kushton afërsisht 250,000 euro dhe është 

pjesë e projektit “Shkup 2014”.

25 prill - Parlamentarët miratuan një Deklaratë që riafirmon realizimin e qëllimit strategjik 

të Maqedonisë për anëtarësimin në NATO. Dokumenti, i propozuar nga VMRO-DPMNE 

dhe BDI, mori mbështetjen e të gjitha grupeve parlamentare përveç PDSH-së, e cila e 

konsideroi dokumentin si “demagogji të zbrazët”.

12 maj - Një grup qytetarësh, në një revoltë sepse autoritetet e qytetit planifikojnë të 

shpenzojnë gati dy milion euro në një gardh të ri “barok” në Urën e Lirisë, mbuluan 

gardhin e vjetër me afishe euro.

29 maj - Interpelacioni i Ministrit të Financave Zoran Stavreski për shkak të politikave të 

këqija ekonomike të paraqitura nga LSDM, dështoi. Kundër Stavreskit gjithashtu pati një 

iniciativë të tillë të dështuar në 2010.

13 qershor - Këshilli i Transmetimit heq licencën e operimit televizionit A2 për dështimin 

e përshtatjes së programit me atë për të cilën kishte marrë leje. Televizioni pretendoi 

se ishte një përpjekje tjetër e qeverisë për të heshtur mediat kritike pas mbylljes së 

televizionit A1.

13 qershor - Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë dhe Qeveria bien dakord të dekrimi-

nalizojnë shpifjet dhe fyerjet.

15 qershor - Biznesmeni indian Subrata Roy viziton Maqedoninë, të shpallur nga qeveria 

si një investitor i huaj i ardhshëm. Takimet me zyrtarët e shtetit dhe Roy paralajmëruan 

investime në fabrikën e agro-fabrikës Xhumajlija, një mulli për ushqim shtazësh dhe një 

fermë qumështore, si dhe një kompleks turistik në bregun e Ohrit. Kritika ndaj njoftimeve 

për investime mbi çështjet e Indisë ka shkaktuar kritika se Roy duhej të shlyente disa 

miliardë dollarë. Ministria e Bujqësisë ka aktivizuar një garanci bankare për kompaninë 

e tij Sahara Group për mospërmbushjen e detyrimeve të saja në bazë të kontratës së 

kombinatit bujqësor. Roy u zotua t’i jepte Shkupit një monument të Nënë Terezës, por 

qeveria e financoi në vend të atij ndërtimin. Roy më vonë shkoi në burg për mospagim të 

dëmeve për investitorët e mashtruar në Indi.
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24 qershor - Këshilli i Qytetit të Shkupit mori vendim për ndryshimin e emrave të rrugëve, 

bulevardeve dhe urave në zonën e Shkupit. Disa nga emrat e rinj ishin personazhet antikë 

Aminta III, Philip II Maqedonas ... Rruga “Bihaqka” u bë “Pavell Shatev”, “Salvador Allende”, 

u bë “Todor Aleksandrov” ... Emrat e mbi 32 rrugëve dhe bulevardeve u ndryshuan. 

LSDM akuzoi qeverinë e qytetit se dëshiron të fshijë luftën për çlirimin e popullit si një 

trashëgimi kulturo-historike nga kujtesa e qytetarëve.

26 qershor - Branko Crvenkovski dhe Ljubço Georgievski njoftuan bashkëpunimin dhe 

koalicionin. Më 18 korrik, Crvenkovski dhe kreu i PDSH-së Menduh Thaçi ranë dakord për 

bashkëpunimin dhe mbështetjen e ndërsjellë.

1 gusht - Energjia elektrike rritet me rreth 10% dhe heq një tarifë të lirë ditore. LSDM-ja 

në vitin 2017 ktheu tarifën e lirë ditore.

13 gusht - oficerët e ARM-së u bëjnë nderë për herë të parë luftëtarëve të vdekur të UÇK-

së. Stafi i përgjithshëm i Ushtrisë ka mbrojtur aktin.

14 gusht - Protesta e parë e nismës qytetare AMAN kundër rritjes së çmimit të karburantit, 

energjisë elektrike dhe ngrohjes qendrore. Ata dorëzuan nënshkrime duke kërkuar 

ndryshime në Ligjin e Energjisë. Më 13 shkurt 2013, parlamenti nuk arriti të paraqesë një 

kërkesë për kthim në tarifën e saj të lirë ditore të energjisë.

1 shtator - Lëshimi i bondeve si një instrument i ri për shlyerje të borxheve të qeverisë, 

me anë të të cilit kompanitë private mund të kompensojnë pretendimet ndaj kreditorëve, 

fillon. Odat e tregtisë konsideruan se borxhi duhet të vlejë edhe për borxhin e qeverisë. 

Qeveria pranoi kërkesën e biznesmenëve dy vjet më vonë. Kuvendi vendosi që borxhësimi 

të mbetet vetëm vullnetar.

5 shtator - Debati për Ligjin për Mbrojtësit fillon në Parlament. BDI ka bllokuar punën e 

Parlamentit duke e penguar atë. Më herët, Ministri i Mbrojtjes Fatmir Besimi dhe disa 

oficerë të ARM u përkulën në bustin e UÇK-së, të të vrarëve në fshatin Sllupçane të 

Kumanovës.

8 shtator - U fillua zyrtarisht Monumenti i Heronjve të Rënë në Parkun e Gruas, pjesë 

e projektit Shkup 2014. Kompleksi gjithashtu strehoi monumentin e Prometeut mitik, 

organet gjenitale të të cilit u fshehën më vonë me pëlqimin e skulptorit.
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16 nëntor - Gjykatësi i Kërçovës Dragi Bileski u lustrua një vit para se të pensionohej. 

PSP më vonë hapi një rast “I fuqishmi” për ate dhe theksoi se lustrimi i gjykatësit ishte 

urdhëruar nga deputeti Antonio Milloshoski. Gjykata e Strasburgut vendosi në favor të 

Bileskit.

8 dhjetor - Mjekët shëndetësorë të shtetit bëjnë grevë para ndërtesës së qeverisë 

mbi modelin e pagave. Mjekët që nuk e mbështetën grevën u bënë thirrje kolegëve të 

kthehen në punë.

11 dhjetor - Filloi gjykimi për rastin “Rover”, në të cili ishin të akuzuar ish-ministri i Punëve 

të Brendshme Ljube Boshkoski për ndihmën në vrasjen e vitit 2001, si dhe të tjerët. 

Gjykata penale i ka shpallur fajtorë. Apeli pushoi aktgjykimet dy herë dhe çështja u rihap 

për herë të tretë.

12 dhjetor - Gjykata e të Drejtave të Njeriut në Strasburg vendosi në favor të Khaled El 

Masri kundër Maqedonisë për shkeljen e disa neneve të Konventës Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut - për trajtim çnjerëzor dhe degradues, për shkeljen e të drejtave për 

liri dhe siguri të jetës private dhe familjare, liria e shprehjes dhe e drejta per nje gjykim 

te drejte. Në vitin 2018, Ministri Nikolla Dimitrov i kërkoi falje El Masrit për arrestimin e 

paligjshëm në Maqedoni.

15 dhjetor - Rreth një duzinë njerëz arrestohen në operacionin e policisë “Kerozinë” në 

Shkup, Veles dhe Negotinë, të dyshuar për blerje të paligjshme të naftës për shkolla, 

kopshte dhe institucione shëndetësore. Gjykata i shpalli fajtorë 16 persona 

dhe i dënoi ata me gjithsej 32 vjet burg. Ankesat vetëm pjesërisht ulën 

dënimet e tyre.

24 dhjetor - Deputetët e opozitës dhe gazetarët u nxorën me forcë nga salla 

e asamblesë gjatë miratimit të buxhetit të vitit 2013. Një ditë më parë dhe 

në të njëjtën ditë të dëbimit të deputetëve para legjislaturës, pati protesta 

në mbështetje të deputetëve dhe kundër protesta si dhe një prani të madhe 

të policisë. Ditës iu dha emri simbolik “E hëna e Zezë” për shkak të dëbimit 

të dhunshëm të deputetëve dhe shkeljes së demokracisë. Autobusët dhe 

furgonët me anëtarët dhe përkrahësit e LSDM-së nuk u lejuan të vijnë në 

protesta në Shkup. Më parë, më 21 dhjetor, aktorë, muzikantë, këngëtarë 

24 dhjetor - 

Deputetët e 

opozitës dhe 

gazetarët u larguan 

me dhunë nga 

salla e kuvendit 

gjatë sjelljes së 

buxhetit për vitin 

2013.
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të operës dhe punonjës të institucioneve kulturore protestuan për bllokadën dhe 

mosmiratimin e buxhetit. Gazetarët paraqitën një padi në Gjykatën Kushtetuese për 

heqjen nga parlamenti, i cili nga ana tjetër e refuzoi mocionin. Gjykata e Strasburgut 

vendosi në favor të gazetarëve. LSDM ngriti kallëzime penale për incidentin, por prokuroria 

asnjëherë nuk e përpunoi atë për hetim.

(2013) AKSIONE POLICORE, PROTESTA,  
DHUNA PARA KOMUNËS QENDËR

Janar - Mars - “Rezistenca” - protesta të përditshme në tërë Maqedoninë për ngjarjet e 

së hënës së Zezë.

11 janar - Drejtori i Shërbimit të Sigurisë dhe Kundërzbulimit, Sasho Mijallkov, kërkon nga 

gazeta Fokus 27,000 euro për nder dhe reputacion të turpëruar.

16 janar - Maqedonia u shpall vend pjesërisht i lirë në një raport të Freedom House.

21 janar - Parlamenti, menjëherë pasi opozita miratoi ndryshimet në Ligjin për Qeverinë, 

duke përcaktuar se Kryeministri do të marrë gjashtë truproja nga Ministria e Brendshme 

si siguri, shofer dhe automjet zyrtar për aq kohë sa ai/ajo të largohet nga detyra sa i ka 

zgjatur mandati.

30 janar - Maqedonia u rendit në vendin e 116 në Lirinë e Mediave (Reporterët pa Kufij).

15 shkurt - Qyteti i Shkupit ndalon luftëtarët e LKÇ të marshojnë në Sheshin Maqedoni me 

arsyetimin se termi është i zënë me aktivitete të tjera të rezervuara më parë.

16 shkurt - Stevço Jakimovski, kryetari i komunës së Karposhit të Shkupit dhe anëtar 

i LSDM-së, paraqiti disa minuta para afatit për kandidim për kryetar të Karposhit për 

zgjedhjet lokale të 24 Marsit si kandidat për partinë e deputetit serb Dragisha Miletiq. 

Jakimovski ishte kryetari komunal i vetëm i LSDM-së i cili nuk respektoi vendimin e 

partisë për të bojkotuar zgjedhjet lokale.

20 shkurt - Lëshohet e para nga garazhet me gjashtë kate, pjesë e projektit “Shkupi 2014”, 

i quajtur “Pallati i gjukatës”. Pesë të tjerët, disa me emra atdhetarë - “Todor Aleksandrov”, 

“Fallanga Maqedonase”, “Kryengritja Razlog”, “Kongresi i Selanikut” - u lëshuan në vitet në 

vijim.
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24 shkurt - Në një kongres në Kumanovë, koalicioni opozitar i udhëhequr nga LSDM-

ja miratoi një deklaratë me pesë pika, duke i shpallur zgjedhjet e ardhshme lokale 

jolegjitime dhe bëri thirrje për bojkot.

1 mars - Komisioneri Evropian për Zgjerimin Stefan Fule, raportues për Maqedoninë në 

Parlamentin Evropian, Richard Howitt dhe Jerzy Buzek qëndrojnë në Shkup. Marrëveshja 

gjithashtu i referohej një paneli ekspertësh që hetojnë incidentet e 24 dhjetorit. Opozita 

ka njoftuar se do të kthehet në Parlament dhe do të kandidohet në zgjedhjet lokale.

13 mars - Shërbimi zyrtar i sigurisë i RTM bën bastisjen në kanalin muzikor Kanal 103 i 

vendosur në të njëjtën ndërtesë, për të parandaluar vizitën e liderit të partisë “Dinjiteti” 

Stojançe Angellov. Sigurimi kërkoi që hosti të identifikohej me një ID. RTM u largua nga 

ngjarja.

22 mars - Koalicioni për Ardhmërinë e udhëhequr nga LSDM raportoi mbi KSHZ mbi 13,000 

votues fantazmë përpara raundit të parë të zgjedhjeve lokale të planifikuara për 24 Mars.

26 mars - Gazetari dhe kryeredaktori i gazetës Fokus, Nikolla Mlladenov, vdes në një 

aksident me makinë. Shefi i Prokurorisë së Shkupit Gordana Geshkovska, ministresha e 

MPB Gordana Jankulloska dhe Prokurori Publik Marko Zvrlevski zhvilluan një konferencë 

të përbashkët për shtyp dhe thanë se prokuroria e kishte mbyllur hetimin si një aksident. 

Sidoqoftë, një seri polemikash ndoqën rrjedhën e hetimit. Mediat raportuan llogari fiskale 

të udhëtimit të Mlladenov që gjykatësi hetues nuk e kishte hequr nga vendi i ngjarjes. 

Gjykatësi po kthehej përsëri në vendngjarje për inspektime të mëtejshme.

8 prill - U zhvillua raundi i dytë i zgjedhjeve lokale në Maqedoni. Në pushtet, VMRO-DPMNE 

dhe BDI fituan shumicën e vendeve të kryetarëve të komunave. LSDM këmbënguli që 

zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbahen së bashku me zgjedhjet lokale, por 

VMRO-DPMNE hodhi poshtë kërkesën. Kjo u parapri nga një bojkot parlamentar nga ana 

e LSDM-së për ngjarjet e 24 dhjetorit 2012. Në fillim të marsit, një delegacion evropian 

mbërriti në Maqedoni për të tejkaluar krizën politike. Pas disa orësh bisedimesh me 

liderët politik, Komisioneri Evropian Stefan Fule, raportuesi i Parlamentit Evropian për 

Maqedoninë Richard Howitt dhe ish kryetari i Parlamentit Evropian Jerzy Buzek, lideri i 

LSDM Branko Crvenkovski ranë dakord të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme. VMRO-

DPMNE fitoi 56 vende kryetare bashkie, BDI 14, dhe LSDM vetëm 4. Këto zgjedhje do 
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të mbahen mend për votuesit nga Pusteci, Shqipëri, të cilët u caktuan në adresa të 

shumta në Komunën e Qendrës dhe iu dhanë karta identiteti. Banorët e Pustecit votuan 

jashtëzakonisht shumë në Qendër. PSP ngriti aktakuzën e parë Titanik për parregullsi 

zgjedhore në këtë rast. Banorët e Komunës Qendër u ankuan se ashensorët nuk 

funksiononin në ditën e zgjedhjeve dhe se gomat e automjeteve të tyre ishin gërmuar 

qëllimisht për të mos lejuar votimin e qytetarëve.

8 prill - ShGM, IMM, SPGM dhe Qendra për Zhvillimin e Mediave bojkotuan debatin për 

Ligjin për Mediat në Qeveri për mos-transparencë.

15 Prill - U vendos i pari nga dy karuselët në qendër të Shkupit, me vlerë afërsisht 160,000 

euro, si pjesë e projektit “Shkupi 2014”. Investitor është NP Parqe dhe gjelbërim. Në vitin 

2017, te Ministria e Punëve të Jashtme u vendos karuseli i dytë. Qeveria e re i zhvendosi 

ato në vende të tjera.

16 prill - Komisioneri i Zgjerimit Stefan Fule në Parlamentin Evropian në Strasburg boton 

një raport të veçantë për Maqedoninë të përgatitur nga Komisioni Evropian në përputhje 

me përfundimet e samitit të Këshillit Evropian në dhjetor. Fule më parë kishte qenë në 

Maqedoni për takime me liderët e partive politike.

18 prill - Aksion veprimi policor. Katër të dyshuar u arrestuan për shpërdorim të pushtetit 

dhe autoritetit, pastrim parash dhe të ardhura të tjera të krimit, falsifikim të një 

dokumenti dhe për përdorimin e një dokumenti me përmbajtje false për të shitur tokë 

te Qendra Sportive Boris Trajkovski në Shkup. Midis të dënuarve ishte edhe ish oficeri i 

inteligjencës Sllobodan Bogoevski. Apelata e aprovoi aktgjykimin.

27 maj - Ljubomir Danaillov Frçkoski, profesor në Fakultetin e Drejtësisë, u lustrua. Ai ka 

paraqitur një padi lustracioni në Gjykatën e Strasburgut.

29 maj - Organizatat e shoqërisë civile protestojnë përpara Parlamentit kundër Ligjit të 

ri për abortin, i cili kërkon rregullim kufizues të abortit. Gjykata Kushtetuese ka vendosur 

që ligji nuk është antikushtetues.

31 maj - Me bilbila dhe flamuj “Liri për Kezho” qindra gazetarë që protestuan në 

Gjykatën Themelore të Shkupit kërkuan që kolegu i tyre Tomislav Kezharovski të lirohet 

nga paraburgimi. Gjykatësi hetues e urdhëroi atë të ndaluar, si dhe shtatë të tjerët të 
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arrestuar në aksionin policor “Likuidim” në lidhje me vrasjen e vitit 2005 në fshatin Oreshe 

të Velesit. Kezarovski u dënua më vonë për akuzë se në dy botime të dyjavëshit “Reporter 

92” në 2008 ka identifikuar dëshmitarin e mbrojtur në çështjen Oreshe dhe kështu ka 

zbuluar në mënyrë të paautorizuar informacion për dëshmitarët. Gazetari dhe mediat 

raportuan se në të vërtetë tekstet zbuluan se policia kishte vendosur një dëshmitar 

të rremë. Komuniteti ndërkombëtar gjithashtu mori reagime të mprehta për lirimin e 

Kezharovskit. Kezharovski mori një dënim me kusht për shkak të shëndetit të dobët, dhe 

më 20 janar 2015 u organizua një marshim protestues prej nga Gjykata e Apelit deri në 

Qeveri të Shkupit. Gjykata Supreme pushoi aktgjykimin dhe katër prej të pandehurve 

kishin një statut absolut të kufizimit të ndjekjes penale.

31 maj - U lustrua ish-zyrtari Petar Karajanov. Ai akuzoi se Komisioni e kishte lustruar 

me një identitet tjetër. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut vendosi në favor të 

Karajanov.

5 qershor - Hapja e urës “Syri”, pjesë e projektit “Shkupi 2014”. Ura e Artit, gjithashtu pjesë 

e këtij projekti, ishte përfunduar më herët.

7 qershor - Protesta të dhunshme para Bashkisë Qendër, të organizuara për shkak të 

motivit të pretenduar që anëtarët e Këshillit do të vendosin për një plan të detajuar 

urbanistik për prishjen e kishës së “Sh. Kostandini dhe Helena”, e cila ishte në ndërtim e 

sipër në rr.”Maqedonia”, megjithëse nuk ishte në agjendën e seancës. Për të parandaluar 

incidente më të mëdha, seanca u ndërpre dhe u planifikua për 10 qershor 2013, kur disa 

qindra njerëz përsëri u mblodhën para komunës duke u përpjekur të hynin me forcë në 

sallën ku po zhvillohej seanca. PSP paditi 14 persona për incidentin, përfshirë edhe Nikolla 

Gruevskin, si nxitës. Gjatë gjykimit, dy u deklaruan fajtorë dhe u dha dënim me kusht.

14 qershor - Nën moton “E dua QTQ”, një grup qytetarësh shëtitën nëpër Qendrën e 

qytetit të Shkupit duke mbajtur duart, duke protestuar për ndryshimin e paralajmëruar 

të paraqitjes së objektit në një “barok”. Në vitin 2015, Komuna e Qendrës thirri një 

referendum lokal për këtë çështje, i cili përfundoi pa sukses për shkak të regjistrimit të 

pazbatueshëm të 51%.
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22 qershor - Një grup burrash të maskuar sulmuan qendrën LGBT në Çarshinë e Vjetër 

të Shkupit, ndërsa një shfaqje filmike u mbajt si pjesë e Javës së Krenarisë. Në korrik 

qendra u sulmua përsëri, me një përpjekje për ta ndezur. Hetimi kurrë nuk zbuloi autorët.

28 qershor - Komisioni për verifikimin e fakteve e lustroi shkrimtarin Sllavko Janevski. 

Reagimi i publikut vijoi.

11 korrik - Veprimi policor me kod “Millka” për kontrabandë dhe transportim të gjedhëve 

të gjallë nga Maqedonia në Shqipëri. Në vitin 2014, gjykata dënoi 31 persona. Pasoi edhe 

një veprim i dytë i ngjashëm, “Millka 2”.

15 korrik - Tito Petkovski, drejtuesi i NSDP, u gjobit me 10,000 euro për fyerjen e kryeministrit 

duke thënë se Gruevski kishte pranuar të ndryshojë emrin kushtetues të vendit.

15 korrik - U lustrua skulptori akademik Tome Serafimovski. Dy ditë më vonë, shkrimtari 

Bozhin Pavllovski poashtu u lustrua.

12 gusht - Komuna e Qendrës paraqet të parën nga dy raportet e auditimit për projektin 

“Shkup 2014”, i cili tregoi parregullsi dhe keqpërdorim të fondeve buxhetore. Raportet 

gjithashtu janë dorëzuar në Prokurorinë Publike, por hetimi nuk u hap.

13 gusht - Ministri i Mbrojtjes Talat Xhaferi përkulet përpara monumentit të UÇK-së në 

Sllupçan i shoqëruar nga oficerët e ushtrisë.

26 gusht - Komisioni ad-hok nënshkruan raportin përfundimtar për ngjarjet në Kuvendin 

e Maqedonisë më 24 dhjetor 2012. Deputeti Ilija Dimovski tha se pesha e kualifikimeve 

ligjore në raport është e njëjtë me një leckë letre.

11 shtator - rreth orës 01:00, policia arrestoi një duzinë aktivistësh qytetarë të Parkmbro-

jtësve në qendër të qytetit te hoteli Bristol, të cilët po protestonin në park mbi prerjet e 

pemëve dhe po përpiqeshin të bllokonin ndërtimin e një ndërtese të re për Agjensinë e 

Mediave. Aktivistët u arrestuan për shqetësim të rendit publik dhe më pas u lanë të lirë.

16 shtator - Aksioni policor “Spiun”. 17 persona u arrestuan nën dyshimin e spiunazhit, 

shoqërimit në krim, mashtrimit dhe shantazhit. Të arrestuarit ishin Marjan Maxhovski, 

kreu i kabinetit të kryetarit të parlamentit Trajko Veljanoski, ish-gjenerali Goran Stojkov 

dhe regjisori Boris Damovski. Gjykata penale i shpalli fajtorë 18 persona dhe i dënoi me 
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gjithsej 73 vjet burg. Apelata, përveç një personit, e vërtetoi aktgjykimin e shkallës së 

parë dhe uli dënimet e tyre. Çështja në duar të PSP është në pritje para gjykatës.

9 tetor - Aksioni policor “Kryesues”. Dhjetra u arrestuan me dyshimin se abuzuan 

ndërmarjen Mashinopromet dhe shtetin. Më 15 tetor, kryetari i Komunës së Qendrës, 

Miodrag Shipovic, u arrestua për të njëjtin veprim në Vjenë, i cili kishte njoftuar më herët 

se po kthehej në Maqedoni. Në vitin 2018, Prokuroria Publike tërhoqi aktakuzën. Tetë 

njerëz kaluan tetë muaj në paraburgim.

10 tetor - AEK fillon ndërtimin e një kullë telekomunikacioni në Vodno të lartë 155 metra 

dhe vlerësohet të kushtojë 18 milion euro. Qeveria e re e udhëhequr nga LSDM njoftoi për 

një rishikim të projektit.

22 tetor - Gjykata e Shkallës së Parë e Shkupit lëshoi një deklaratë mes pikëpamjeve 

të shoqatave të gazetarëve se vendimi i Kezharovski është kundër lirisë së shprehjes 

dhe lirisë së mediave. Deklarata lexonte: “Kush i dha gazetarit të drejtën të vlerësojë në 

mënyrë subjektive interesin e publikut për një çështje për të cilën autoritetet publike që 

mbrojnë interesin publik dhe zbatimin e ligjeve kanë ndërmarrë veprime?”

23 tetor - Një numër i madh i oficerëve të policisë i penguan gazetarët të protestojnë në 

Muzeun e luftës maqedonase, duke protestuar kundër dënimit me burg që i është dhënë 

gazetarit të Nova Makedonija Tomislav Kezharovski. Protesta përfundoi duke ndezur qirinj 

para kordonit të policisë.

31 tetor - Deputetja Radmilla Shekerinska në Parlament e pyeti kryeministrin Nikolla 

Gruevski nëse e dinte se si drejtori i Shërbimit të Sigurisë dhe Kundër-Inteligjencës, 

Sasho Mijallkov, i kishte rritur pasuritë e tij për 1.6 milion euro. Komisioni Kundër 

Korrupsionit ka njoftuar se do të inspektojë pasurinë e Mijallkov. Ai kërkoi nga Komisioni 

Kundër Korrupsionit të azhurnojë të dhënat e tij me arsyetimin se kishte një lëshim.

5 dhjetor - Presidenti Gjorge Ivanov dekoron kryeministrin hungarez Viktor Orban me 

medaljen “Tetë Shtator”.
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6 dhjetor - Një grup i organizuar i qytetarëve përpiqet të rrëzojë një monument të Car 

Dushanit të ngritur në “Urën e Qytetërimeve” të sapo ndërtuar, natën vonë. Përpjekja 

dështoi. Pasuan korrespodencën e partisë dhe një përpjekje të re nga një grup qytetarësh 

që u ndal nga policia. Monumenti është ruajtur nga policia me javë të tëra.

7 dhjetor - Premiera e shfaqjes “Shtëpia e Përjetshme” hapi ndërtesën e sapo ndërtuar 

të Teatrit Kombëtar Maqedonas, pjesë e projektit “Shkupi 2014”.

27 dhjetor - LSDM paraqet procese penale për projektin “Shkupi 2014” pranë Zyrës së 

Prokurorit Publik për Prokurorinë e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit. Ndër ata që i 

raportuan ishin ministresha e atëhershme e Kulturës Elizabeta Kançeska-Milevska dhe 

Kryetari i Komunës Qendër, Vlladimir Todoroviq.

(VITI 2014) AFERA, BOJKOTIMI I  
PARLAMENTIT DHE PROTESTAT E STUDENTËVE

14 janar - LSDM njofton se firma familjare e gazetares Ivona Talevska ka marrë një 

tender në shumë milion euro nga Ministria e Shëndetësisë. Talevska ishte redaktore 

e dy mediave pro-qeveritare, Sitel TV dhe Veçer. Zëdhënësi i partisë Petre Shilegov tha 

se njoftimi kishte ekspozuar marrëdhëniet midis qeverisë dhe mediave. Ministri Nikolla 

Todorov tha se tenderi ishte i ligjshëm por situata ishte joetike.

27 shkurt - Raporti i të Drejtave të Njeriut i Departamentit të Shtetit në 2013 nënvizon 

rastet e Tomislav Kezharovski dhe Mirosllav Shipoviq si raste të të burgosurvedhe të 

ndaluarve politik. Raporti vëren se qeveria nuk e respekton plotësisht sundimin e ligjit 

dhe nuk ka një vijë të qartë midis aktiviteteve shtetërore dhe partiake.

1 mars - Grupi parlamentar i BDI propozon për shpërndarjen e Parlamentit dhe thirrjen 

e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare për shkak të refuzimit të propozimit të tyre 

për një kandidat presidencial konsensual nga partneri i koalicionit VMRO-DPMNE.

6 mars - LSDM lëshon dokumente në konferencat për shtyp, sipas të cilave në 2013 dhe 

2014 llogaritë bankare të firmës greke Aktor, e cila po ndërton autostradën Demir Kapija 

- Smokvicë, ka nxjerrë para të paligjshme në bankat maqedonase që arrijnë shumë më 

se 3.5 milion euro. Sipas një zëdhënësi, grupe të mëdha të shtetasve Grekë u morën 
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me autobus për në Negotinë çdo muaj, ku paratë tërhiqeshin nga një degë e bankës 

lokale, të cilat ndërmarrja e ndërtimit më parë u kishte transferuar atyre si honorare. 

Pretendimet ishin se ata ishin persona që nuk ishin të angazhuar në autostradë në asnjë 

mënyrë dhe se nuk i nxirnin paratë nga Maqedonia, por i dorëzojnë menjëherë sapo 

të hiqeshin nga banka. Autoritetet greke kanë hapur një hetim. Procedimi i krimit të 

organizuar dhe korrupsionit nuk e ka përfunduar hetimin. PSP filloi një hetim për rastin 

në mars të vitit 2018, pasi më parë Zyra Evropiane e Anti-Mashtrimit (OLAF) konfirmoi se 

ata kishin kërkuar dënim për kompaninë greke Aktor për mashtrim dhe pastrim parash 

gjatë ndërtimit të autostradës Demir Kapija - Smokvicë.

16 prill - Kreu i LSDM-së, Zoran Zaev lëshoi në një konferencë shtypi një regjistrim audio 

të një bisede telefonike midis Nikolla Gruevski, Dan Donçev dhe biznesmenit Jovica 

Stefanoviç dhe tha se kryeministri kishte shitur personalisht Makedonska Banka AD 

Shkup në mënyrë të diskutueshme një kompanisë serbe përmes katër offshore dhe dy 

biznese lokale dhe se ka mar për këtë 2.4 milion euro para të gatshme. Gruevski e paditi 

Zaevin për shpifje dhe fyerje. Ai së pari kërkoi dëm gjysmë milion euro dëmshpërblim, 

duke e ulur shumën në 50,000 euro. Gruevski fitoi padinë. Gjykata Supreme e pranoi 

çështjen, por Gruevski hodhi poshtë padinë.

27 prill - Gjorge Ivanov fiton mandatin e dytë si President i Republikës në raundin e dytë 

të zgjedhjeve presidenciale me 51,65%, kundër rivalit Stevo Pendarovski, i cili fitoi 41,14% 

të votave. BDI kërkoi një kandidat konsensual për president dhe nuk e njohu Ivanovin 

si kryetar të shtetit gjatë gjithë mandatit të tij dhe bojkotoi fjalimet e tij vjetore në 

parlament.

27 prill - U mbajtën zgjedhjet parlamentare, rezultatet e të cilave sfidohen nga LSDM-ja. 

Koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE fitoi 61 vende, kurse LSDM 34. Më 19 qershor 

2014, Kuvendi miratoi qeverinë e re, e cila përsëri ishte një koalicion midis VMRO-DPMNE 

dhe BDI. Opozita, e udhëhequr nga LSDM-ja, nuk i njohu rezultatet e zgjedhjeve dhe filloi 

aktivitete jo institucionale, duke organizuar protesta, marshime në rrugë dhe tubime 

tjera qytetare. Bojkoti i Kuvendit zgjati deri në zbatimin e Marrëveshjes së Przhinos, e 

arritur vitin e ardhshëm. Pas një bojkoti 15-mujor, më 1 shtator 2015, opozita u kthye në 

Parlament.
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26 maj - Gjykata Penale dënon oftalmologun Dejan Stavriq me një vit burg për pranimin e 

ryshfeteve. Stavriq ishte president i Sindikatës së Pavarur të Qendrës Klinike gjatë grevës 

së mjekëve. Apeli e ndryshoi dënimin e tij në provë.

28 maj - 33 deputetë nga LSDM japin dorëheqjen. Vendimi erdhi pasi që LSDM i vlerësoi 

zgjedhjet si vjedhje sistematike dhe nuk i njohu rezultatet. 119 kandidatë për deputetë 

nënshkruan deklaratat e një noteri për dorëheqjet e tyre. Deputetët Ljubica Buralieva dhe 

Sollza Grçeva nga LSDM dhe Roza Topuzova-Karevska nga LDP mbetën në Parlament. Për 

shkak të mosrespektimit të qëndrimit të partisë, LSDM dëboi këta dy deputetë nga partia, 

dhe LDP shkarkoi deputetin Topuzova-Karevska nga detyra. Mazhoranca parlamentare 

nuk siguroi vota të mjaftueshme për të privuar deputetët e opozitës nga vendet e tyre. 

Menjëherë pas zgjedhjeve, opozita doli me pesë propozime që duheshin përmbushur 

për të dalë nga bllokimi politik: formimi i një qeverie teknike, ndarja e partisë nga shteti, 

rregullimi i mediave, rregullimi i legjislacionit zgjedhor dhe kryerja e një regjistrimi të 

popullsisë. Në gjysmën e dytë të qershorit, në një takim të planifikuar nën presionin 

e bashkësisë ndërkombëtare, pati një përpjekje të pasuksesshme për të përafruar 

pikëpamjet e VMRO-DPMNE-së dhe LSDM-së.

24 qershor - Kreu i KOM-KO, Kryepeshkopi Stefan, shenjtëroi kryqin ndriçues prej 51 

metrash të lartë në Komunën e Aerodromit në prani të kryetarëve të Komunave të qytetit 

të Shkupit dhe të Komunës. Kryqi është një dhurim nga Kongresi Botëror i Maqedonisë 

dhe biznesmenëve. Vendimi për vendosjen e kryqit erdhi pasi informacioni publik dhe 

media sociale u përhapën se një investitor turk ishte duke planifikuar të ndërtonte katër 

rrokaqiej, të cilat mund të shkaktonin blerjen e banesave nga myslimanët. Donatorët e 

kryqit deklaruan se kryqi nuk është antishqiptar dhe antimysliman dhe është një simbol 

i paqes dhe dashurisë.

27 qershor - Zyra e Prokurorit Publik thotë se nuk do të fillojë një hetim në çështjen e 

Bankës Maqedonase që përfshin Kryeministrin Nikolla Gruevski. Sipas prokurorisë, nuk 

kishte prova të mjaftueshme për të hapur një hetim të tillë, rrast që ishte pjesërisht e 

vjetëruar pasi kishin kaluar dhjetë vjet që kur ishte kryer krimi.
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28 qershor - Qeveria, në një bojkot të kundërshtimit të Parlamentit, propozoi tetë 

ndryshime kushtetuese, duke përfshirë përcaktimin e martesës si bashkim midis burrave 

dhe grave, duke specifikuar rregullat fiskale brenda buxhetit, për deficitet e buxhetit dhe 

borxhin publik, duke ndryshuar emrin e Bankës Kombëtare, futja e institutit kushtetues 

të apelit, ndryshimi i përbërjes së Këshillit Gjyqësor...

30 qershor - Shpallet aktgjykimi për çështjen “Monstra”. Gjykata ka shqiptuar gjashtë 

dënime të përjetshme për ata që akuzohen për krimin e terrorizmit.

4 korrik - Protesta dhe përleshje me policinë për denimet e rastit “Monstra”. Pas faljes së 

xhumasë, qindra shqiptarë dolën në rrugët e Shkupit për demonstrime, të organizuara 

përmes thirrjeve në mediat sociale. Protestuesit menduan se të dënuarit nuk ishin 

fajtorë për vrasjen e pesëfishtë. Demonstrata u shndërrua në dhunë dhe përleshje me 

policinë, të cilët përdorën topa uji, gaz lotsjellës dhe bomba shoku për të zbutur turmën. 

Protestat u përsëritën.

17 korrik - Maqedonia lëshon Eurobondin e tretë sovran. Në tregun financiar ndërkombëtar, 

shteti huazoi një shtesë prej 500 milion eurosh.

21 korrik - Galeria e parë në lumin Vardar, e quajtur “Maqedonia Mbretërore”, pjesë e 

projektit “Shkupi 2014”, filloi pranë ndërtesës së MEPSO. Në Vardar u instaluan gjithsej 3 

gali.

24 gusht - Dy luanët e parë u vendosën në Urën e Goce Delçevit si pjesë e projektit Shkup 

2014. Pas kësaj, dy luanë të tjerë u vendosën në të njëjtën urë.

7 shtator - Janë ngritur pesë monumente, dhuruar nga Shoqata e diskutueshme për 

bashkimin shpirtëror të Setinci, Popadinci dhe Krushoradi në Maqedoni. Kjo shoqatë nga 

2012 deri në 2015 po merrte vazhdimisht donacione nga Qeveria.

8 tetor - Në një operacion të madh nën emrin operativ “Justicia”, policia arreston 25 të 

dyshuar nga Njësia për Kundërvajtje të Gjykatës Themelore Shkup 1. Kishte 14 gjyqtarë 

dhe 11 oficerë gjyqësorë të arrestuar nga Prokuroria për punë të dyshuar nga pakujdesia, 

duke dëmtuar buxhetin për më shumë se 1.3 milion euro. Prokuroria ka lidhur shtatë 

marrëveshje me gjyqtarët dhe nëpunësit e gjykatës, të cilët kanë pranuar fajësinë dhe 

janë dënuar me provë. Procedimet penale kundër pesë ishin pezulluar. Ështja më vonë 

përfundoi me një lirim.
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15 tetor - Komisioni i Lustrimit shpall akademikun Ivan Katarxhiev një bashkëpunëtor të 

shërbimeve.

5 dhjetor - Qeveria miraton një propozim për një stemë të re shtetërore (një luan i kuq në 

mburojë të verdhë ari dhe një kurorë murale në formën e një kështjelle në krye).

9 dhjetor - Kryeministri Nikolla Gruevski merr pjesë në konferencën e donatorëve 

për ndërtimin e kishës “Sh. Kostantini dhe Helena”. Konferenca u organizua nga Kisha 

Ortodokse Maqedonase - KO dhe Fondacioni “Sh. Car Kostantini”.

10 dhjetor - U zhvilluan protestat më të mëdha studentore kundër reformave të shpallura 

në arsimin e lartë, testimin e jashtëm dhe rrezikimin e autonomisë së universitetit. 

Kërkesat e studentëve u mbështetën nga profesorë dhe shumë qytetarë. Në vitin 2014 

u formua Plenumi Studentor në një takim studentor kundër ndryshimeve në Ligjin për 

arsimin e lartë. Zonat autonome të studentëve u krijuan në Fakultetin Filologjik dhe 

Filozofi në Shkup, dhe më vonë në fakultete të tjera dhe në qytete të tjera. Më 26 Dhjetor, 

profesorët e universitetit dhe asistentët formuan Plenumin Profesional. Qindra profesorë 

kundërshtuan ndryshimet në Ligjin për arsimin e lartë. 200 profesorë të universitetit kanë 

formuar një plenum antiprofesional duke sqaruar se qëllimi i ndryshimeve legjislative 

është përmirësimi i cilësisë së arsimit të lartë në dobi të studentëve dhe profesorëve. 

Ligji u miratua, dhe zbatimi i tij u shty për një vit pas reagimeve tronditëse nga profesorët, 

studentët dhe publiku.

22 dhjetor - Shoqatat e qytetarëve, sindikatat, gazetarët, aktorët, piktorët, muzikantët 

dhe përkthyesit protestojnë dhe kërkojnë që tërhiqen plotësisht ndryshimet ligjore që 

parashikojnë pagat e honorareve. Me propozimin e Qeverisë, Parlamenti shfuqizoi ligjin e 

kontestuar dhe ai pushoi të vlejë në 1 gusht 2015.

23 dhjetor - 123 qytetarë para Parlamentit filluan platformën për politikën civile HAJDE!. 

Anëtarët e HAJDE!, të ulur në karriget përballë Parlamentit, u thanë ligjvënësve dhe 

qeverisë se qytetarët janë një burim i sovranitetit dhe se demokracia nuk është e mundur 

pa njerëz aktiv, të lirë dhe të bashkuar. Platforma zhvilloi një protestë simbolike para 

ndërtesës së RTVM, përpara Ministrisë së Shëndetësisë, kundër ligjeve për kontributet e 

punëtorëve të pavarur... Zoran Verushevski  
para gjykatës
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(VITI 2015) SHPËRTHYEN BOMBAT E PARA 
POLITIKE, U NËNSHKRUA MARRËVESHJA E PRZHINOS

23 janar - Policia zhvilloi aksionin “Puç”, në të cilin arreston ish-drejtorin e UBK-së, Zoran 

Verushevski. Fillimisht ai u dyshua për armëmbajtje pa leje dhe materiale pornografie për 

fëmijë. Ai u arrestua më vonë nën dyshimin për spiunazh dhe dhunë kundër autoriteteve 

më të larta shtetërore. Gruaja e tij u arrestua gjatë aksionit “Puç” për ndihmën në 

ekzekutimin e veprave penale, si dhe një zyrtar vendor nga Komuna e Strumicës. U 

dyshua gjithashtu edhe lideri i opozitës, Zoran Zaev. Të pesë ishin paditur më 30 Prill. 

Zvonko Kostovski, i cili dorëzoi materialet e përgjuara nga DSK, së pari u pranoi fajin në 

prokurori dhe u bëri marrëveshje me prokurorinë dhe u dënua me tre vjet burg. Inxhinieri 

Gjorgi Llazarevski nga DSK, i cili ndihmoi në dorëzimin e  përgjimeve të janë në dispozicion 

të publikut, kaloi 11 muaj në paraburgim. Çështja hyri në Raportin e të Drejtave të Njeriut 

të Departamentit të Shtetit. Prokuroria Speciale Publike mori përsipër çështjen nga 

Prokuroria e rregullt dhe hoqi aktakuzën në vitin 2017. Për përgjimet, PSP paditi “Target-

Fortesa”, duke pretenduar ish-shefin e DSK-së Sasho Mijallkov, ish-ministreshën Gordana 

Jankulloska, shefin e administratës së pestë, Goran Grujevskin, Nikolla Boshkoskin, Toni 

Jakoimovskin dhe gjashtë eprorë tjerë në DSK. Sipas PSP, përgjimi është realizuar në DSK, 

me 5.827 numra që janë monitoruar në mënyrë të paligjshme dhe mbi 20,000 qytetarë 

janë përgjuar. Më vonë, një i pandehur u pranua fajtor dhe mori dënimin me kusht.

31 janar - Kryeministri Nikolla Gruevski akuzon liderin e opozitës Zoran Zaev për përpjekje 

për puç në një konferencë për shtyp të Qeverisë. Gruevski tha se ai kishte zhvilluar katër 

takime me Zaevin midis shtatorit dhe nëntorit 2014 dhe se udhëheqësi i atëhershëm i 

opozitës e informoi atë se kishte marrë telefonata nga shërbimet e larta të inteligjencës 

dhe e shantazhoi atë me formimin e një qeverie teknike. Ministria e Brendshme ka 

ngritur kallëzime penale në prokurori.

3 shkurt - Videot në YouTube tregojnë video të bëra në zyrën e kryeministrit përmes 

masave speciale hetimore të urdhëruara nga një gjykatë. Videot e shkurtra u postuan 

nga një përdorues anonim, duke iu referuar një takimi sekret midis kryeministrit 

Nikolla Gruevski dhe liderit të opozitës Zoran Zaev. Gruevski tha se në ato takime Zaev e 
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shantazhoi atë me materiale komprometuese që zotëronte dhe se këto ishin biseda që 

ai kishte marrë nga shërbimet e huaja. Prokuroria nuk hetoi kurrë se si u bënë publike 

pamjet. Komunikimi Skype midis Zoran Verushevski dhe të dyshuarit të departamentit 

të pestë Gjorgji Llazarevski nga DSK dhe sms komunikimi midis anëtarëve të familjes 

Verushevski u botuan gjithashtu në mediat pro-qeveritare...

5 shkurt - Rreth 20 figura publike formojnë të ashtuquajtuën Lëvizje Qytetare për 

Mbrojtjen e Maqedonisë (LQMM). Anëtarët thanë se nuk ishin të kënaqur me përgjimet e 

mijëra qytetarëve të shërbimit të huaj, dhe më pas shpërndanë mosmarrëveshjen dhe 

pakënaqësinë me materialet. LQMM tha që nuk do të lejonte që shteti të riemërohej dhe 

të zhdukej.

9 shkurt - Kreu i LSDM-së, Zoran Zaev nga selia e partisë boton materialet e para të 

përgjuara me emrin “E vërteta për Maqedoninë”. Zaev akuzoi qeverinë e Gruevskit se 

ka përgjuar ilegalisht më shumë se 20,000 qytetarë. Deri në qershor 2015, 36 “bomba” 

përfunduan me dhjetëra biseda. Ato përmbajnë të dhëna të shumta për politizimin e 

institucioneve, manipulime elektorale, përplasje brutale politike me kundërshtarë, 

arrestime arrogante, komisione dhe rekrutime, shpenzime të kota të buxhetit... 

Transmetuesi publik i shërbimit, RTM, vendosi të mos botojë libra audio të cilat kishin 

parafrazuar vetëm disa pjesë të materialit të transmetimit. Kështu vepruan televizionet 

dhe portalet e atëhershme pro-qeveritare. Nën moton “Rezistenca ndaj gënjeshtrave 

të regjimit”, LSDM organizoi protesta para Sitel TV dhe RTM, ndër të tjera për shkak të 

bombave të pabotuara. Më 21 mars, udhëheqësi i partisë Dinjiteti, Stojançe Angellov, i 

lëshonte “bombat” e opozitës në protesta pasi RTVM vendosi të injorojë përmbajtjen e 

materialeve të përgjuara.

10 shkurt - Aleanca Socialdemokrate paraqet kallëzime penale kundër drejtorit të DSK-së 

Sasho Mijallkov dhe kreut të departamentit të pestë të Ministrisë së Brendshme, Goran 

Grujevskit, si dhe kundër autorëve të panjohur për përgjimet e paligjshme të më shumë 

se 20,000 qytetarëve. Një muaj më vonë, ata paraqitën një kërkesë të zgjatur penale për 

të njëjtën çështje.
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11 shkurt - Studentët deklarojnë zonë autonome të fakulteteve.

19 shkurt - Komiteti i Helsinkit ngre kallëzime penale kundër Ministrit të Shëndetësisë, 

Nikolla Todorov dhe dy drejtorëve të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore për punë nga 

pakujdesia në rastin e të miturës Tamara Dimovska nga Velesi, e cila vdiq.

26 shkurt - LSDM-ja paraqet një proces gjyqësor në Prokurorinë e Shkupit kundër Nikolla 

Gruevskit dhe autorë të panjohur për zbulimin e sekreteve shtetërore pas paraqitjes së 

informacionit në një konferencë shtypi për masat speciale hetimore kundër kreut të 

partisë opozitare Zoran Zaev.

3 mars - LSDM-ja paraqet kallëzime penale kundër Nikolla Gruevski, Sasho Mijallkov, 

Gordana Jankulloska, Mile Janakieski, Martin Protuger, si dhe kundër kryetarit të Gazi 

Babës Toni Trajkovski për kryerjen e krimeve që rrjedhin nga bombat. Partia vazhdoi të 

ngrejë kallëzime të reja penale me zyrtarët e VMRO-DPMNE në Prokurori, por asnjëra prej 

tyre nuk u hetua.

6 mars - Zoran Zaev njofton bisedat e përgjuara që përmbajnë pretendime për 

manipulimin e listave të votuesve, blerjen e votuesve, frikësimin dhe kërcënimet ndaj 

nëpunësve civilë dhe parandalimin e votuesve nga votimi.

10 mars - Ministria e Brendshme dhe Prokuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe 

Korrupsionit shpall një rast “Ryshfeti”, në të cilin kryetari i opozitës Zoran Zaev dyshohet se 

kërkon ryshfet 160,000 euro nga një biznesmen Strumica si kryetar i Strumicës. Çështja 

u njoftua më pak se një orë para se LSDM të njoftonte në Sallën Universale paketën e 

tetë “bombë” në lidhje me parregullsitë zgjedhore. Më 13 maj, një përdorues anonim i 

kanalit YouTube postoi një video të bërë nga policia përmes masave speciale hetimore, 

në të cilat kreu i LSDM-së Zoran Zaev, si kryetar i komunës së Strumicës, bisedon me një 

biznesmen Strumica për pretendimet e ryshfetit. VMRO-DPMNE e paraqiti çështjen si “Një 

Euro për Vicen”, duke aluduar se Zaev i jep biznesmenit udhëzime që të paguajnë një euro 

për blerjen e tokës ndërtimore, një euro për ndërtimin e një kishe lokale dhe një euro 

për llogari të vëllait të tij Vice dhe një euro për LSDM. Rasti përfundoi me rikualifikimin e 

aktakuzës dhe lirimin e Zaev nga Gjykata Penale e Shkupit në vitin 2018. Në deklaratat e 

tij publike, Zaev tha se ishte një shpërdorim i pushtetit. Prokuroria kurrë nuk zbuloi se si 

u bënë publike regjistrimet e masave speciale hetimore.
Studentët shpallin 
zonën autonome
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13 mars - Drejtuesi i opozitës Zoran Zaev paraqet një padi në Zyrën e Prokurorisë Publike 

të Strumicës kundër një biznesmeni nga Strumica, Ivo Nikolov-Saçevaliev, për raportime 

të rreme dhe mitmarrje.

19 mars - Marshimi protestues përpara Ministrisë së Arsimit të organizuar nga plenumi 

i shkollës së mesme. Nxënësit e shkollave të mesme shprehen pakënaqësi për reformat 

në arsimin e mesëm, nga testimi i jashtëm dhe kalimi i provimit të diplomimit. Më 6 prill, 

bojkoti i gjimnazistëve filloi të bojkotojë për shkak të mos përmbushjes së kërkesave 

të tyre. Më 27 Prill, nxënësit e shkollave të mesme ngritën një kamp protesti përpara 

Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në Parkun e Gazetarëve. Pas disa javësh bojkotimi dhe 

kampimi përpara MASH, nxënësit e shkollave të mesme u kthyen në bankat e shkollave.

20 mars - LSDM paraqet 21 kallëzime penale kundër më shumë se 17 kryesve të krimeve 

elektorale.

20 mars - LSDM paraqet kallëzime penale kundër Ministrit Mile Janakieski dhe Drejtorit të 

Burgut Idrizovë Zhivko Pejkovski për detyrimin e të burgosurve për të votuar. Prokuroria 

nuk e hetoi çështjen.

22 mars - Fillon ndërtimi i të ashtuquajturës ndërtim dyqane sanduiç barok të stilit antik 

në disa lokacione në tërë Shkupin.

7 prill - LSDM paraqet kallëzime penale kundër Sasho Mijallkov, drejtor i DSK-së, Svetllana 

Kostova, gjyqtare në Gjykatën e Lartë Administrative, dhe Haim Hakini, një shtetas i huaj, 

i përfshirë në aferë.

30 prill - “Treshi i Amsterdamit”, përkatësisht Vlladimir Lazareviq, Nikolla Dimitrov dhe 

Pero Dimshoski, njoftuan formimin e një lëvizjeje qytetare nën emrin “Ka të ardhme” 

përpara Kongresit të 15-të të VMRO-DPMNE-së.

5 maj - Pas shpalljes së “bombës” për vrasjen e Martin Neshkoski, në të cilën dëgjohen 

zërat e ministreshës së Punëve të Brendshme Gordana Jankulloska dhe zëdhënësit 

Ivo Kotevski, u mbajtën protesta masive antiqeveritare, që ishin hyrje e protestave të 

Larme. Protestuesit thërrisnin: “Vrasës” dhe “Drejtës për Martinin”. Disa nga protestuesit 

depërtuan kordonin e policisë dhe dolën para qeverisë, duke përfshirë vëllain dhe nënën 

e Martinit të vrarë. Një grup protestuesish më vonë filluan të hedhin domate, vezë, 
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shkëmbinj dhe pishtarë. Policia më pas i shtyu të gjithë protestuesit jashtë hyrjes së 

përparme dhe i shpërndau në disa grupe, kur kishte edhe rrahje dhe plagosje, por edhe 

arrestime. Ndjekja e protestuesve u zhvillua gjithashtu në rrugët e qytetit të Shkupit, 

me shumë të rrahur dhe të ndaluar. Gjatë kontrollit, policia bastisi edhe Bibliotekën e 

Qytetit Vëllezërit Miladinov, duke kërkuar disa nga demonstruesit. Gjykata Themelore 1 

e Shkupit caktoi tetë kushte të pezulluara dhe një me 10 muaj burg për një grup prej 

nëntë protestuesve të akuzuar për shkaktimin e incidenteve dhe sulmin e policisë gjatë 

protestave.

8 maj - Partia Rinovimi Demokratik i Maqedonisë (RDM) vendos të lërë koalicionin 

qeveritar të udhëhequr nga VMRO-DPMNE.

9 dhe 10 maj - Të shtëna me armë në fshatin Kumanovë në “Lagjen e trimave”, duke vrarë 

8 policë. Aksioni filloi herët në mëngjes në orën 4.30 të mëngjesit dhe zgjati pothuajse 

28 orë. Në një fjalim të drejtpërdrejtë në televizion para qytetarëve, Kryeministri Nikolla 

Gruevski tha se policia kishte parandaluar një grup terrorist që kishte shkelur kufirin 

dhe kishte planifikuar vrasje masive. Në nëntor 2017, një gjykatë penale e Shkupit dënoi 

33 persona me gjithsej 745 vjet burg me akuza për terrorizëm. Shtatë morën dënime të 

përjetshme, ndërsa të tjerët morën dënime me burg, nga 12 deri në 40 vjet. Kreu i LSDM-

së, Zoran Zaev tha se ka indikacione të forta se ky rast është një skenar i planifikuar nga 

zyrtarët e qeverisë. Media ka hapur dilemën nëse Agjencia e Inteligjencës së bashku 

me policinë sekrete organizuan një shkëmbim zjarri vdekjeprurës për të shpërqendruar 

publikun.

12 maj - Ministrat Mile Janakieski dhe Gordana Jankulloska japin dorëheqje. Dorëheqjet 

thanë se ata ishin duke u larguar, ndër të tjera, për të zgjidhur krizën politike. Drejtori i 

DSK-së, Sasho Mijallkov gjithashtu dha dorëheqjen.

17 maj - Proteste masive të opozitës dhe organizatave të shoqërisë civile para Qeverisë. U 

organizua edhe i ashtuquajturi Kampi i lirisë para qeverisë duke vendosur tenda. VMRO-

DPMNE organizoi një kundër-protestë masive të nesërmen, 18 maj, përpara Parlamentit, 

dhe u ngritën kampe kundër-protestuese.
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19 maj - Nikolla Gruevski dhe Zoran Zaev takohen me disa anëtarë të Parlamentit Evropian 

në Strasburg. Bisedimet zgjatën rreth dhjetë orë por përfunduan në dështim.

22 maj - U ngritën monumente për aktivistët shqiptarë Pjeter Bogdani dhe Josif Bageri.

28 maj - Shoqata e Gazetarëve publikoi një analizë sipas së cilës, në vetëm tre muaj, 

qeveria harxhoi 6 milion euro në media elektronike dhe të shkruara dhe u bë një nga 

reklamuesit më të mëdhenj në media.

2 qershor - U arrit Marrëveshja e Przinos, protokolli i së cilës u nënshkrua në 15 qershor 

2015. Sipas Marrëveshjes, zgjedhjet e parakohshme parlamentare ishin caktuar për 24 prill 

2016. Marrëveshja rezultoi që opozita të kthehej në parlament, duke krijuar një prokurori 

të veçantë publike për indikacionet “bombë” dhe emërimin e dy ministrave të qeverisë 

opozitare. Marrëveshja parashikon dorëheqjen e Nikolla Gruevskit si kryeministër 100 

ditë para zgjedhjeve, me kryeministrin e ri që do të zgjidhet nga VMRO-DPMNE në 

qeveri. Në Parlament u ngrit një komision i posaçëm hetimi për pretendimet e bisedave 

të përgjuara. Ish-kryeministri Gruevski, ish-ministrat Zoran Stavrevski dhe 

Gordana Jankullovska, lideri i opozitës Zoran Zaev dhe të paditurit në aksionin 

“Puç” ishin për t’u paraqitur para trupit gjykues. Gruevski nuk pranoi të 

dëshmojë publikisht para komisionit, dhe kryetari i komitetit Petre Shilegov 

e ndërpreu seancën pak para dëshmisë së Stavrevskit sepse ai gjithashtu 

nuk pranoi të dëshmojë publikisht për skandalin.

8 qershor - Rekomandimi i një grupi ekspertësh për çështje sistemike që lidhen me 

sundimin e ligjit në lidhje me përgjimin e komunikimeve, i njohur si raporti i parë nga 

Drejtori në pension i Komisionit Evropian Reinhard Priebe. Anëtarët e grupit kanë qenë 

disa herë në Maqedoni për të skanuar situatën dhe kanë mbajtur takime me anëtarët e 

të tre autoriteteve dhe organizatave të shoqërisë civile. Raporti zbuloi se Drejtoria për 

Siguri dhe Kundërzbulim vepron jashtë mandatit ligjor dhe se skandali i përgjimit tregon 

abuzime të të drejtave të njeriut, si dhe lidhjen familjare të politikanëve dhe zyrtarëve të 

nivelit të lartë në SDK dhe Prokuroria Publike krijon një mjedis të rrezikshëm për konflikt 

të interesave.

2 qershor 

- U arrit 

marrëveshja e 

Përzhinës.



4 9

V a s k o  M a g l e s h o v  |  K R O N O L O G J I A  2 0 0 8  -  2 0 1 9

11 qershor - Komisioni Evropian në Bruksel negocion pa sukses një rrugëdalje nga kriza 

politike e vendit midis Komisionerit të BE-së Johannes Hahn, Ambasadorët e BE-së dhe 

SHBA në Shkup, Aivo Orav dhe Jess Bailey, dhe liderët e partive maqedonase.

15 qershor - Një shatërvan me presion duke kërcyer në qendër të qytetit, si pjesë e 

projektit “Shkupi 2014”, me një shumë prej 2.5 milion eurosh, është vënë në veprim.

29 qershor - Qeveria fillon të mbyllet një gardh prej afro 700,000 eurosh. Në vitin 2019 u 

nxorr hekuri i farkëtuar, një premtim i bërë nga lideri i opozitës Zoran Zaev.

1 korrik - Qeveria merr vendim të përkohshëm të një moratoriumi në të gjitha promovimet 

tregtare përmes mediave. Masa u paralajmërua si një gjest i vullnetit të mirë.

8 korrik - Gjashtë komisione parlamentare fillojnë të rishikojnë listën e përparësive 

urgjente të reformës dhe rekomandimet e Raportit të Grupit të udhëhequr nga Reinhard 

Priebe.

16 korrik - Aktivistët civilë postojnë instalimin e artit “Peshkaqenë në Vardar” si një 

koment satirik për projektin “Shkup 2014”. Më parë, më 26 qershor, pemëve u vendosën sy 

në aksione guerile në disa lokacione në Shkup. Mesazhi u dërgua autoriteteve të qytetit 

kundër prerjes së drunjve në qytet. Pasuan edhe veprime të mëtutjeshme.

5 gusht - Gjykimi i parë në Gjykatën Penale në Shkup për çështjen “Puç”. Zoran Zaev i 

tha publikut se nuk e njeh gjykatën dhe kërkoi që çështja të binte në juridiksionin e 

Prokurorisë Speciale Publike.

20 gusht - Protesta në Shkup nën moton “Shkupi nuk është Disneyland” kundër ndërtimit 

të një rrote panoramike në Shkup. Ndërtimi i rrotës panoramike u bë i mundur me 

ndryshimin e planit të detajuar urbanistik të Komunës së Qendrës. Financimi i projektit 

nga Qyteti i Shkupit në vitin 2013 është ndërmarrë nga Ndërmarrja e Transportit Publik 

Shkup. Në vitin 2014, Agjencia për Komunikime Elektronike vendosi të dhurojë një milion 

euro në NТP Shkup për ndihmë në ndërtim.

21 gusht - Policia përdor gazin lotsjellës për të shpërndarë migrantët që u përpoqën të 

hyjnë në zonën kufitare të Maqedonisë. Qeveria shpalli një krizë dhe mbylli kufirin jugor 

për migrantët.
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14 shtator - Diplomati belg Peter Vanhoutte, i cili u angazhua nga delegacioni i Komisionit 

Evropian për të tejkaluar krizën politike, së bashku me ambasadorin e BE Aivo Orav, 

moderuan takime në Klubin e Deputetëve për të zgjedhur një prokuror special. Vanhoutte 

tha që një parti e madhe po pengonte zgjedhjet.

15 shtator - Kuvendi voton 111 me votë urgjente për të ndjekur ligjin për ndjekjen penale 

të veprave të ndërlidhura që rrjedhin nga përmbajtja e përgjimit të paligjshëm të 

komunikimeve, ose të quajtur gjerësisht PSP. Prokurori Publik i Gjevgjelisë Katica Janeva 

u zgjodh si shef i PSP. Këshilli i Prokurorëve Publikë së pari zgjodhi vetëm gjysmën e 

prokurorëve të propozuar të Janevës, për të cilën reagoi LSDM-ja.

7 tetor - Deputeti i VMRO-DPMNE-së, Krsto Mukoski tërheq një projektligj që ndalon 

posedimin, përpunimin dhe zbulimin publik të “bombave” të paraqitura në parlament nga 

Talat Xhaferi, i cili parashikon dënime me burg. Njoftimi hasi një kundërshtim të fuqishëm 

publik, dhe projekt-ligji u tërhoq pas takimeve me ndërmjetësin për të tejkaluar krizën 

politike, Peter Vanhoutte.

15 tetor - Drejtori i SDK-së, Sasho Mijallkov u arrestua në një aeroport të Beogradit për 

mbajtjen e një arme. Mediat serbe raportojnë se Mijallkov është liruar nën urgjencën e 

qeverisë maqedonase.

21 tetor - Presidenti i Kongresit Botëror të Maqedonisë, Todor Petrov, paraqet një iniciativë 

për të vlerësuar kushtetutshmërinë e ligjit të PSP-së pasi ajo ishte bërë më parë nga një 

avokat nga Sveti Nikole. Gjykata Kushtetuese nuk ka vendosur asnjëherë mbi iniciativën.

27 tetor - Gjykata e Apelit e Shkupit shpall veten si të paaftë të vendosë nëse të ndalojë 

materialet e përgjuara të opozitës si provë në 27 raste të PSP.

27 tetor - Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe, Francës, Gjermanisë, 

Italisë dhe Bashkimit Evropian lexuan një deklaratë të përbashkët për krizën politike 

dhe Marrëveshjen e Przhinos vonë në mbrëmje, duke i bërë thirrje VMRO-DPMNE-së të 

respektojë angazhimet që ka pranuar në vend. Para së gjithash, ata kërkuan që LSDM-ja 

të vazhdojë të përmbushë detyrimet e tyre në bazë të Marrëveshjes, duke përfshirë që 

ajo nuk duhet më të postojë biseda të përgjuara.
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10 nëntor - Komisioneri i BE-së Johannes Hahn deklaroi në një konferencë për shtyp 

se Maqedonia nuk ka asnjë rekomandim për momentin që të fillojë negociatat për 

anëtarësim. Rekomandimi mund të rinovohet nëse Marrëveshja e Przhinos dhe prioritetet 

urgjente të reformës zbatohen deri në zgjedhjet e Prillit 2016.

16 nëntor - Kuvendi miraton një vendim për shpalljen e një thirrje për anëtarët e rinj 

të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Me ndryshimet në Kodin Zgjedhor të miratuar si 

rezultat i bisedimeve në bazë të marrëveshjes në Przhino, KSHZ-ja do të përbëhet nga 

nëntë anëtarë: tre anëtarë secila nga qeveria dhe opozita, dhe tre të tjerët zgjidhen nga 

radhët e anëtarëve të raportuar, jo partizanë.

24 nëntor - Lëshohet Eurobondi i katërt. Shteti ka huazuar 270 milion euro në tregun 

ndërkombëtar.

30 dhjetor - Udhëheqësi i LSDM-së, Zoran Zaev, i dorëzon materialet me biseda të 

përgjuara në mënyrë të paligjshme në Prokurorinë Speciale.

(VITI 2016) FALJET E GJORGE  
IVANOVIT DHE REVOLUCIONI I LARMË

7 janar - Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut vendos në Strasburg që shteti të 

paguan 4,000 euro dëmshpërblim për pesë gjyqtarë maqedonas, plus kostot e gjykatës. 

Gjyqtarët janë Snezana Gerovska-Popçevska, Goce Jaksovski, Mirosllav Trifunovski, Ivo 

Popovski dhe Violeta Duma. Të gjithë gjyqtarët para Gjykatës Evropiane u ankuan se 

shkarkimi i tyre nuk ishte i drejtë, të drejtat e tyre themelore të njeriut ishin shkelur dhe 

ekzekutivi kishte pasur ndikim mbi gjyqësorin. Sipas aktgjykimit, në rastin e shkarkimit të 

gjyqtarëve, kishte një përzierje të përgjegjësive të Ministrit të atëhershëm të Drejtësisë, 

Mihajllo Manevski, i cili ishte edhe paraqitësi i kërkesës për shkarkim.

14 janar - Nikolla Gruevski tha në një fjalim publik se po jep dorëheqjen nga pozita e tij 

si Kryeministër.

1 shkurt - Ministri shtetëror kompetent për Evropën në Ministrinë e Punëve të Jashtme 

gjermane, Michael Roth, tha se situata është shqetësuese dhe qeveria nuk ka arritur të 

përmbushë dy kërkesa kryesore: pastrimin e listës së votuesve dhe mediat.
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1 shkurt - Kanali i ri televiziv pro-qeveritar në pronësi të biznesmenit Sead Koçan fillon 

të transmetohet. Televizioni transmetoi ndërhyrjen në Parlament në 27 Prill. Media 

falimentoi pas një ndryshimi të qeverisë dhe një aktvendimi në rastin “Trust” të PSP, në të 

cilin Koçan u dënua me burg për fitimin e paligjshëm të tenderit të ELEM përmes firmës 

së tij Transmet.

12 shkurt - PSP boton sondën e saj të parë me emrin kodi “Titanik”. Të dyshuar për krime 

kundër zgjedhjeve dhe votimit ishin ministrat Gordana Jankulloska, Mile Janakieski, 

Sekretari i Përgjithshëm i Qeverisë dhe të tjerë. PSP ka kërkuar ndalimin e 8 të dyshuarve.

27 shkurt - Gurthemeli për kryqin prej 55 metrash, të dhuruar nga Kongresi Botëror i 

Maqedonisë, është vendosur nën sigurinë e rëndë policore në lagjen Butel të Shkupit. 

Instalimi i kryqit u parapri me instalimin e një shqiponje me dy koka në Komunën e Çairit. 

Presidenti i KBM, Todor Petrov u sulmua fizikisht pas shenjtërimit të gurthemelit të kryqit.

2 mars - Mbështetësit e BDI shkatërrojnë themelet e kryqit në Butel dhe ngritën kampe. 

Gjykata Kushtetuese kundërshtoi iniciativën për të vlerësuar kushtetutshmërinë dhe 

ligjshmërinë e Vendimit për vendosjen e një kryqi në Komunën e Butelit për shkak të 

juridiksionit të tij.

3 mars - Ndihmës Sekretari i Shtetit për çështjet Evropiane dhe Euroaziane në 

Departamentin e Shtetit të SHBA, Hoyt Bryan Yi, takohet me udhëheqjen politike të 

nivelit shtetëror në vend dhe Prokurorin e Përgjithshëm Marko Zvrlevski. Yi tha që 

Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po ndjekin nga afër zhvillimet në zbatimin e 

Marrëveshjes së Przhinos, pastrimin e listës së votuesve, zbatimin e reformave në media 

dhe ndarjen e partisë dhe shtetit.

15 mars - Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë publikon një numrator të 

borxhit publik në kohë reale të disponueshme. Ky numrator mund të gjurmojë gjendjen 

e borxhit publik, rritjen ose uljen e tij çdo sekondë. Sporteli u tërhoq 24 orë pasi reagoi 

qeveria e VMRO-DPMNE, duke e quajtur AShAM klon të LSDM-së. AShAM tha që ata nuk 

ishin informuar për numratorin, dhe se ishte botuar nga një bashkëpunëtor I Qendrës 

për hulumtime. Sipas të dhënave, secilit qytetar kishte borxh më shumë se 2,000 euro.

15 mars - Nisma Qytetare HAJDE! protestuan para Gjykatës Kushtetuese kundër mundësisë 

së vendimit të gjykatës që i lejonte presidentit të jep falje për mashtrime elektorale. 
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Protestat vazhduan gjatë ditëve në vijim dhe pasi të ishte marrë vendimi i kontestuar. 

Paralelisht, anëtarët e partisë GROM protestuan për “mbrojtjen e institucioneve dhe 

rendit kushtetues”.

28 mars - PSP njofton se po fillon një hetim nën emrin “Torturë”, në lidhje me arrestimin 

e liderit të Partisë së Bashkuar për Maqedoninë dhe ish Ministrit të Brendshëm Ljube 

Boshkoski. Hetimi përfshiu shtatë persona, përfshirë gjashtë anëtarët e njësisë së 

policisë Alfa, dhe i dyshuari i parë ishte drejtori i SDK-së, Sasho Mijallkov.

7 prill - LSDM bën thirrje për krijimin e një fronti të gjerë civil për një Maqedoni të lirë.

12 prill - Presidenti Gjorge Ivanov fal 56 persona nga qeveria dhe opozita, përfshirë edhe ato 

të dyshuar dhe të paditur në çështjet e PSP. Ndër faljet ishin Kryeministri Nikolla Gruevski 

dhe ndihmësit e tij më të afërt: ministrat Gordana Jankulloska dhe Mile Janakieski, shefi 

i policisë sekrete Sasho Mijallkov... U drejtua gjithashtu falja edhe udhëheqësit të LSDM-

së Zoran Zaev. Masa ka marrë një dënim të ashpër të menjëhershëm nga qytetarët dhe 

bashkësia ndërkombëtare. Mbeti e hapur çështja se prej ku presidenti i dinte emrat e të 

dyshuarve dhe të paditurve.

13 prill - Qytetarët dolën në rrugë dhe në protestë kundër urdhrit të faljes së Ivanovit 

dëmtuan zyrën e tij në qendër të Shkupit. Protestuesit atëherë u drejtuan për në selinë 

e VMRO-DPMNE, por policia nuk i lejoi ata të afroheshin te sheshi i VMRO-së, kështu që 

protesta përfundoi para qeverisë. Data është parë si fillimi i protestave në Revolucionin e 

Larmë, i cili mori emrin e tij nga një raport lajmesh në 19 Prill, ndërsa protestuesit hodhën 

ballona plot bojë pranë institucioneve. Parulla e lëvizjes joformale ishte “Nuk ka drejtësi, 

nuk ka paqe”. Çdo natë Revolucioni i Larmë protestonte para institucioneve shtetërore, 

duke mbajtur fjalime dhe duke hedhur bojë në protest. Revolucioni i larmë pati tetë 

kërkesa, duke përfshirë heqjen e faljes dhe dorëheqjen e Gjorge Ivanov.

15 prill - Kryetari i Parlamentit Trajko Veljanoski shpall zgjedhje të parakohshme 

parlamentare për 5 qershor dhe shpërbën Kuvendin.

22 prill - Një takim që do të zhvillohet në Vjenë me iniciativën e Bashkimit Evropian, i cili 

ishte planifikuar të takonte liderët e katër partive më të mëdha politike maqedonase, u 

anulua.
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27 prill - Kosta Krpaç u gjet i vdekur në banesën e saj në lagjen Kapishtec me një plagë 

me armë zjarri në gjoks. Prokuroria e Shkupit tha se kishte përcaktuar se ishte një 

vetëvrasje. PSP tha që Krpaç kishte dëshmuar disa procedime përpara prokurorisë dhe 

kishte duruar kërcënime. Ishte e paqartë ku Presidenti Ivanov e dinte se Krpaç ishte një 

dëshmitar i PSP për t’u falur.

12 maj - Johannes Heindl, i dërguari special i Gjermanisë, arriti në Maqedoni për të 

ndërmjetësuar në zgjidhjen e krizës politike. Ai vizitoni vendin edhe një herë gjatë javës. 

Hapi ishte pjesë e agjendës diplomatike për të tejkaluar krizën politike.

18 maj - Me rastin e një nisme të paraqitur nga Talat Xhaferi, Gjykata Kushtetuese 

filloi një procedurë për të vlerësuar kushtetutshmërinë e vendimit të shpërbërjes së 

Kuvendit. Disa orë pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese për të pezulluar përkohësisht 

shpërbërjen e Kuvendit, kryetari i Parlamentit Trajko Veljanoski caktoi një seancë dhe 

mblodhi Parlamentin e tretur më parë. Ndryshimet në Kodin Zgjedhor të propozuar nga 

BDI, të cilat u votuan nga 96 deputetë, nuk përcaktuan një datë të re për zgjedhjet e 

parakohshme parlamentare.

27 maj - Presidenti Gjorge Ivanov anulon faljen për 22 persona politik të ekspozuar.

31 maj - Fillon gjykimi i aktivistëve Zdravko Saveski dhe Vlladimir Kunovski për shkatërrimin 

e zyrës së Presidentit Gjorge Ivanov. Mariglen Demiri dhe Pavle Bogoevski u paditën 

gjithashtu. Për disa prej tyre, pas ndryshimit të qeverisë, prokuroria u largua nga ndjekja 

penale dhe për disa u liruan.

1 qershor - Media publikon foto të veprave të mëdha me korniza të arta të shfaqura në 

selinë e partisë së VMRO-DPMNE-së, që përshkruan liderin e atëhershëm Nikolla Gruevski, 

së bashku me liderët e partisë në të kaluarën.

6 qershor - Presidenti Gjorge Ivanov anulon plotësisht faljen për të gjithë 56 personat. 

Më parë, një protestë u mbajt para Gjykatës Kushtetuese nga Shoqata e Qytetarëve 

“Protestoj”, ndërsa në të njëjtën kohë, Qytetarët për Rindërtim Demokratik të Maqedonisë” 

(GDOM) zhvilluan një protestë në të njëjtin vend. “ProtestOJ” kërkuan heqjen e faljes së 

Gjorge Ivanov dhe krijimin e kushteve për zgjedhje të ndershme dhe demokratike. GDOM 

kërkoi që zgjedhjet të mbaheshin më 5 qershor.
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14 qershor - Zëvendëskryeministri Zoran Stavreski jep dorëheqjen për arsye shëndetësore 

pas 9 vjetësh si Zëvendëskryeministër dhe Ministër i Financave.

1 korrik - Protesta jashtë selisë së SPUKM. Studentët kërkuan anulimin e zgjedhjeve 

presidenciale të SPUKM-së, senatin e universitetit, njoftimet e rektorit, rektorit dhe pro-

rektorit, si dhe një shpjegim për përdorimin e një njësie speciale të blinduar të policisë 

gjatë një proteste një ditë para SPUKM. Pas zgjedhjes së liderit të ri të PSUKM, ndodhi një 

incident me kutitë e votimit kur ndërhyri edhe Njësia për reagim të shpejtë.

2 korrik - Komisioni Evropian shkurton afro 27 milion euro nga programi i dytë i 

Instrumentit për Ndihmë Para-Anëtarësimit, ose IPA 2, sepse autoritetet maqedonase 

nuk kanë treguar vullnet për të zgjidhur krizën politike.

7 korrik - Ndihmës Sekretari i Shtetit për Çështjet Evropiane dhe Euroaziane Victoria 

Nuland viziton Maqedoninë. Udhëheqësit më të mëdhenj diskutuan zgjidhjen e krizës 

aktuale politike, mbështetjen e punës së Prokurorisë Speciale dhe krijimin e kushteve 

për zgjedhje të besueshme.

19 korrik - Maqedonia ri-lëshon Eurobondin e pestë me vlerë 450 milion euro. Kjo erdhi 

pasi çështja fillestare u shty pas një letre të LSDM-së drejtuar kreditorëve ku thuhej se 

qeveria nuk kishte asnjë të drejtë ligjore për të lëshuar obligacionin.

21 korrik - U arrit e ashtuquajtura marrëveshje “Përzhino 2”. U vendosën kushte të reja 

për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme, përfshirë ndryshimet në Kodin Zgjedhor, 

kthimin e opozitës në Parlament dhe hyrjen e ministrave teknikë në qeveri.

4 gusht - Gjykata e Apelit e Shkupit i njeh “bombat” si dëshmi të dhunës së PSP para 

Komunës Qendër. Pastaj ndoqën të njëjtat zgjidhje për rastet e tjera të PSP.

6 gusht - Përmbytjet në Shkup vranë 22 njerëz.

16 gusht - Një organ ad-hoc i monitorimit të mediave fillon punën me një ekip jo të plotë 

gjatë procesit zgjedhor. Gjatë procedurave të tij, Komisioni mori disa vendime për fillimin 

e procedurave kundërvajtëse për raportim të pabalancuar në disa nga mediaт.
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1 shtator - Mitko Çavkov jep dorëheqjen si Ministër i Brendshëm përpara zgjedhjes së 

qeverisë së përkohshme. Oliver Andonov u emërua për një ministër të ri të Punëve të 

Brendshme, i cili shërbeu vetëm një ditë. Kryeministri Emil Dimitriev emëroi Mitko Çavkov 

si drejtor të ri të Byrosë së Sigurisë Publike në Ministrinë e Punëve të Brendshme.

2 shtator - Anëtarët e Parlamentit votuan shprehimisht në favor të qeverisë teknike në 

përputhje me Marrëveshjen e Përzhinos. Oliver Spasovski u zgjodh Ministër i Punëve të 

Brendshme dhe Frosina Remenski, Ministre e Punës dhe Politikës Sociale.

15 shtator - PSP fillon aktakuzën e dytë për 14 persona të akuzuar për dhunë para 

Komunës Qendër. Kjo është aktakuza e parë e aktakuzës së PSP-së që akuzon Nikolla 

Gruevskin.

27 shtator - Zyra e Vendit e Bankës Botërore në Maqedoni paraqet raportin e rregullt 

gjysmë-vjetor ekonomik, duke paralajmëruar se sistemi i pensioneve të vendit është në 

prag të kolapsit për shkak të vendeve të reja të punës të mbuluara nga masat qeveritare. 

Raporti theksoi se madje 89% e vendeve të reja të krijuara janë stimuluar në mënyrë 

fiskale. Në këto punë punëdhënësi është i liruar nga pagesa e kontributeve sociale dhe 

pagesa të ngjashme, kështu që deficiti në FPDS mbushet me para të buxhetit.

18 tetor - PSP hyn në DSK me dy urdhra gjyqësore dhe mbahet për 48 orë. Dokumentet e 

sekuestruara me urdhra për masa të posaçme hetimore për përgjimin e komunikimeve, 

librat log dhe disa të dhëna kompjuterike nga sistemi i përgjimeve nga viti 2008 deri në 

2015 u morrën. Një ekspert i jashtëm për të dhënat e mbetura të kompjuterit erdhi në 

SDK. Një hetues i PSP ishte arrestuar më parë për fotografimin e një objekti të Sasho 

Mijallkov.

28 tetor - Dime Spasov, ministri i punës dhe politikës sociale, si një zëvëndës-ministër 

shtesë në një aksident automobilistik shkaktoi dy aksidente trafiku dhe shpëtoi nga 

policia. Zyra e Spasov tha që mediat shkatërruan qëllimisht imazhin dhe rejtingun e tij.

9 nëntor - Raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë përdor termin “institucione të 

kapura” në gjyqësor, organe rregullatore dhe mediat.

16 nëntor - Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në Strasburg vendosi që Qeveria, duke 

mos regjistruar Arqipeshkvinë e Ohrit të Zoran Vranishkovski, shkelte lirinë e shoqatës 
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dhe lirinë e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë, të cilën ishte e detyruar ta respektonte në 

përputhje me Ligjin Ndërkombëtar, konventën për të drejtat e njeriut.

28 nëntor - U mbajt seanca e parë gjyqësore për “Kalaja 2”, në të cilën Prokuroria Spe-

ciale paditi shtatë persona nga Shërbimi i Sigurisë dhe Kundërzbulimit për krimin e falsi-

fikimit të dokumenteve zyrtare dhe shkatërrimit të dokumenteve që lidhen me përgjimet 

e paligjshme.

11 dhjetor - U mbajtën zgjedhjet parlamentare. VMRO-DPMNE dhe koalicioni morën dy 

deputetë më shumë sesa LSDM. Të dy palët festuan fitoren. Zoran Zaev, lideri i LSDM-së, 

tha se qytetarët kishin rrëzuar regjimin e Nikolla Gruevskit me stilolaps dhe kishin fituar 

programin e LSDM-së dhe koalicionit “Për jetë në Maqedoni”. Nikolla Gruevski njoftoi se 

VMRO-DPMNE është fituesi i zgjedhjeve dhe se LSDM mori mbështetje të konsiderueshme 

nga elektorati shqiptar.

16 dhjetor - Anëtarët dhe zyrtarët e VMRO-DPMNE protestojnë para selisë së Komisionit 

Shtetëror Zgjedhor duke vendosur ankesat e partive. Rruga para KSHZ ishte e bllokuar 

dhe fjalimet u mbajtën në një atmosferë të nxehtë. Nikolla Gruevski i tha KSHZ-së se 

partia nuk do të marrë pjesë në rizgjedhje dhe nuk do t’i njohë rezultatet e ri-kandidimit. 

Gruevski tha gjithashtu se ambasadorët e huaj ndërhyjnë shumë në punët e brendshme 

të vendit. Gruevski gjithashtu tha në fjalën e tij se filloi procesi i “desoroisizimit”.

16 dhjetor - Seanca e parë gjyqësore për aktakuzën e PSP, në të cilën Nikolla Gruevski 

u padit për ngjarjet përpara Komunës Qendër në 2013. Gjykata fillimisht hodhi poshtë 

provat e PSP për dhunën në Komunën Qendër, mes të cilave edhe “bombat”.

19 dhjetor - inspektorët e ZAP fillojnë auditimet financiare të rreth njëzet OJQ-ve. Më vonë 

u raportua se KShPK kishte kërkuar kontrollet.

25 dhjetor - Rivotoheshte në vendvotime në Gostivar dhe Tearce pasi Gjykata Administrative 

pranoi një ankesë nga LSDM-ja dhe VMRO-DPMNE. Nuk ka pasur ndonjë ndryshim në 

numrin e vendeve të fituara pas rivotimit.
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(VITI 2017) E ENJTE E PËRGJAKUR  
DHE NDËRRIMI I QEVERISË

7 janar - Liderët e BDI, koalicionit “Rilindja” me BESA dhe Aleanca për Shqiptarët, në Tiranë, 

Shqipëri, nënshkruajnë një platformë të përbashkët me shtatë pika, ku deklarojnë se 

respektojnë vullnetin e shprehur të qytetarëve maqedonas në zgjedhjet e parakohshme 

parlamentare të 11 dhjetorit 2016. Takimi u organizua nga Kryeministri shqiptar Edi Rama. 

Shtatë pikat përcaktojnë: arritjen e barazisë së plotë në përputhje me Marrëveshjen 

e Ohrit dhe Kushtetutën, arritjen e barazisë ekonomike dhe barazisë në mirëqenien 

sociale, veçanërisht përmes zhvillimit rajonal të ekuilibruar, forcimit të sundimit të 

ligjit, si parakusht për përparimin në integrimin Euro-Atlantik, mbi marrëdhëniet e mira 

ndëretnike për hir të stabilitetit politik në vend, zgjidhjen e mosmarrëveshjes për emrin, 

marrëdhëniet e mira me fqinjët dhe integrimin e shpejtë në NATO dhe Bashkimin Evropian. 

Ky dokument u përdor nga VMRO-DPMNE si një narrativ që parashikon federalizimin e 

shtetit dhe ndryshimin e emrit. Terminologjia e VMRO-DPMNE-së shkonte nga vetëm 

“platforma”, “platforma e re”, “platforma kombëtare”, “platforma e shqiptarëve” deri në 

“platformën e Shqipërisë”, “platformën e Tiranës” dhe “platformën e tiranisë” ... Gruevski 

për herë të fundit e përdori termin në 31 maj, disa minuta para se të votohej qeveria e 

re e Zoran Zaev.

9 janar - Presidenti Gjorge Ivanov dorëzon mandatin e qeverisë Nikolla Gruevskit.

17 janar - U formua Shoqata e Operacionit Stop Soros dhe njoftoi se do të kontribuojë 

në procesin e desoroisizimit në Maqedoni. Shoqata mbajti konferenca për shtyp dhe 

paraqitje publike që kërkuan të gjenerojnë një imazh negativ publik të OJQ-ve të 

mbështetura nga Fondacioni Shoqëria e Hapur - Maqedoni.

29 janar - Nikolla Gruevski nuk arrin të formojë qeveri brenda 20 ditëve të përcaktuara 

me kushtetutë. Pastaj erdhi një periudhë në të cilën Ivanov nuk pranoi të dorëzonte 

mandatin Zoran Zaevit.

23 shkurt - Bisedimet midis LSDM-së dhe BDI përfundojnë për marrëveshjen e koalicionit 

dhe zgjedhjen e një qeverie të re.
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26 shkurt - Nikolla Gruevski, duke folur në Sitel TV, tha se uniteti i shtetit ishte sulmuar dhe 

se qytetarët, nëse mendonin se duke u ulur në shtëpi do të shpëtonin shtetin, gabojnë. 

Në një intervistë në vitin 2019, Zyra e Prokurorisë për Prokurorinë e Krimit të Organizuar 

dhe Korrupsionit e përmendi atë si një iniciativë për të nxitur një ndërhyrje të dhunshme 

në Parlament më 27 prill, dhe dyshoi Gruevskin për organizimin e dhunës.

27 shkurt - Protestë kundër riemërimit. Protesta nisi para Info-qendres të BE dhe 

përfundoi përpara Parlamentit. Protestuesit thirrën për përfundimin e bisedimeve për 

emrin, shfuqizimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe Traktatin me Bullgarinë, lirimin 

e të arrestuarve dhe të dënuarve për dhunën e 27 prillit. Në ballë ishin peshkopët e KOM, 

Agathangel dhe Pjetri, të cilët mbajtën fjalime para Kuvendit. Disa protestues dogjën 

flamurin Grek në protestë. Që nga ajo kohë, protestat nën emrin “Për një Maqedoni të 

përbashkët” janë mbajtur çdo ditë. U krijuan gjithashtu njëzet shoqata patriotike, të cilat 

njoftuan se do të prishnin përpjekjet për “rrëzimin e shtetit”.

1 mars - Kreu i LSDM-së, Zoran Zaev, i dërgon Presidentit Gjorge Ivanov 67 nënshkrime 

parlamentare për një mandat për të formuar një qeveri nga LSDM, BDI, Aleanca për 

Shqiptarët dhe lëvizja BESA.

19 mars - Hoyt Brian Yi, Zëvendës Ndihmës Sekretari i Shtetit për Evropën dhe Euroazinë, 

viziton Maqedoninë për të inkurajuar liderët e vendit që të respektojnë Marrëveshjen e 

Przhinos dhe të zbatojnë reformat e nevojshme.

23 prill - Një referendum i suksesshëm në Komunën e Gjevgjelisë kundër hapjes së 

minierave për metale dhe minerale.

27 prill - Ndërhyrje e dhunshme në Parlament. Qindra protestues nga shoqata “Për një 

Maqedoni të përbashkët” sulmuan legjislaturën për të bllokuar zgjedhjen e Talat Xhaferit 

si kryetar të Parlamentit. Megjithë ndërhyrjes dhe dhunës, Xhaferi u zgjodh president 

dhe u njoh menjëherë nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe bashkësia 

ndërkombëtare. Deputetët Zijadin Sela, Zoran Zaev, Radmila Sekerinska dhe të tjerët u 

plagosën rëndë. Dy ditë pas ngjarjes, policia arrestoi disa pjesëmarrës në sulm. Zyrtarët 

e policisë dhe të ushtrisë u arrestuan në mesin e sulmuesve, si dhe ish të burgosur të 

dënuar për krime të rënda. Bastisja ndodhi në 19:00 kur burra të maskuar u lëshuan nga 

siguria e parlamentit dhe hynë në dhomën e shtypit. Policia u përgjigj pothuajse tre orë 
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më vonë. Më herët, deputetët e VMRO-DPMNE bllokuan një seri fjalish me gojë, retorikë, 

kundër-pretendime dhe vërejtje procedurale për zgjedhjen e një komisioni për zgjedhje 

dhe emërim, i cili u propozua nga kryetari i ri parlamentar. Deputetët u evakuuan nga 

Parlamenti me automjete të blinduara në orët e vona të mbrëmjes, dhe policia shpërndau 

protestuesit me bomba shoku. Ambasadorët e huaj në një konferencë urgjente për shtyp 

atë natë thanë se ishin të shqetësuar për atë që kishte ndodhur dhe e ftuan policinë të 

veprojë në kapacitet mbrojtës. Shtatëdhjetë qytetarë, rreth 20 policë dhe disa deputetë 

kërkuan ndihmë mjekësore në spitalet e Shkupit. Dita u emërua “E enjta e përgjakur”.

3 maj - Agjensia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale përfundon se RTM nuk e 

ka informuar si duhet dhe me kohë publikun për ngjarjet në Parlament.

9 maj - Prokuroria Publike hap nëntë aktakuza për persona që morën pjesë në ndërhyrjen 

në Parlament. Të gjithë të pandehurit u deklaruan fajtorë në gjykatë për kryerjen e krimit 

të pjesëmarrjes në një turmë që do të parandalonte një zyrtar të kryejë një akt zyrtar 

dhe iu dhanë prova. Gjykata e apelit rrëzoi dënimet e tyre të provës.

12 maj - Gjykata Supreme heq arrestimin e biznesmenit të dyshuar Sead Koçan, pronarin 

e Transmetit, i cili shpëtoi nga Maqedonia. Këshilli i mbledhjes së fakteve, me iniciativën e 

OJQ-ve, paraqiti ankesa për të vendosur përgjegjësi për gjyqtarët që lejuan Koçan të ikte.

17 maj - Ivanov i jep udhëheqësit të LSDM-së Zoran Zaev mandatin për të formuar qeveri.

26 maj - Ambasadori serb në Shkup Dushanka Divjak-Tomiq u thirr në Ministrinë e Jashtme 

për të shpjeguar praninë e këshilltarit të saj Goran Zhivaljeviq në Parlament më 27 Prill.

31 maj - Disa minuta para mesnatës u votua qeveria e re maqedonase e udhëhequr nga 

Zaev, duke i dhënë fund krizës politike dy-vjeçare të vendit.

1 qershor - Në seancën e parë plenare pas zgjedhjes së qeverisë së re, Kuvendi miraton 

ndryshime legjislative që shfuqizuan testimin e jashtëm.

9 qershor - Anëtarët e VMRO-DPMNE njoftuan në një konferencë për shtyp se po 

zhvillohen aktivitete për demokratizimin dhe modernizimin e partisë. Ata kërkuan reforma 

të brendshme në VMRO-DPMNE dhe për këtë arsye u quajtën “reformatorë”.
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11 qershor - Në Bogdanci u mbajt një referendum i suksesshëm kundër vazhdimit të 

ndërtimit të minierës Kazandoll.

13 qershor - Gazeta e përditshme Dnevnik është shuar. Në fund të prillit, pas gati dy 

dekadash, gazetat ditore Utrinski Vesnik dhe Vest pushuan së ekzistuari. Unioni i 

Gazetarëve dhe Punëtorëve të Mediave ka bërë një kërkesë penale në Prokurorinë 

Publike për shpërdorim të pushtetit dhe autorizim me arsyetimin se ish-pronarët, Srxhan 

Kerim dhe Jana Stanisavljeva, i ulën pronat e personit juridik në veprime të paligjshme. 

Më parë, gazetarët ishin në grevë për pagat e papaguara.

17 qershor - Ministria e Arsimit heq studimet e shpërndara të Universitetit “Sh. Kirili dhe 

Methodi”, dhe i reduktoi ato në universitete të tjera.

24 qershor - Ministri i Kulturës, Robert Alagjozovski, njoftoi se grupet e punës të Ministrisë 

do të rishikojnë projektin “Shkup 2014”.

26 qershor - Ikën ish-kreu i Administratës së Pestë të Shërbimit të Sigurisë dhe 

Kundërzbulimit, Goran Gruevski, dhe punonjësi i DSK-së, Nikolla Boshkovski, të cilët u 

ndaluan nga policia pas një vendimi të Gjykatës Supreme. Ata u arrestuan në Greqi në 

tetor dhe kërkuan azil.

29 qershor - PSP ngrit 17 akuza kundër 94 personave fizikë dhe 7 juridikë për një seri 

krimesh të zbuluara në bisedat e përgjuara me Gjykatën Penale. Me aktakuzat e paraqitura, 

PSP kërkoi paraburgim për ish-zyrtarët e VMRO-DPMNE-së, përfshirë kryetarin e partisë, 

Nikolla Gruevski. Së bashku me tre aktakuzat e mëparshme, totali arriti në 20.

2-4 korrik - Përfaqësuesi Special i Kombeve të Bashkuara për Bisedimet Maqedoni-Greqi 

Matthew Nimetz viziton Maqedoninë.

4 korrik - U miratua pjesa e parë e planit të qeverisë “3-6-9” për zbatimin e përparësive 

urgjente të reformës.

15 korrik - Nikolla Gruevski kërkon 20 roje shtesë të sigurisë, si ish-kryeministër, me 

arsyetimin se ai merr kërcënime të rrezikshme për jetën. SDK-ja bëri një vlerësim dhe 

vendosi që nuk kishte ndonjë rrezik të tillë dhe nuk e pranoi kërkesën.
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23 korrik - Në Dojran u mbajt një referendum i suksesshëm kundër hapjes së minierave 

në territorin e Komunës Dojran.

1 gusht - Kryeministrat e Maqedonisë dhe Bullgarisë, Zoran Zaev dhe Bojko Borisov, 

nënshkruajnë një marrëveshje për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë midis dy vendeve. 

Traktati u ratifikua në të dy parlamentet, duke përfshirë një dispozitë që parashikon 

krijimin e një komiteti të përbashkët ekspertësh multidisiplinar për çështje historike dhe 

arsimore për interpretimin shkencor të ngjarjeve historike përmes burimeve autentike 

historike.

17 gusht - Parlamenti shkarkon prokurorin e shtetit Marko Zvrlevski. Qeveria inicioi 

shkarkimin e Zvlevskit për ekzekutim të paligjshëm, joprofesional dhe të parakohshëm 

të postit të tij.

20 gusht - Serbia tërheq stafin nga ambasada në Shkup për shkak të aktivitetit të 

inteligjencës.

3 shtator - Referendum i pasuksesshëm lokal në komunën e Bosilovës nëse banorët janë 

“për” ose “kundër” hapjes së minierës së bakrit dhe arit Illovica dhe nëse janë për ose 

kundër hapjes së burimeve minerale metalurgjike në komunë. Më 17 shtator, në Komunën 

e Novo Sello u mbajt një referendum i dështuar me të njëjtën pyetje për referendum.

15 shtator -  U publikua raporti i dytë i grupit të ekspertëve të Komisionit Evropian, i 

udhëhequr nga Reinhard Priebe. Raporti u nda në katër kapituj: gjyqësori, zbatimi i ligjit 

dhe ndjekja penale, organe të pavarura dhe media, dhe shoqëria civile. Raporti është një 

vazhdim i të parës, i cili u lëshua në qershor 2015 në kulmin e krizës politike. Shumica e 

rekomandimeve në raportin e parë nuk janë zbatuar.

24 shtator - Qeveria e VMRO-DPMNE shpenzoi 38 milion euro në para të fushatës nga 

2008 deri në 2015, tha qeveria e re. Shumica e parave të fushatës, të tilla si “Keni një 

fëmijë të tretë”, “Eksploroni Maqedoninë” ose “Kundër abortit”, përfunduan në llogaritë e 

televizionit kombëtar me një politikë editoriale pro-qeveritare. Asnjë e dhënë nuk është 

në dispozicion për tre vjet.

5 tetor - Policia kontrollon shtëpinë dhe zyrën e ish-presidentit të Gjykatës Penale 

Vlladimir Pançevski me kërkesë të PSP për një procedurë paraprake në lidhje me zbulimin 
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e të dhënave për personat ose palët e tjera të interesuara, të dhëna zyrtare nga sistemi 

AKMIS. në lidhje me çështjet e PSP, por edhe me çështjet gjyqësore. Pançevski ka ngritur 

akuza penale kundër prokurorëve, të cilat prokuroria i hodhi poshtë.

15 tetor - Zgjedhjet lokale në Maqedoni. Shumica e kryetarëve të komunave (57) dhe 

vendet e këshillit u fituan nga LSDM, ndërsa VMRO-DPMNE humbi 51 vende kryetare dhe 

fitoi vetëm 5 vende. BDI humbi 4 kryetarë të bashkive në zgjedhjet e kaluara dhe fitoi 

gjithsej 10 vende kryetare. Kreu i VMRO-DPMNE-së Nikolla Gruevski mbajti një konferencë 

për shtyp pas votimit, duke akuzuar qeverinë për parregullsi, përdhunim të demokracisë 

dhe shtetit. Ai tha se partia nuk do t’i njohë rezultatet e zgjedhjeve dhe bëri thirrje për 

zgjedhje të parakohshme parlamentare.

17 tetor - Deputeti i GROM, Çedomir Sazdovski largohet nga partia që ishte në koalicion 

me VMRO-DPMNE dhe ka njoftuar se ai do të kandidohet për parlament si deputet i 

pavarur. Në dhjetor, deputeti Amdi Bajram bëri të njëjtin veprim.

18 tetor - VMRO-DPMNE njofton se Raporti Zgjedhor i OSBE/ODIHR është i anshëm dhe 

nuk pasqyron gjendjen aktuale të procesit zgjedhor.

2 nëntor - Gjykata Penale e Shkupit dënon me burg të përjetshëm shtatë nga 37 të 

pandehurit në çështjen “Lagjeja e trimave”. Trembëdhjetë të pandehur u dënuan me 

40 vjet burg, gjashtë morën 20 vjet burg... Gjashtëmbëdhjetë të pandehur u dëbuan 

përgjithmonë nga territori i shtetit nga gjykata. Aktgjykimi u miratua nga Gjykata e Apelit 

e Shkupit.

8 nëntor - PSP merr aktgjykimin e parë. Në mungesë të tij, gjykata e dënoi me një vit 

e gjashtë muaj burg Goran Grujevskin, drejtorin e Administratës së pestë të Ministrisë 

së Brendshme, për çështjen “Kështjella 2” për shkatërrimin e dokumenteve zyrtare të 

përgjimeve, dhe dënoi gjashtë oficere me provë. Ankesat rrëzuan çështjen e Grujevskit 

dhe e dërguan atë në rigjykim, dhe e konfirmuan vendimin për nëpunëset.

28 nëntor - 36 persona u arrestuan për të Enjten e përgjakur, përfshirë ish-drejtorin 

BSP Mitko Çavkov, i cili drejtone qendrën e krizës në ngjarjet e 27 prillit. Të arrestuarit 

përfshinin gjashtë deputetë nga VMRO-DPMNE, polic, udhëheqës të protestës “Për një 
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Maqedoni të përbashkët”, si dhe liderë të shoqatave patriotike. Ata u akuzuan për krimin 

e rrezikimit të rendit kushtetues dhe sigurisë. VMRO-DPMNE organizoi protesta para 

gjykatës dhe burgut për të liruar deputetët nga paraburgimi. Gjykata Penale në 2019 

dënoi 16 prej tyre në gjithsej 211 vjet burg.

1 dhjetor - Në një intervistë të postuar në portalin Kurir, Nikolla Gruevski njoftoi 

dorëheqjen e tij nga pozita udhëheqëse në partinë opozitare. Në një intervistë, Gruevski 

tha se dorëheqja e tij nuk ishte e kushtëzuar me rezultatin e zgjedhjeve.

11 dhjetor - Presidenti dhe shtatë anëtarët e KSHZ-së japin dorëheqjen nën presionin e 

publikut pasi ambasadori amerikan Jess Bailey zbuloi se atyre u ishte dhënë pagesa e 

lartë për ciklet e fundit të zgjedhjeve në një seancë të mbyllur.

12 dhjetor - VMRO-DPMNE njofton se nuk do të marrë pjesë në punën e Kuvendit dhe 

organeve parlamentare për shkak të ndalimit të deputetëve Krsto Mukoski, Ljuben 

Arnaudov dhe Sasho Vasilevski, të cilët ishin në Njësinë e Hetimit të Burgjeve të Shkupit, 

si dhe deputetët Johan Tarçullovski, Zhaklina Peshevska dhe Ljupço Dimovski, i cili ishte 

nën arrest shtëpiak. Gjykata i urdhëroi këto masa pasi Kuvendi, me kërkesë të gjykatës, 

vendosi të revokojë imunitetin e tyre.

23 dhjetor - Në kongresin e 16-të të jashtëzakonshëm të partisë, Hristijan Mickoski, 

sekretari i përgjithshëm i partisë, u zgjodh president i ri i VMRO-DPMNE.

(VITI 2018) U NËNSHKRUA MARRËVESHJA E 
PRESPËS, REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

11 janar - Deputetët miratojnë Ligjin për përdorimin e gjuhëve. Opozita pretendoi se ligji 

ishte antikushtetues, dhe qeveria argumentoi se ligji promovonte përdorimin e gjuhëve 

në të gjitha komunitetet në Maqedoni. Një javë pasi të miratohej ligji, Presidenti Gjorge 

Ivanov tha se nuk do ta nënshkruante dekretin. Masa e Ivanovit u përdor nga grupi i 

grupit VMRO-DPMNE për të paraqitur mbi 30,000 ndryshime në ligj. Opozita kërkoi një 

ndryshim në ligj, por kryetari i parlamentit e hodhi poshtë kërkesën e tyre.
Procesi gjyqësor 
për “të enjten e 
përgjakur”
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17 janar - Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg u drejtohet ligjvënësve në 

Parlament. Në fjalimin morën pjesë edhe deputetë të opozitës nga VMRO-DPMNE, të cilët 

njoftuan se ata do të kthehej në Parlament vetëm për të ndjekur fjalimin e tij.

24 janar - Kryeministri Grek Alexis Tsipras në Davos, Zvicër, takohet me Kryeministrin Zoran 

Zaev për çështjen e emrit. Zaev njoftoi ndryshimin e emrit të aeroportit dhe autostradës.

30 janar - Parlamenti, me propozimin e Ministrisë së Kulturës, shfuqizon Aktin Kombëtar 

të Artistëve me arsyetimin se krijon një trajtim të pabarabartë midis artistëve.

6 shkurt - Kryeministri Zoran Zaev njofton se autostrada që lidh Maqedoninë me kufirin 

jugor do të riemërtohet në “Miqësia” dhe Aeroporti i Shkupit në “Aeroporti Ndërkombëtar 

i Shkupit”. Qeveria ka vendosur të konfirmojë hapin drejt ndërtimit të miqësisë dhe 

besimit me Greqinë.

21 shkurt - Monumenti i Andon Janev Llazev - Qoseto u hoq nga Gjykata Supreme në 

qendër të Shkupit. Një grup pune në Ministrinë e Kulturës ka identifikuar shkelje të 

shumta ligjore në procedurën e vendosjes së tij. Në vend të saj u mboll një pemë.

1 mars - Ministria e Punëve të Brendshme, Policia Financiare dhe Shërbimi i Inteligjencës 

Financiare në një takim të përbashkët me përfaqësuesit e shoqërisë civile thanë se po 

mbyllnin “desorosoizimin” dhe se organizatat e shoqërisë civile dyshohej se vepronin në 

mënyrë të paligjshme pa bazë.

14 mars - Në një atmosferë të tensionuar, deputetët në Kuvend përsëri miratojnë Ligjin 

për përdorimin e gjuhëve. Deputetët e VMRO-DPMNE u përpoqën të bllokojnë debatin dhe 

votimin. Siguria e parlamentit parandaloi një incident fizik midis kryetarit të parlamentit 

Talat Xhaferi dhe deputetit Nikolla Gruevski.

26 mars - Ministria e Punëve të Jashtme vendos të dëbojë diplomatin rus në solidaritet 

me Mbretërinë e Bashkuar dhe partnerët e vendit në NATO dhe BE, të cilët gjithashtu 

dëbuan diplomatët rusë nga vendet e tyre pas helmimit të ish agjentit rus Sergei Skripal 

në Solsbury , Angli, një rast për rë cilin Londra kishte akuzuar Rusinë.
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1 prill - Kreu i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski njofton se VMRO-DPMNE do të kthehet 

në Parlament pas një vendimi të komitetit qendror të partisë dhe se do të fillojë një votë 

mosbesimi kundër qeverisë, e cila nuk arriti të kalojë asamblenë.

11 prill - Freedom House, në raportin e saj “Kombet në Tranzicion”, vëren se demokracia 

dhe qeverisja e shtetit kanë parë pak përmirësime, për herë të parë që nga viti 2010, kur 

për shtatë vjet rresht raporti ka parë tendenca në rënie.

12 prill - Qeveria dhe opozita votojnë së bashku një pjesë të të ashtuquajturës Ligjet 

e reformës: Ligji për krijimin e një Agjencie Operative-Teknike, Ligji për përgjimin e 

komunikimeve dhe Ligji për Dëshmitarët e Mbrojtur, siç kërkohet nga PSP.

18 prill - Komisioneri i BE për Politikën e Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit Johannes 

Hahn prezanton Kryeministrin Zoran Zaev në Raportin e Progresit të Komisionit Evropian 

për Maqedoninë, duke theksuar se vendi meritonte rekomandimin e pakushtëzuar.

22 maj - Ish-ndihmësi i Ministrit në Ministrinë e Brendshme, Gjoko Popovski, u dënua për 

abuzim të një zyrtari në çështjen “Treqind” në për blerjen e automjeteve policore. Apeli 

pushoi aktgjykimin dhe e ktheu çështjen për rigjykim.

23 maj - Kryeministri Nikolla Gruevski u dënua me dy vjet burg për marrjen e një çmimi 

për ndikim të kundërligjshëm në çështjen “Tank” për blerjen e një Mercedesi luksoz. 

Ndihmësi i Ministrit të Punëve të Brendshme Gjoko Popovski dhe Ministresha Gordana 

Jankulloska u dënuan në një procedurë të veçantë. Më 5 tetor, Gjykata e Apelit e Shkupit 

vërtetoi dënimin e Gruevskit.

12 qershor - Kryeministri Zoran Zaev në një konferencë për shtyp në prani të të gjithë 

ministrave të qeverisë njoftoi zgjidhjen e mosmarrëveshjes dekada të gjatë për emrin 

me Greqinë. Zaev njoftoi se emri i ri i shtetit do të ishte Republika e Maqedonisë së Veriut 

për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm dhe se marrëveshja parashikon konfirmimin 

e gjuhës maqedonase në Kombet e Bashkuara, e cila do të renditet si maqedonase pa 

shënime dhe se kombësia është maqedonase/qytetarë të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut.
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17 qershor - Ministrat e Jashtëm grekë dhe maqedonas, Nikolla 

Dimitrov dhe Nikos Kotsias në fshatin Nivitsi, Greqi, nënshkruajnë 

Marrëveshjen e Prespës në bregun e Liqenit të Prespës, së 

bashku me ndërmjetësin e KB Matthew Nimetz dhe përfaqësues 

të Bashkimit Evropian. Dokumenti zëvendësoi Marrëveshjen e 

Përkohshme të nënshkruar në Njujork më 13 shtator 1995. Para 

Parlamentit, para dhe pas nënshkrimit të Traktatit, një grup më 

i vogël i qytetarëve protestuan kundër Traktatit ku kishte edhe 

ndërhyrje nga policia.

26 qershor - Presidenti Gjorge Ivanov nuk nënshkruan dekretin për 

Ligjin për Ratifikimin e Traktatit me Greqinë.

27 qershor - Këshilli i Ministrave të Jashtëm të shteteve anëtare 

të Bashkimit Evropian vendos të hap negociatat e pranimit me 

Maqedoninë në qershor të vitit 2019. Ftesa është e kushtëzuar 

nga katër kushte: zbatimi i Marrëveshjes me Greqinë, prioritetet 

urgjente të reformës, një raport pozitiv nga Komisioni Evropian 

dhe një vendim i Këshillit të BE-së. Franca dhe Hollanda ishin ndër 

anëtarët më skeptikë për të filluar negociatat me arsyetimin se Traktati i Prespës nuk 

është i mjaftueshëm për përparim në integrimin evropian.

30 qershor - VMRO-DPMNE paraqet dokumente që pretendojnë se qeveria planifikon 

të ndërtojë një kamp të të huajve në lagjen Bardovci. MPB dhe Ministria e Punës dhe 

Politikës Sociale kanë mohuar në mënyrë të qartë.

2 korrik - Në Sofje u mbajt takimi i parë i një Komisioni të përbashkët multidisiplinar 

për çështje historike dhe arsimore midis Maqedonisë dhe Bullgarisë në përputhje me 

Marrëveshjen e Fqinjësisë .

12 korrik - Maqedonia pranon ftesën për të filluar negociatat e pranimit në NATO. Sekretari 

i Përgjithshëm i Aleancës, Jens Stoltenberg i shtroi një ftesë Kryeministrit Zoran Zaev dhe 

e uroi për guximin e tij politik.

20 korrik - Gjykata Penale e Shkupit dënon biznesmenin Sead Koçan dhe Vasilie Aviroviq 

në çështjen “Trust” të PSP. Personat juridikë Transmet dhe Sileks Nemetali janë pronë e 

17 qershor - Shefat 

e diplomacisë së 

Maqedonisë, Nikolla 

Dimitrov, dhe i 

Greqisë, Nikos Koxijas, 

në fshatin Nivici – 

Greqi, në bregun e 

Liqenit të Prespës e 

nënshkruan Marrëveshjen 

e Prespës, bashkë 

me ndërmjetësuesin e 

KB për kontestin me 

emrin, Mathew Nimitz, 

dhe përfaqësues të 

Bashkimit Evropian. 
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konfiskuar me vlerë prej 17.5 milion euro. Apelata aprovoi aktgjykimin e shkallës së parë. 

Koçanit iu dhanë 4.5 vjet burg dhe Aviroviq u dënua me provë.

30 gusht - U krijua numratori i Porta Maqedoni. Në prag të zgjedhjeve të parakohshme 

parlamentare (dhjetor 2016), Zoran Zaev, në një tubim partie, premtoi se paratë e vjedhura 

do të ktheheshin në shtet dhe se do të regjistroheshin në një numrator të vendosur në 

“Porta Maqedoni” në Shkup.

4 shtator - Media transmetoi një depeshë të WikiLeaks nga Ambasada e SHBA në 

Shkup, sipas të cilit, në vitin 2008, qeveria pranoi të ndryshojë emrin e saj kushtetues 

në “Republika e Maqedonisë së Veriut”, me kusht që të përfshijë njohjen e gjuhës dhe 

kombësisë maqedonase.

8 shtator - Kancelarja gjermane Angela Merkel vjen në Shkup, duke njohur kryeministrat 

e Maqedonisë dhe Greqisë, Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras, për guximin e tyre për të arritur 

një marrëveshje dhe për të tejkaluar mosmarrëveshjen për dekada, duke lejuar pranimin 

e Maqedonisë në NATO. Pasoi një ofensivë diplomatike me vizita ndërkombëtare në 

mbështetje të traktatit, përpara një referendumi. Ata përfshinë sekretarin e përgjithshëm 

të NATO-s, Jens Stoltenberg, ndihmës sekretarin e shtetit të SHBA Wes Mitchell dhe 

kancelarin austriak Sebastian Kurz.

15 shtator - PSP publikon raport të posaçëm për tre gjyqtarë: Jovo Vangellovski, Svetllana 

Kostova dhe Sofia Laliçiq, si dhe për anëtarin e Këshillit Gjyqësor Aleksandra Zafirovska, 

duke deklaruar se “bombat” mundësuan ndikim të drejtpërdrejtë nga politika në çështjet 

gjyqësore. Në vitin 2017, PSP kërkoi largimin e gjyqtarëve që trajtuan çështjet e tyre për 

shkak të performancës joprofesionale dhe të pamatur të zyrës gjyqësore.

20 shtator - Gjykatësi Vlladimir Pançevski merret në pyetje nga Prokuroria Publike e 

Shkupit, i dyshuar për abuzim të sistemit elektronik për shpërndarjen e rasteve - AKMIS 

ndërsa ai ishte kryetar i gjykatës penale të Shkupit. Prokuroria ngriti aktakuzë.

30 shtator - Referendumi për Marrëveshjen me Greqinë u mbajt me pyetjen: “A jeni 

për anëtarësimin në BE dhe NATO duke pranuar Marrëveshjen midis Republikës së 

Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë?”. Kreu i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, 

priret të deklarohet për referendumin, por ai përfundimisht bëri thirrje për bindje 

personale. 666.743 qytetarë votuan, nga të cilët 609.813 votuan pro.
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8 tetor - Qeveria miraton propozimin me katër ndryshime kushtetuese dhe ia dërgon 

Parlamentit. Propozimi parashikon: shtimin e mbiemrit “së Veriut” në emër të Republikës 

së Maqedonisë në tërë tekstin e Kushtetutës, ndryshime në preambulë ku, në renditjen 

e traditave të shtetndërtimit, theksohet ASNOM-i dhe të gjitha vendimet renditen 

individualisht, duke garantuar paprekshmërinë e tërësisë dhe sovranitetit territor dhe 

kujdesi për Diasporën dhe Maqedonasit jashtë vendit.

8 tetor - Gjykata Penale e Shkupit e dënon ministreshën e Punëve të Brendshme Gordana 

Jankuloska me 6 vjet burg për rastin “Tank” për blerjen e Mercedesit ekstraluksos. Apelata 

e mbështeti dënimin dhe e uli dënimin e saj në 4,5 vjet. Gjykata Supreme më vonë e shtyu 

dënimin me burg me një kërkesë për rishikim të jashtëzakonshëm të aktgjykimit.

15 tetor - Kryeministri Zoran Zaev në Asamblenë Parlamentare bën thirrje për pajtim mbi 

ngjarjet e 27 Prillit midis qeverisë dhe opozitës. “Ejani, kolegë, në të djathtë dhe të majtë. 

Unë po dërgoj një mesazh për të kërkuar falje për 27 prill. Unë e di se kjo ka një çmim 

politik”, tha Zaev.

19 tetor - Me votim individual në Kuvend, 80 deputetë votuan për hapjen e procedurës 

për ndryshimin e Kushtetutës së shtetit sipas Marrëveshjes së Prespës, ku gjithashtu 

votuan deputetët e VMRO-DPMNE. Deputetët e VMRO-DPMNE dhe ish-presidenti i partisë, 

Nikolla Gruevski qëndruan anësh ndërsa zhvillohej votimi individual. Më herët, gjykata 

zëvendësoi disa të ndaluar me masa arrest shtëpie, pas së cilës ata u paraqitën në 

votime. Komiteti Ekzekutiv i VMRO-DPMNE në një seancë të jashtëzakonshme përjashtoi 

shtatë deputetët nga partia që votuan pro. Ligjvënësit morën mbrojtjen e policisë për 

shkak të kërcënimeve dhe protestat që u organizuan jashtë shtëpive të tyre.

22 tetor - Komiteti Qendror i VMRO-DPMNE vendos të pastrojë partinë nga të 

ashtuquajturit “mijallkovistët” dhe “reformistët”. Ish funksionarët Sasho Mijalkov dhe 

Nikolla Todorov i përjashtuan nga partia. Nënkryetari i partisë, Mitko Jançev dhe anëtari 

i Komitetit Ekzekutiv u shkarkuan gjithashtu. Reformatori Petar Bogojeski gjithashtu u 

shkarkua nga posti i tij si zv/sekretar i përgjithshëm i VMRO-DPMNE dhe më vonë u 

përjashtua nga anëtarësia e partisë.

Nikolla Gruevski duke 
ardhur në gjykimin për 
rastin “Tanku”
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22 tetor - Deputeti i GROM-it Panço Minov njofton se po pezullon anëtarësimin në 

koalicionin e udhëhequr nga VMRO-DPMNE ndërsa Hristijan Mickoski është president, 

për shkak të “mënyrës jodemokratike të zëvendësimit të disidentëve”.

29 tetor - Një grup i ri prej tetë anëtarësh deputetë të dëbuar nga VMRO-DPMNE nën 

emrin “Grupi i Pavarur nga VMRO-DPMNE dhe Koalicioni për një Maqedoni më të mirë” 

fillon të funksionojë në Parlament. Disa nga propozimet e tyre u përfshinë në procesin e 

mëtutjeshëm të ndryshimit të Kushtetutës.

13 nëntor - Ish-kryeministri Nikolla Gruevski njoftoi në Facebook se është në Budapest 

dhe ka kërkuar azil politik nga autoritetet hungareze. Një ditë pas njoftimit të tij, policia 

maqedonase lëshoi një urdhër arrest ndërkombëtar dhe kërkoi ekstradimin e tij. 

Gruevski atëherë tha më 20 nëntor se Hungaria ishte përgjigjur pozitivisht ndaj kërkesës 

së tij për azil. PSP kërkoi paraburgim në të gjitha procedurat e tij për arratisje. Ekstradimi 

gjithashtu u kërkua nga Prokuroria për ndjekjen penale të krimit të organizuar dhe 

korrupsionit për organizimin e ngjarjeve të 27 Prillit.

9 nëntor - PSP fillon hetimin për pastrim parash, abuzim të detyrës dhe privilegjin e 

kreditorëve të koduar “Imperi”. Trembëdhjetë persona u dyshuan, përfshirë Sasho 

Mijallkov dhe biznesmenin Jordan Kamçev... Ata u arrestuan, por më vonë, me një lëvizje 

pozitive nga PSP, gjykata i liroi ata nën arrest shtëpiak.

4 dhjetor - U kap the arrestua ish drejtori i DSK Vlladimir Atanasovski në hetimin e 

Prokurorisë për organizimin e ngjarjeve të 27 prillit në Parlament. Për të, si dhe për 

Trajko Veljanoski, Spiro Ristovski dhe Mile Janakieski, Prokuroria më vonë akuzoi se ata 

organizuan ndërhyrjen në Parlament.

5 dhjetor - Qeveria fillon një debat publik mbi projekt-ndryshimet në kushtetutë të 

parashikuara nga Traktati i Prespës.

18 dhjetor - Kuvendi miratoi Ligjin për Amnisti për Pjesëmarrësit në Sulmin e Organizuar 

në Parlament më 27 Prill 2017. Aktakuza më tej fali 15 të pandehur vitin e ardhshëm, duke 

përfshirë deputetët e VMRO-DPMNE-së që ishin të përfshirë nga aktakuza. Tetë ligjvënës 

nga VMRO-DPMNE dhe koalicioni gjithashtu votuan për ligjin.
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28 dhjetor - Në një letër drejtuar Kryetarit të Kuvendit dhe propozuesve, gjashtëmbëdh-

jetë OJQ kërkuan tërheqjen e menjëhershme të Projektligjit për ndryshime në Kodin Pe-

nal, duke sqaruar se ndryshimi në disa prej neneve do të lejonte në rastet me të cilat 

merret SPO të shqiptohen dënime më të ulëta ose veprimet të bëhen të vjetruara dhe 

kështu shkelësit nuk do të përgjegjen për krimin. Parlamenti, megjithatë, miratoi ndry-

shimet në Kodin Penal, por pa ndryshuar nenin për shpërdorim të pushtetit dhe autorite-

tit në kryerjen e prokurimit publik.

(VITI 2019) GREQIA RATIFIKON  
TRAKTATIN E PRESPËS

10 janar - Partia BESA kushtëzon votën e saj mbi ndryshimet kushtetuese në Parlament 

me dy kërkesa: mos të ketë shtetësi maqedonase te Shqiptarët dhe të mos ketë mbrojtje 

vetëm për diasporën maqedonase, por për diasporën në përgjithësi.

11 janar - Me 81 vota pro dhe asnjë kundër dhe abstenim, Kuvendi votoi për ndryshimin e 

Kushtetutës. Deputetët e VMRO-DPMNE bojkotuan seancën parlamentare. U përcaktua se 

ndryshimet kushtetuese do të hyjnë në fuqi kur të hyn në fuqi Marrëveshja Përfundimtare 

për të zgjidhur kontestin për emrin midis Maqedonisë dhe Greqisë. Kushtetuta rregullon 

gjithashtu shtetësinë si “maqedonas/qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

Fjalët “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët “Republika e Maqedonisë së 

Veriut”, dhe fjala “Maqedoni” zëvendësohet me fjalët “Maqedonia e Veriut”, me përjashtim 

të nenit 36.

14 janar - Kryetari i Parlamentit Talat Xhaferi njoftoi se ai kishte nënshkruar Ligjin për 

përdorimin e gjuhëve dhe se ai ishte botuar në Gazetën Zyrtare.

15 janar - Parlamenti Grek ratifikon Marrëveshjen e Prespës me Maqedoninë e Veriut me 

153 vota “pro” nga gjithsej 300 deputetë. Në shkurt u nënshkrua Protokolli i pranimit në 

NATO.
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DEKADË E GËRRYER 
NGA NDARJE DHE 
RILINDJE TË 
DËSHTUARA 

“Tani e shohin se sa e rëndë është të zgjidhet 

kjo çështje . Unë dy vite kam dhënë çdo gjë 

nga vetja të gjendet një zgjidhje dhe të 

hyjmë në NATO dhe kam pasur kujdes të mos 

i shqetësoj grekët (2006 – 2008). Pastaj, pas 

Bukureshtit kuptova se sido që të veprojmë, 

do të jetë njëjtë. Kështu që thash, së paku të 

bëjmë si të duam”.
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Kjo është një mesazh sms të cilin kryeministri i mëparshëm dhe lideri i VMRO-DPMNE, 

Nikolla Gruevski, ia ka dërguar një funksionari të afërm partiak në mars të vitit 2018, gjatë 

fazës më të vështirë të negociatave maqedonase-greke  për zgjidhjen e kontestit me 

emrin. Me këtë mesazh privat, Gruevski në  mënyrë të thjeshtë (“së paku të bëjmë si të 

duam”), post-festum i zbulon  motivet për të gjitha hapat politike që i ka bëtë pas Samitit 

të NATO’s në Bukuresht, deri në mbarimin e qeverisë së tij të fundit.

Vallë me të vërtetë Gruevski “ka pasur kujdes me diçka të mos i shqetësojë grekët nga 

viti  2006 – 2008), siç pretendon vetë? Ngjarjet tregojnë se argumentet nuk janë në 

anën e tij. Pikërisht në atë periudhë aeroporti i Shkupit e fitoi emrin e ri “Aleksandri i 

Madh”. Nikolla Todorov, ministri për arsim (2009 – 2011) dhe i shëndetësisë (2011 – 2017) 

në qeveritë  e Grueveskit, pikërisht  këtë ngjarje e tregon si gabimin e parë strategjik të 

qeverisë së atëhershme.

 “VMRO-DPMNE filloi me të madhe dhe me inventivitet, si asnjë qeveri deri atëherë. Por, 

sipas meje, në fillim bëri edhe gabim të madh strategjik. Nga kjo distancë, me përvojën 

time të tanishme, mendoj se gabim i madh strategjik i qeverisë  së udhëhequr nga VMRO 

– DPMNE ishte riemërimi i aeroportit të Shkupit “Leka i Madh” në fund të vitit 2006 dhe në 

fillimin e vitit 2007. Unë mendoj se këtu  filluan shumë probleme edhe për VMRO-DPMNE-

në dhe shtetin, dhe pasojat e këtij gabimi mendoj se po vuajmë sot, si VMRO-DPMNE 

ashtu edhe shteti. Pa asnjë arsye, ky vendim duket si një 'gisht i në sytë për Grekët'. Kjo ka 

zgjuar fantazmat e së kaluarës dhe, në vend që të përpiqemi gradualisht dhe pa pompë  

të krijojmë besim me Greqinë, ne u “kapëm për fyti”. Problemi është se  i futëm “gishtin 

në sy” një vendi që është një nga kombet më me ndikim në botë, shumë më i fortë dhe 

më i pasur se ne, një gjigant i integruar, ndërkombëtarisht i pashembullt, i pozicionuar 

më mirë, ushtarak dhe i sigurisë për ne. Në vend që të përpiqeshim të bashkoheshim në 

BE dhe NATO nën emrin e përkohshëm, ne, do të thoja, me një hap të pamjaftueshëm të 

menduar dhe të nxituar, kemi hapur Kutinë e Pandorës, për fat të keq, në dëmin tonë. 

Nëse do të analizonim arsyet, unë do të thosha se ishte qasja romantike ndaj politikës, 
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por edhe ndjenja e pabarazisë, domethënë padrejtësia e madhe që i është bërë një 

kombi paqësor përmes mohimit të tij dhe ndjenjës se dikush dëshiron të na çrrënjosë, 

asgjësojë, ose të na e  'merr' shtetin, "  vlerëson  Todorov.

LETËR PËR LLOGARITJEN E FUNDIT

Pas Samitit të NATO-s në Bukuresht, ndërsa përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare 

i bënë thirrje Republikës së Maqedonisë të angazhohet fuqimisht për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes për emrin, e cila ishte një pengesë për integrimin e saj në Aleancë, 

Gruevski zgjodhi një taktikë tjetër. Dhjetë ditë pas Samitit, Kuvendi u shpërnda 

dhe u organizuan zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare më 1 qershor, 

pas së cilës Gruevski formoi një qeveri koalicioni me BDI-në më 26 korrik.

Pas rifitimit të pushtetit, hapat ambiciozë dhe të guximshëm që qeveria 

e tij ndërmori në dy vitet e fundit, të paktën ekonomikisht, kanë filluar të 

mbajnë nën hije proceset e tjera. Larg syve të publikut, kompjuterët e partisë 

filluan një azhurnim intensiv të anëtarësimit, i cili gjithnjë e më shumë po 

shpërndahej nga selia e pagave në institucionet shtetërore. Broshurat e 

partisë, klientelizmi, bindja, besnikëria dhe frika - janë bërë formula kryesore 

mbi të cilën Gruevski ka filluar të forcojë radhët e bazës së partisë dhe të 

konsolidojë pushtetin. Kritika ndaj mediave për metoda të tilla u cilësua 

si goditje kritike, dashakeqe dhe e paanshme ndaj "rilindjes", dhe media 

që vazhdoi të vëzhgojë në mënyrë kritike qeverinë u përball me presione 

politike, por, mbi të gjitha, ekonomike. Shumë kompani kanë marrë një listë 

të "mediave të papërshtatshme" në të cilat qeveria nuk do të dëshironte 

të shihte reklamat e tyre. Ndarja në shoqëri, e cila filloi me diferencimin e 

qartë të "tonës" dhe "tuajën", u zhvendos shpejt në një ndarje të ashpër të 

"tradhtarëve" dhe "atdhetarëve". Sipas parimit "nëse nuk je me mua, atëherë je kundër 

meje", nuk ka mbetur asgjë midis këtyre dy ndarjeve. Pas 10 vjetësh, Vladimir Pesevski, 

zv / kryeministër për ekonomi në qeveritë e VMRO-DPMNE, në një intervistë për TV 21 do 

të vlerësojë se "pika thyerëse", domethënë mënyra e gabuar për të shkuar në 2011, pasi 

mbyllja e A1, televizionit të parë privat në Maqedoni, pas së cilës qeveria mbeti pa një 

mekanizëm të fortë korrigjues.

Librezat e 

partisë, 

klientelizmi, 

bindja, 

besnikëria, por  

dhe frika - u 

shndërruan në  

formula kryesore 

mbi të cilën 

Gruevski f lloi 

të forcojë 

radhët e bazës 

së partisë dhe 

të konsolidojë 

pushtetin.



7 7

K a t e r i n a  B l l a z h e v s k a  |  D E K A D Ë  E  G Ë R R Y E R  N G A  N D A R J E  D H E  R I L I N D J E  T Ë  D Ë S H T U A R A

Por shumë zyrtarë të partisë janë të bindur se devijimi filloi dy vjet më parë - kur u vendos 

fillimisht "lulja e së keqes". Shtë një letër në të cilën Gruevski u bëri thirrje të gjithë 

anëtarëve të partisë në vjeshtën e vitit 2009 që të përfshihen në një "përballje të fundit" 

me disidentët. Letra tronditi si audiencën vendase ashtu edhe atë ndërkombëtare, dhe 

Gruevski u pyet për këtë në emisionin Quest Means Business të CNN. Pasi e përshëndeti 

kryeministrin maqedonas, nikoqiri Richard Quest e pyeti nëse do të zhgënjehej nëse 

Maqedonia nuk anëtarësohej në BE deri në vitin 2014, për të cilën ai mori një përgjigje 

pozitive. Por ai gjithashtu pyeti nëse Maqedonia ndan të njëjtat vlera me vendet e BE-

së - tregu i lirë, sundimi i ligjit, demokracia, për të cilën Gruevski u përgjigj bindshëm: 

"Sigurisht që ne ndajmë të njëjtat vlera".

"Me të vërtetë?", me ironi pyeti Questi, pas së cilës ai nxori letrën skandaloze dhe kërkoi 

një shpjegim të mesazheve që dërgoi Gruevski me të.

"Kjo është një letër që unë i dërgova anëtarësisë së partisë. Zakonisht e bëj një herë në 

vit. Në fakt, është një lloj mobilizimi i njerëzve për t'u bashkuar me forcat përparimtare 

në vend ", tha Gruevski.

EMRAT E TË PAPËRSHTATSHMIVE - NË AKUARIUM!

Në vitet që nga ajo kohë, nuk ka pasur letra të tjera kryeministrore të tjera "një herë në 

vit". Por rekomandimet e para tashmë kanë zënë rrënjë. Përplasjet po zhvilloheshin me 

kundërshtarët politikë dhe mediatikë, por edhe me një proces disiplinimi të vështirë të 

partisë për sa i përket strukturës ushtarake dhe hierarkisë. Fakti që Maqedonia, edhe 

në kulmin e krizës politike në 2015, u gjykua nga KE si një "shtet i robëruar" nuk i befasoi 

anëtarët e gjatë të VMRO-DPMNE-së. Ata e kishin ndjerë atë në lëkurën e tyre shumë më 

herët se shteti.

"Kapja ka filluar në të gjithë partinë, për fat të keq për disa, dhe me iniciativën e saj", 

sqaron Petar Bogojeski, themeluesi dhe presidenti i parë i Unionit Rinor të partisë në 

Krushevë, anëtar i Komitetit Qendror dhe një numër pozicionesh të tjera, deri në të fundit 

- Zëvendës Sekretari i Përgjithshëm, nga e cila ai u pushua nga puna në vitin 2018 si një 

paketë me nismëtarët e tjerë të reformës në parti.
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"Ështe folur shumë shpesh për një shtet të rrëmbyer në kontekstin e sundimit të Gruevskit 

me Maqedoninë. Nëse pranohet si e vërteta ose diçka që ishte sinonim i autokracisë në 

shtet, mund të imagjinoni vetëm fragmente të së njëjtës autokraci në parti. E vërteta 

është se ne kishim rrëmbyer dhe shtetin, partinë dhe fatet personale të qytetarëve. 

Nuk dua të vulgarizoj, por kam përshtypjen se disa njerëz 'të inicuar' gjithashtu pranuan 

skllavërinë personale nën sundimin e Gruevskit. Disa prej tyre ishin të lumtur sepse kishin 

nderin të ishin 'skllevër të përkushtuar' ndaj shefit. Shteti i rrëmbyer nënkuptonte parti 

ose kontroll personal mbi çdo institucion. Duke pasur parasysh faktin se festa u trajtua 

si pronë personale, ne mund të konkludojmë vetëm kontroll personal, jo partiak mbi 

institucionet. Çfarë do të thotë kjo parti e rrëmbyer? Në thelb është njësoj si një shtet i 

rrëmbyer. Të gjitha organet dhe organet e partisë ekzistojnë për t'i shërbyer karakterit 

dhe veprës së udhëheqësit. Vetëm ata që kanë pranuar maksimumin "nuk jeni këtu për 

të menduar, por për të zbatuar", kanë të drejtë të marrin pjesë. Të gjithë ata që kishin një 

kritikë kritike ose dëshiron të mendonin me kokën e tyre u shpallën 'të papranueshëm'. 

Emri i tyre u qarkullua në të gjitha 'postet shtetërore' përmes sms rrethore për të marrë 

trajtimin e duhur nga qeveria, ” shpjegon Bogojeski.

Ajo që nuk është e njohur për publikun e gjerë është se përpjekjet e para për të 

kundërshtuar "gruevizmin" filluan në vitin 2010. Për ta ilustruar, Bogojeski citon Kongresin 

e PDK-së në Manastir të vitit 2010.

"Kishte një tension të fortë për të ushtruar ndikim brenda partisë. Në thelb ishte një 

rezistencë e brendshme nga ana e disave prej nesh ndaj груevizmit, dhe u manifestua 

përmes një beteje midis 'realistëve' dhe 'besnikëve'. Sigurisht që L Besnikët ’fituan, me 

liderin që mbronte hapur. Pse po e them këtë? Mbaj mend një takim me një ambasador 

maqedonas nga VMRO-DPMNE i cili më drejtoi në kongresin e dytë në Sirok Sokak 

në Manastir me fjalët: 'Pjetër, tani edhe ti hyre në gotë!' Unë e pyeta se çfarë do të 

thoshte, enë qelqi '? Ishte një akuarium i mirëfilltë, që qëndronte në zyrën e kryeministrit, 

duke hedhur fletëpalosje me emra të mbishkruar të të ineptëve. Ajo anije po mbushej 

gjithnjë e më shumë. Në kohë me humor të veçantë kryeministror,   kryeministri nxori një 

pjatë me emra të papërshtatshëm ose emra të shumë njerëzve dhe përsëri qarkulloi 
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një mesazh sms duke informuar zyrtarët e tort torturuar ’të qeverisë për të 

ndërmarrë veprime mbi fituesit me fat - ata që Kryeministri kishte tërhequr 

në shortin e kabinetit. Kjo flet vëllime për praktikën e demokracisë. Menjëherë 

pas kongresit, në një vizitë në një stendë partie në njërën nga komunat më 

të vogla në Maqedoninë perëndimore, një zëvendëskryeministër më afroi dhe 

më tha: Pjetër, mos fol aq hapur në telefon, gjithçka është regjistruar! ’Këto 

shembuj i gjej të mjaftueshme për ti thënë publikut që të gjithë kemi ditur për 

gruevizmin. Por ishte e vështirë të ngrihesh me rastin kur publiku i brendshëm 

ishte i dehur nga ai gruevizëm, gazetarë të dehur mbi famën e kryeministrit, 

dhe bashkësia ndërkombëtare 'e pakënaqur'. Secili nga ne e dinte që shumë 

gjëra ishin të gabuara. Bindësit e tij më besnikë e quanin "burri". Ne filluam me 

takime të shkurtra në Parlament ose në bare në Shkup. Tema ishte - çfarë të 

bëje. Kishte disa të interesuar për 'ureth'. Kishte vetëdije’. Përmend një takim 

ku u hap tema. Shoku duroi vetëm pesë minuta nën 'torturat reformiste'. Në 

mosbesimin për të cilin po flasim, veçanërisht pasi dikush synon të ndërmarrë 

veprime kundër 'zotit të madh' Nikollës, pëllëmbët e tij po djersiten. Pas pesë 

minutash u ngrit dhe u largua, pa asnjë fjalë, pa përshëndetje. Ai mendoi se 

ishte i pranishëm në një takim me heretikët. I tmerruar, iku shpejtë. Ishte pjesë 

e gjendjes shpirtërore midis anëtarëve të partisë", thotë Bogojeski.

ÇMIMI I LARTË I HESHTJES

Ai vit 2010 do të mbahet mend pas fillimit të mega-projektit më të diskutueshëm "Shkupi 

2014", i cili pati promovimin e parë të videos në fillim të këtij viti. Tre vjet pas "zbarkimit" të 

Aleksandrit të Madh në emër të Aeroportit të Shkupit, qendra e kryeqytetit maqedonas 

u shndërrua në një kantier të madh ndërtimi, ku dhjetëra e dhjetëra monumente dhe 

objekte duhej t’i jepeshin një patina qytetit, përmes zgjidhjeve arkitektonike dhe e 

kaluara e vjetër - e lashtë, barok, neoklasike. Figura qendrore në Sheshin e Shkupit, të 

quajtur "Luftëtari në kalë", me siguri do të ishte kontrabanduar si një hero anonim, nëse 
anëtarët e tjerë të familjes specifike - nëna e Olimpisë dhe babai Philip II - nuk do të ishin 
përkujtuar në sheshin fqinj. Shumë mermer dhe shumë bronzë u shkrinë me qëllim që të 
shkrihet dhe margjinalizohet "suva" sllave e historisë dhe të bëhet antikja mbizotëruese. 

."Unë e pyeta se 

çfarë nënkupton" 

ena e  qelqit 

"?" Ishte fjalë 

për fjalë një 

akuarium, i 

cili qëndronte 

në zyrën e 

kryeministrit, 

duke hedhur 

f etë me emrat 

e shkruara të të 

papërshtatshmëve 

të gjymtyrëve.” 

tregon  

Bogojeski.
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Mungesa e sfondit historik dhe kujtesës ishte e mbushur me polistiren dhe mite. Kritikat 
dhe protestat e opozitës së LSDM-së u pritën me kundër-kritikë.

"Branko Crvenkovski dhe LSDM nuk kanë besueshmëri të kritikojnë nëse dikush ndërton 
ndërtesa sepse nuk kanë ndërtuar asgjë të mirë në mandatin e tyre. Crvenkovski është 
hipokrit në kërkimin e një referendumi për projektin 'Shkup 2014' kur kundërshtoi një 
referendum për ndarjen e territorit në 2004. Crvenkovski dëshiron të shkatërrojë dhe 
minojë gjithçka që është e mirë, thjesht sepse nuk është i tij", reagoi VMRO -DPMNE.

Por anëtarët e VMRO-DPMNE-së argumentojnë se ideja për projektin nuk ka ardhur nga 
partia, por ekskluzivisht nga maja e saj. Nikola Todorov thotë se deri më sot ai nuk e di 
kush është krijuesi i projektit, por pranon se ata nuk ishin pajtuar me të.

"Shumë zyrtarë shtetërorë dhe partiak nuk ishin dakord dhe kritikuan qëllimin e projektit 
'Shkupi 2014', por askush nga ne nuk dukej se kishte guximin ta thoshte atë publikisht dhe 
ta kundërshtonte atë. Kjo është një nga gjërat për të cilat ndoshta duhet të kemi qenë 
më të zëshme. Megjithëse do të duket se dëmi për palën në atë moment do të ishte i 
madh nëse do të kishte kritika dhe mosmarrëveshje në publik, megjithatë, në planin 
afatmesëm do të sillte shumë më pak probleme por edhe një perceptim pozitiv të partisë 
dhe politikave të saj",tha Todorov.

Ai argumenton se mungesa e kritikës publike është dëshmuar se është e keqe edhe për 
projekte të tjera, duke përmendur Ligjin e kritikuar për Abort, të miratuar në mandatin e 
tij ministror si një ilustrim.

"Nëse kolegët e mi në atë kohë kundërshtuan publikisht dhe do të më kritikonin publikisht, 
duke kritikuar zgjidhjen ligjore që propozova dhe mbroja, nëse ata më bënin presion që 
të tërhiqesha nga kjo ide, unë me siguri nuk do ta kisha bërë atë gabim për të cilat 
unë atëherë u ndjeva përgjegjës dhe duhej të kërkoja falje publikisht. Nga ana tjetër, 
është gjithashtu një fakt që nuk është e nderuar të vlerësosh një person ose një parti 
vetëm për diçka që nuk është mirë ose me të cilën nuk je dakord, në një situatë kur 
janë realizuar një numër i madh i projekteve dhe rezultate që nuk janë arritur kurrë 
më parë. edhe më pranë nesh, siç është ulja e rëndë e papunësisë, hapja e fabrikave të 
reja, ndërtimi i spitaleve të reja, sasia e madhe e subvencioneve në bujqësi, investimet 
intensive në infrastrukturë, furnizimi me ujë, kanalizimet, objektet arsimore dhe sportive, 

rrugët, aeroportet ... ", thekson Todorov.

Banka Komerciale 
mes objekteve  të 
“Shkupi 2014”



8 2

TRE PUSHTETE NË SINERGJI PARTIAKE

Qeveria gjithashtu tregoi ato argumente. Theksimi: “ne po ndërtojmë”, “Maqedonia 

është shndërruar në një kantier të madh ndërtimi”, “sektori i ndërtimit po lulëzon”, ishte 

i dukshëm në terren. Por “patriotizmi” është ndërtuar dhe modernizuar njëkohësisht 

përmes fushatave të ndryshme qeveritare, duke përfshirë optimizmin, respektimin e 

vlerave të mira, ngritjen e flamurit të shtetit me tingujt e një orkestre ushtarake të 

shtunën e dytë të muajit përpara një prej tre institucioneve - Parlamentit, Qeverisë apo 

Rezidenca e  kreut të shtetit. “Rilindja” shkoi paralelisht me një proces të diferencimit 

të qartë - nga njëra anë qytetarët që iu nënshtruan një rishikimi të plotë sistematik 

të partisë, nga ana tjetër të gjithë të tjerët që në baza të ndryshme nuk u futën në 

figurën e atdhetarëve dhe rilindësve siç matet nga VMRO-DPMNE.Gjithashtu një kohë 

e shkurtimeve masive në gjithçka - nga çezmat, trotuaret, tek fushat e tenisit, në disa 

raste dy herë në të njëjtin objekt. Nuk u zbulua saktësisht se sa kilometra lentë u kaluan 

në dekadën e Gruevskit, megjithëse formula e llogaritjes ishte e thjeshtë: X x 2 metra (X 

tregon numrin e njerëzve të përfshirë në prerjen e kasetë). Sipas vlerësimeve jozyrtare, 

u shpenzuan mjaft për të shtrirë linjën nga Shkupi në kryeqytetin e BE - Bruksel, ku vendi 

ka qenë një vend kandidat që nga 2005.

Pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, më 5 qershor 2011, VMRO-DPMNE dhe 

BDI siguruan një mandat të ri, përmes të cilit edhe më tepër u forcuan arroganca e 

autoriteteve, presionet ndaj mediave dhe nënvlerësimi i kundërshtarëve. Kuvendi 

funksionoi si një makinë votimi që, me një rregull të shkurtër, miratoi ligje pa konsultime 

ose duke injoruar argumentet e opozitës. Kjo praktikë arriti kulmin me 24 Dhjetor 2012.

“Personi me kravatë të kuqe dhe dorën e ngritur është ministri maqedonas i financave.” 

Me një legjendë të tillë nën foto, CNN u shpjegoi lexuesve se një përfaqësues ekzekutiv 

komandoi legjislaturën ditën kur u emërua “E hëna e Zezë”. Kjo ishte dita kur debati për 

buxhetin e vitit 2013 përfundoi me dëbimin me forcë të gazetarëve dhe deputetëve të 

opozitës nga parlamenti. Stavreski bëri thirrje në parlament për të dëbuar opozitaristët 

që kundërshtuan buxhetin. Imazhi i dhunës në Parlamentin e Maqedonisë ka rrethuar 

botën përmes shumë rrjeteve televizive, përfshirë CNN, i cili deri më tani i ka kthyer 

pikat më të shtrenjta të reklamave në Maqedoni - nga bukuritë natyrore, destinacionet 
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turistike e deri te siguria juridike dhe parajsa. për investitorët e huaj. Një 

krizë politike e ndjekur nga një zgjidhje e ndërmjetësuar nga BE përfundoi 

me marrëveshjen e marsit, me ligjbërësit duke rënë dakord të kthehen në 

Parlament, të formojnë një komision hetimi për të sqaruar ngjarjet e 24 

dhjetorit, për të kryer reformën zgjedhore, të përgatisë zgjedhjet lokale, të 

punojë për dialog ndër-partiak dhe lirinë e mediave. Komisioni Hetimor në 

Gusht 2013 përgatiti një raport përfundimtar që u nënshkrua nga të gjithë 

anëtarët e qeverisë dhe opozitës, por megjithatë, anëtari i VMRO-DPMNE-së 

Ilija Dimovski e krahasoi rëndësinë e tij me një listë të “letrës higjienike”.

Rekomandimet dhe angazhimet për dialog, lirinë e mediave dhe ndarjen e tre 

autoriteteve - mbetën në letër. Praktika tregoi fytyrën e shëmtuar të realitetit 

shoqëror.

“Ekziston një atmosferë kërcënimi ndaj gazetarëve kritikë dhe atyre që janë 

të përfshirë në gazetarinë hetuese. Maqedonia, në përgjithësi, nuk ka asnjë 

problem me ligjet por me zbatimin e tyre, “tha raportuesi i posaçëm i KB për 

promovimin dhe mbrojtjen e të drejtës për liri të mendimit dhe shprehjes, 

Frank La Rue, në qershor 2013 pas disa ditësh të vizitës në vend me ftesë të qeveria. Ai 

theksoi disa raste të mediave të mbyllura me të cilat njihej: Televizioni A1 dhe gazetat 

Vreme, Shpic dhe Koha e Re, dështimi për të hetuar një aksident trafiku që vrau pronarin 

e Fokus-Nikolla Mlladenov në mars 2013 dhe një padi kundër gazetarëve. Përqendrohuni 

në deklaratën e drejtorit të DSK-së, Sasho Mijallkov. Një muaj pas largimit të La Roux, 

prokuroria mbylli hetimet për vdekjen e Mlladenovit,  duke e cilësuar si një aksident. 

Mungesa e një ndryshimi midis partisë dhe shtetit, por edhe midis tre autoriteteve, u 

kurorëzua edhe në një konferencë zyrtare për shtyp, ku morën pjesë Prokurori i Shkupit 

Gordana Geshkovska, Prokurori i Shtetit Marko Zvrleski, Presidenti i Gjykatës Penale 

të Shkupit, Vlladimir Pancevski, Dushan Josifov dhe - Ministrja e Brendshme Gordana 

Jankulloska! Hetimi u mbyll me përfundimin se shkaku i aksidentit ishte një shpejtësi e 

pa rregulluar prej 142 kilometrash në orë.

Por qeveria “ngiste” shumë më shpejt se kaq.

"Personi me 

kravatë të kuqe 

dhe krahun e 

ngritur është 

ministri maqedonas 

i f nancave." Me 

një legjendë të 

tillë nën foto, 

CNN u shpjegoi 

lexuesve se një 

zyrtar ekzekutiv 

komandoi në kuvend  

ditën kur u emërua 

"E hëna e Zezë".
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FENOMENI GRUEVSKI 

Gruevski e mirëpriti vitin 2014 si vitin e shtatë me radhë që ka shijuar popullaritetin dhe 

vlerësimin më të lartë në Maqedoni. Në emisionet e hapura të radios dhe televizionit, 

qytetarët madje sugjeruan që ai të shpallet një shenjtor! Bashkëpunëtorët e tij e 

përshkruanin atë si aktiv 24/7, një person që vështirë se mund të përputhej me ritmin e 

punës, i hapur për takime me këdo, i sjellshëm dhe i çiltër. Ai gjithashtu u përshkrua si 

një person që ka një pasqyrë të jashtëzakonshme në punën e të gjitha departamenteve, 

i cili kujton në detaje gjithçka që anëtarët e kabinetit të tij kanë njoftuar dhe interesohet 

rregullisht se ku janë gjërat. Për sociologët ishte një sfidë e fortë profesionale për të 

shpjeguar “fenomenin e Gruevskit”. Disa e panë aurën politike të Gruevski si një shprehje 

e gjendjes psikologjike të elektoratit politik të Maqedonisë. As veçanërisht karizmatik 

dhe as veçanërisht elokuent, ai u bë një pasqyrë në të cilën votuesit e njohën veten dhe 

besuan se ai i njihte ata dhe nevojat e tyre intuitivisht dhe instinktivisht. Ata e panë atë si 

njëri prej tyre, duke i dëgjuar ata, duke iu përgjigjur gjuhës “së tyre”, duke vizituar vendet 

e tyre, duke veshur këpucë të ngjashme, baltë fushat e tyre të subvencionuara, madje 

edhe “r” e tij franceze i siguroi ata se ai ishte i papërsosur ashtu si janë. Frymëzimi i 

Gruevskit u gjet madje në një këngë popullore të përbërë rishtaz, korja e së cilës ilustroi 

atë idhujtari dhe ndërtimin e një kulti të personalitetit: “Nikolla, Nikolla, nëna lindi / njerëz 

që çojnë në një të ardhme të ndritshme / Nikolla Gruevski / Zoti na ruajt përsëri në 

Maqedoni “ Gjuhëtarët ishin të bindur se një pjesë e suksesit të tij ishte për shkak të 

gjuhës që ai përdor në fjalimin e përditshëm: të thjeshtë, të pajustifikuar nga fjalë të 

huaja dhe të pasuruar nga shprehjet popullore, duke e bërë atë të kuptueshme për masat. 

Shkencëtarët politikë e kanë vendosur shkakun në emrin e dytë të partive lider - partitë e 

Sulltanit, në të cilat ekziston një fuqi e padiskutueshme e liderit, hierarki e rreptë, bindje 

e verbër dhe frikë nga humbja e mëshirës së udhëheqësit, duke çuar në shmangien 

e argumenteve me liderin ose blasfemi . Në një kulturë kaq politike mbizotëruese, 

autoritare nga të gjitha parametrat, pasojat ishin jashtëzakonisht të mëdha: shumica 

e qytetarëve, në rraskapitjen e tyre politike dhe ekonomike, e trajtuan lirinë më shumë 

si një barrë sesa një përfitim, demokracinë si diçka që “ndërlikon çështjet”, dhe kur ka 

shumë - se është “e dëmshme”.
Nikolla Gruevski në 
“Ditën e drurit”
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“Dhe çfarë është demokracia?”, Pyeti Gruevski me një rast, i cili si kundërpadi ndaj këtij nocioni 

metafizik kundërshtoi atë që ishte e dukshme - shesh lojrash të reja, shatërvanë, ndërtesa, 

rrugë. Ai shkoi deri aty sa të pezullojë vetë institucionet, duke zgjidhur problemet e qytetarëve 

para kamerave kur vizitojnë komuna të ndryshme. Me telefonin në dorë, ai lëshoi   urdhra - për sa 

kohë për të zgjidhur një çështje të veçantë, sa kohë t’i jepni atij informacion në rrugë, kanalizime, 

banesa sociale, ndihmë sociale. Miti i “dorës së ngurtë” shkatërroi një bisedë telefonike që mbeti 

në publik, duke zbuluar praktikën e deritanishme të panjohur të Gruevskit - duke përdorur 

këshilla profetike. Publiku u skandalizua nga interesimi i një të krishteri të deklaruar në dëgjimin 

e këshillave për qilim: “Populli ynë dëshiron të na thyejë forcën tonë”, “NATO do të mbahet 

artificialisht, dhe Evropa do të copëtohet” “Zoti na ruajt që të mos pranohemi në BE” , çfarë po 

kërkojmë me ta? ... Sa më shumë ajo i ka zbuluar atij dhe në cilin planet hyn, i cili nuk është një 

javë e mirë për të diskutuar një investim të ri. Ajo që tërhoqi vëmendjen në atë seancë është 

çelësi i enigmës: “Ju nuk keni një armik më të madh se vetvetja!”

Nuk ishte e qartë nëse Gruevski i kushtoi vëmendje të duhur këtij vlerësimi. Por, duke pasur 

parasysh dëshminë e Nikolla Todorovit për matricën qeverisëse të VMRO-DPMNE-së gjatë fuqisë 

më të madhe të partisë, askush nuk pati guximin t’i thoshte asgjë udhëheqësit.

“VMRO-DPMNE prezantoi një sistem të ri qeverisjeje që u promovua për herë të parë në skenën 

politike maqedonase. Nëse do të më duhej ta spjegoja sistemin me disa fjalë, unë do të thosha se 

ishte një model i bazuar në zhvillimin e një programi të detajuar dhe të kuptueshëm me projekte 

specifike dhe raportime për punën e bërë nga njëra anë, dhe presion të vazhdueshëm për 

zbatimin e projektit, nga ana tjetër. . Ose sqarohet më saktë - ne premtojmë të implementojmë 

një projekt duke shtypur dhe nxitur për zbatim të shpejtë dhe me kohë, dhe më pas duke 

raportuar se ai është zbatuar. Kjo ishte një qasje menaxheriale për funksionimin politik, diçka që 

asnjë qeveri e mëparshme nuk e kishte praktikuar. Në organizatën e partisë ekzistonte një nivel 

i lartë disipline, i cili, kur shikohej nga jashtë, dukej si një strukturë gjysmë ndarëse që i kryente 

në mënyrë disiplinore të gjitha detyrat. Kjo ishte kryesisht rasti, por aq e jashtëzakonshme sa 

mund të jetë, unë duhet të theksoj se gjithmonë ka pasur një debat brenda parti për shumë 

çështje, dhe shpesh shpesh një konflikt të vërtetë të mendimit. Asnjë ministër apo drejtor 

nuk është kursyer nga kritikat në mbledhjet e komiteteve komunale apo edhe në mbledhjet e 

Komitetit Qendror. Unë e shoh atë si një gjë pozitive. Por nga ana tjetër, negativi ishte se shumë 

rrallë, dhe në një kohë kur VMRO-DPMNE ishte shumë e fortë, pothuajse kurrë dhe pothuajse 
Nikolla Gruevski 
mes popullit
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askush nuk pati guximin të kritikonte publikisht 

kryetarin e partisë. U konsiderua, dhe e shoh edhe 

sot, nëse jo edhe më keq, si duke shkuar kundër 

interesave të partisë. Fatkeqësisht, kjo nuk ishte 

dhe nuk është diçka që ishte karakteristike vetëm 

për VMRO-DPMNE, por vlen edhe për partitë e tjera 

dhe ndoshta është rezultat i nivelit të vetëdijes 

demokratike që ne si komb e kemi arritur,’’ vlerësoi 

Todorov.

“MENAXHIMI” I MBROJTJES 
SË IDENTITETIT

Gruevski nuk u shpall shenjtë, por siguroi një 

“rrahje” të fortë joformale politike në shtëpi. 

Nga jashtë situata ishte shumë e ndryshme. 

Mosmarrëveshja për emrin me Greqinë ka penguar 

proceset e integrimit të Maqedonisë, dhe Gruevski 

ka kërkuar të krijojë përshtypjen se është i 

angazhuar për zgjidhjen e tij. Për këtë qëllim ai nxiti 

komunikimin e rregullt me   homologët e tij grekë, 

mbi të gjitha, epistolarë. Ai iu drejtua atyre përmes 

letrave, por me një qasje që dëshmoi se ishte e 

paarsyeshme. Në korrik 2008, ai i dërgoi një letër 

kryeministrit grek Kostas Karamanlis, duke kërkuar 

njohjen e pakicës maqedonase dhe kompensimin 

e padrejtësisë ndaj maqedonasve etnikë që ikën 

nga Greqia gjatë Luftës Civile, të cilët nuk mund të 

marrin pronë dhe nuk kanë të drejtë. të shtetësisë 

së dyfishtë. Karamanlis u përgjigj se letra nuk ishte 

për të promovuar negociatat ose marrëdhëniet e 

fqinjësisë së mirë.
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“Qëllimi [i letrës] është ndërhyrja në punët e brendshme të shtetit fqinj dhe kjo del 

nga thelbi i negociatave. Jam i bindur se e ardhmja e vendeve të Ballkanit qëndron në 

institucionet evropiane dhe euro-atlantike, jo në formula nacionaliste nga një epokë e 

shkuar, e cila duhet të braktiset një herë e përgjithmonë “, u përgjigj Karamanlis.

Disa nga partitë greke e përshkruanin letrën e Gruevskit si “zemërim pas zgjedhjeve” 

dhe të tjerët si “veprim i Gruevskit që përkeqëson atmosferën dhe ndikon negativisht në 

procesin e negociatave”. Por Gruevski nuk e ndryshoi mendjen. Ai gjithashtu i dërgoi një 

letër me të njëjtat vërejtje shefit të KE-së Jose Manuel Barroso. Përpjekjet për të lëvizur 

bisedimet për emrin në fillim të vitit 2009 kanë dështuar.

“Është e pamundur të pritet ndonjë përparim në këtë kornizë kohore, veçanërisht duke 

pasur parasysh politikën gjithnjë në rritje nacionaliste të qeverisë në Shkup,” tha Ministrja 

e Jashtme Greke, Dora Bakojani.

“Greqia është një vend që ka lidhje të forta me nacionalizmin dhe ajo duhet të mësojë 

nga Maqedonia se si respektohen të drejtat e minoriteteve,” u përgjigj Ministri i Jashtëm 

Antonio Milloshoski, pasi Ministria e Jashtme Greke dërgoi një shënim gojor në intervistën 

e tij për të përditshmen Tages Zeitung. të cilat ai u zotua të respektojë të drejtat e 

maqedonasve në Greqi. Ulja e problemit të emrit të “çështjes së Maqedonasve të Egjeut” 

( siç i quajnë maqedonasit “Egejci”), dhe rojes së mprehtë të Athinës zvogëloi mundësinë 

e ndonjë hapi përpara. Kontaktet e nivelit të kryeministrit vazhduan nga tetori 2009 

deri në fund të 2011, kur PASOK vendosi Jorgos  Papandreun. Pastaj ishin tetë takime 

midis Gruevskit dhe Papandreu, kryesisht në Bruksel, dhe një në Prespë. Megjithë 

këtë frekuencë, takimet përfunduan me prezantimin e të njëjtave pozicione tragjike, 

veçanërisht pasi Shkupi mbolli simbole të trashëgimisë helenistike dhe kur reagimet e 

Athinës u përdorën kryesisht për kohezionin e votuesve maqedonas. Argumenti ka qenë i 

njëjtë për vite me radhë - duke mbrojtur emrin dhe identitetin e “kërkesave  maksimiste” 

të Greqisë.

Pas largimit të Papandreu si kryeministër, Gruevski iu drejtua me një letër kryeministrit 

Lukas Papademos në nëntor 2011, duke kërkuar që Greqia t’i sigurojë Maqedonisë një 
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datë për bisedimet e anëtarësimit në BE, dhe pastaj të kërkojë një zgjidhje për çështjen 

e emrit. Në korrik 2013, ai gjithashtu pyeti kryeministrin Antonis Samaras, me propozimin 

për të zhvilluar bisedime nën kujdesin e ndërmjetësit të KB Matthew Nimetz, por me 

mundësinë që ato bisedime të udhëhiqeshin nga negociatorë më të mandatuar dhe 

madje edhe nga vetë  kryeministrat.

“Sinqerisht nuk shoh ndonjë vlerë të shtuar përtej ekipeve ekzistuese negociuese. Zgjidhja 

nuk do të vijë me emërimin e më shumë negociatorëve që do të kenë një “mandat politik”. 

Nëse të dy palët do të kishin treguar ndonjëherë të njëjtin vullnet politik, të njëjtën guxim 

politik dhe dëshirë për të zgjidhur, problemi do të zgjidhej prej kohësh. Sidoqoftë, thelbi 

është i dukshëm diku tjetër. Dikush duhet të përgjigjet nëse ka një angazhim të vërtetë 

për procesin që po ndodh për dy dekada,” , tha kryeministri grek.

Edhe në publikun vendas ishte vërejtje të ngjashme

“Nëse kryeministri është vërtet i angazhuar për zgjidhjen e problemit me Greqinë, 

ai menjëherë duhet të fillojë të krijojë një atmosferë në publikun e brendshëm që 

nënkupton fillimin e një debati konstruktiv. Që një debat i tillë të fillojë menjëherë prishjen 

e përçarjeve të atdhetarëve dhe tradhtarëve, do të ishte, për shembull, një sinjal i qartë 

se nevojitet një zgjidhje për mosmarrëveshjen “, tha ish-ministri i për punë të jashtme,  

Denko Maleski.

Por “administrimi i emrit” për qëllime dhe fitore të partisë, dhe nën maskën e mbrojtjes 

së identitetit - nuk ka ndalur kurrë. Më 28 Mars 2014, i dërguari special i KB në bisedimet 

për emrin, Matthew Nimetz, shënoi dy dekada “fluturimi në vend”. Ai vetë nuk e dinte 

sa herë kishte kapërcyer Atlantikun për të ardhur në Shkup dhe Athinë, dhe as sa 

herë kishte pritur takime në New York. Por pas 20 vjetësh të ndërmjetësimit të tij në 

mosmarrëveshjen për emrin, rezultatet kanë qenë “zero”.
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EMRI – RECETË PËR FITORE

Gruevski, ndërkohë, nuk mund të llogariste se cila fitore ishte pasardhësi i tij në pranverën 

e vitit 2014, e cila përfundoi në një zgjedhje të dyfishtë - zgjedhje të jashtëzakonshme 

parlamentare dhe zgjedhje të rregullta presidenciale, në të cilat ai "shpëtoi" si emrin 

ashtu edhe shtetin nga tradhtarët. Pasoi mosnjohja e zgjedhjeve nga opozita, një 

vlerësim i mashtrimit elektoral dhe kthimi i vendeve parlamentare të opozitës. Kreu i 

LSDM-së, Zoran Zaev kushtëzoi rikthimin e opozitës në Parlament me pesë kërkesa.

"Është e nevojshme të krijohen kushte për ndarjen e partisë nga shteti, rregullimin e 

mediave, pastrimin preciz të Listës së Votuesve, kryerjen e një regjistrimi dhe formimin 

e një qeverie teknike. E gjithë kjo është e nevojshme për të krijuar kushte të ndershme 

dhe demokratike për zgjedhje dhe që qytetarët të jenë në gjendje të vendosin sipas 

gjykimit të tyre, jo nën presion. Ne premtuam se nuk do të pranojmë zgjedhje kriminale 

dhe qëndrojmë të vendosur mbi të ”, tha Zaevi në qershor.

Kritikat e opozitës ishin plotësisht në përputhje me vërejtjet e La Roue, të cilat ai i paraqiti 

Këshillit të KB për të Drejtat e Njeriut në qershor 2014 pas vizitës së tij në Shkup. Në të ai 

theksoi dobësitë kryesore në zonën e monitoruar dhe dha rekomandime për t'i tejkaluar 

ato.

"Zyrtarët e shtetit dhe udhëheqja politike në përgjithësi duhet të përmbahen nga 

ngritja e padive në mënyrë sistematike kundër gazetarëve hetues dhe mediave. Shteti 

duhet të sigurojë pavarësinë e gjykatave vendase si përparësi. Procesi i emërimit të 

gjyqtarëve dhe anëtarëve të organeve rregulluese duhet të analizohet dhe rishikohet me 

kujdes në dritën e praktikave të ngjashme ndërkombëtare. Autonomia financiare dhe 

teknike e autoriteteve gjyqësore duhet të sigurohet plotësisht. Pavarësia e shoqatave të 

gazetarëve dhe e drejta e gazetarëve për t'u bashkuar me ndonjë shoqatë sipas zgjedhjes 

së tyre duhet të mbrohet plotësisht; forcimi i pavarësisë financiare dhe administrative të 

transmetuesit të shërbimit publik; shpenzimet e reklamimit nga institucionet shtetërore, 

partitë politike dhe ndërmarrjet publike të jenë plotësisht transparente për publikun, 

për të siguruar që subvencionet qeveritare ose kostot e reklamimit të mos përfitojnë 

media të caktuara ose të gjenerojnë varësi. Ligji për përgjimin e komunikimeve duhet të 

ndryshohet për të siguruar që ai përputhet me normat kombëtare dhe ndërkombëtare 
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për mbrojtjen e privatësisë dhe lirisë së shprehjes. Vëmendje e veçantë duhet t'i 

kushtohet sigurimit që përgjimi i komunikimeve private të bëhet vetëm në rrethana më 

të jashtëzakonshme dhe vetëm nën mbikëqyrjen e një gjyqësori të pavarur. "

Shumë nga këto vërejtje u bënë jehonë më vonë në raportin e grupit të ekspertëve 

të udhëhequr nga Reinhard Priebe, i cili u punësua nga KE për të skanuar mangësitë 

kryesore në pesë nga fushat më të rëndësishme të Maqedonisë.

Deri atëherë, ngritja e leviathan është kënaqur nga fakti se BE-ja po largon me sy të 

verbër kthimin e vendit për në zona kryesore për vite me radhë, në emër të "stabilitetit". 

Raportet e KE-së kanë shënuar rregullisht vërejtje, por më shumë në doreza diplomatike 

dhe në gjuhën administrative që është bërë objekt i interpretimit të lirë, varësisht nga 

kush i lexon. Vlerësimi vendimtar i Maqedonisë si "shtet i robëruar" lindi gjatë krizës 

politike.

"Sa i përket kritereve politike, vendi është përballur me krizën e tij më të keqe politike që 

nga viti 2001. Demokracia dhe sundimi i ligjit janë kundërshtuar në mënyrë të përsëritur, 

veçanërisht për shkak të robërisë shtetërore, e cila ka ndikuar në funksionimin e 

institucioneve demokratike dhe fushat kryesore të shoqërisë. Vendi po vuan nga një 

kulturë e ndarë politike dhe nga mungesa e kompromisit ", theksoi Raporti i Progresit i 

KE-së për Nëntor 2016.

Sipas Nikolla Todorovit, çregjistrimi i institucioneve, i cili përfundoi me vlerësimin e një 

"shteti rob", nuk është i lidhur ekskluzivisht me dekadën e VMRO-DPMNE-së.

"Unë mendoj se devijimi ka filluar shumë kohë më parë. Ajo periudhë e errët filloi me 

privatizimin kriminal, pastaj vazhdoi me qeverisjen e qeverisë së parë të VMRO-DPMNE-

së, dhe me qeverinë hakmarrëse dhe revansioniste të Branko Crvenkovski për vitin 2002, 

për të marrë vërejtjen e BE-së për një shtet të robëruar, dhe unë nuk shoh as që sot është 

më mirë. Fatkeqësisht, më duhet të pajtohem që ne jemi një shtet i robëruar, një shtet 

që skllavëron partitë e tij dhe kotësitë e politikanëve të saj. Sipas mendimit tim, ky është 

problemi më i madh. Partitë jo-demokratike, mungesa e demokracisë së brendshme  

partiake, kotësitë e mbartura nga pushteti, ndërtimi i një kulti të personalitetit drejtues 

që shihet si demigodë, partizanizim i institucioneve, vënia e institucioneve në funksion 

të interesave partiake, shndërrimi i partive në agjensi punësimi të anëtarëve të tyre dhe 
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varësia e madhe e qytetarëve të thjeshtë nga politika dhe partitë politike janë problemet 

thelbësore të shtetit tonë. Ata po gërryejnë shoqërinë maqedonase, dhe veçanërisht 

vlerat thelbësore të saj, dhe si një barrë e madhe ata vazhdimisht na shtyjnë poshtë ”, 

tha Todorov.

FILLIMI I FUNDIT

Me qëllim të ndihmojë në tejkalimin e krizës në rritje, delegacioni i BE në Shkup 
delegoi ndërmjetësues, lehtësues në bisedimet mes pushtetit dhe opozitës – 
ekspertin Belg Piter Vanhaute. Dialogu Gruevski – Zaev në verë nuk dha rezultat, 
pas të cilit në tetor Zaevi në bisedë në katër sy i ka paralajmëruar Gruevskit se 
opozita do të zbardh të ditura ( të ashtuquajturat “bomba), të cilat do ta rrënojnë 
kredibilitetin moral të deklaruar politik të pushtetit. Ky paralajmërim i Zaevit, më 
vonë i paraqitur edhe në intervistë televizive, as nuk e shqetësoi as nuk e zgjoi 

pushtetin, por do të tregohet se pikërisht kjo do ta shënojë tërë vitin 2015. 

Ndërsa Presidenti Gjorge Ivanov u uroi qytetarëve shëndet, sukses dhe 

prosperitet në vitin e ri 2015 me mesazhin "të gëzohemi për gjërat e vogla që 

e bëjnë jetën të madhe", fundi i vitit 2014 la të kuptohet se qytetarët nuk do të 

mashtrojnë veten me gjëra të vogla por do të insistojnë në ndryshime të mëdha. 

Filluan protestat e shkollave të mesme, por pakënaqësia më pas u artikulua me 

grupet e tjera sociale. Gruevski, i cili njoftoi vendimet e investimeve për vitin 2015 

nga të paktën 25 kompani të reja, duke vazhduar përpjekjet për anëtarësim në 

BE dhe NATO, ndërtimin e infrastrukturës kapitale, investimet shëndetësore dhe 

reformat në arsim, ka parë që viti të fillojë herët. në fund të mbretërimit të tij. 

Ai hodhi dorezën kur kaloi Rubikonin e tij më 31 janar, nga e cila nuk kishte më 

kthim mbrapa! Kryeministri, i cili për nëntë vjet ishte në krye të kontrollit dhe 

administrimit të të gjithë aparatit institucional të vendit, tha se kishte trokitur 

në derën e MPB-së dhe raportoi "shantazhe dhe kërcënime të fshehta" nga lideri 

i LSDM-së, i cili më pas do të quhej "Vendos". Dhe kjo "shantazh" në të vërtetë ka 

qenë strategjia e shpallur publikisht e LSDM-së për muaj të tërë: "Gruevski duhet 

të dëgjojë pse LSDM insiston në një qeveri teknike që do të zhvillonte zgjedhjet e 

ardhshme, duke pasur parasysh provat e mashtrimit elektoral që kemi!"

Ndërsa 

Presidenti 

Gjorge Ivanov u 

uroi qytetarëve 

shëndet, 

sukses dhe 

prosperitet në 

Vitin e Ri 2015 

me mesazhin 

"të gëzohemi 

për gjërat e 

vogla që e 

bëjnë jetën të 

madhe", fundi 

i vitit 2014 

la të kuptohet 

se qytetarët 

nuk do të 

mashtrojnë 

veten me gjëra 

të vogla por do 

të insistojnë 

në ndryshime të 

mëdha.
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Në praktikë, Gruevski me akuzat penale nuk i la Zaevit zgjidhje tjetër veçse të shpërthente 

"bombat" në konferencat për shtyp. E para, e botuar në 9 shkurt 2015, u pasua nga 

dhjetëra që konfirmuan vetëm pikën e vlimit të krizës politike dhe dimensionet e abuzimit 

institucional.

Përmes përgjimeve të paligjshme të mbi 20,000 qytetarëve, publiku dëgjoi se si ishin 

shpenzuar buxhetet. Fshati Potemkin për "përgjegjësi dhe mbajtje shtëpie" u rrëzua 

në 15 minuta, pasi zgjati vetëm njëra nga bisedimet midis Ministrit Zoran Stavreski dhe 

Ministres së Brendshme Gordana Jankulloska.

"Pa mjete jetese, e bëj jetesën time artificialisht", "Ne i kemi borxh gjithnjë e më shumë", 

"Ne nuk jemi normal", "Ne jemi të çmendur", "Kështu që unë bëj para në një pemë?", "Kur 

nuk ka para - nuk do të thotë para, "ne shpenzojmë në çokollata, dhe nuk kemi bukë në 

shtëpi", "situata bëhet e padurueshme", "nëse do të ishim Amerikë, nuk do të mbijetonim", 

"Kryeministri humbi kontaktin me realitetin" ...

Ekonomisti Stavreski dëshmoi se ishte kritiku më i madh i Ministrit Stavreski. Bisedat me 

kolegët e tij kanë zbuluar vullnetarizmin në fusha të tjera - nga abuzimet elektorale deri 

te klauzolat e komisionit dhe luftimet e ndryshme të ndaluara - nga shkatërrimi i pronës 

deri në shkatërrimin e ekzistencës njerëzore.

FUQIA E NDRYSHIMIT

Alarmi doli nga Shkupi në Bruksel dhe Uashington. Me ndërmjetësimin e BE-së, drejtuesit 

e katër partive më të mëdha parlamentare u ulën në një tryezë bisedimesh për të 

gjetur një rrugëdalje nga kriza. Bisedimet u mbajtën në Bruksel, por mbi të gjitha në 

Shkup, në rezidencën e BE-së në lagjen Przhino të Shkupit. Pas emrit të kësaj zgjidhjeje, 

Traktati i Shkupit erdhi në jetë nën emrin e parëndësishëm të Traktatit të Przhino. Këto 

ishin biseda të gjata dhe të lodhshme, të cilat përfunduan në 2 qershor 2015 me një 

marrëveshje: mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, kthimi i opozitës në 

Parlament, dakordimi i katër partive për të zgjedhur një prokuror special për të hapur një 

skandal përgjimi, njëqind ditë. para zgjedhjeve, emërohet një kryeministër teknik, dhe 

ministria e brendshme dhe ministrat e punës, si dhe zëvendësministrat shtesë me veto 
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ose "nënshkrim të detyruar" në kabinet, me propozimin e opozitës. Ajo financon, bujqësia 

dhe shoqëri informatike dhe administratë. Gruevski dha dorëheqjen si kryeministër më 

18 janar 2016, por për shkak të vlerësimeve të opozitës nga ana e Shteteve të Bashkuara 

dhe BE-së që kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve të ndershme në 24 Prill nuk janë 

përmbushur ende, ato u shtynë dhe u mbajtën përfundimisht në 11 Dhjetor të vitit 2016.

Por, ajo që u shënua më shumë në vitin 2016 nuk ishte zgjedhjet, por "Revolucioni i 

Larmë ", një shpërthim aktivizmi i fuqishëm i artikuluar qytetar që mbartte narracionin 

e ndryshimit themelor, dhe përfshiu pakënaqësinë e të gjitha protestave të tjera që 

i paraprinë. Intelektualë, studentë, aktivistë qytetarë, pensionistë, të punësuar, të 

papunë, të vendosur nga partia dhe të pavendosur marshuan nëpër rrugët e Shkupit 

me moton "Nuk ka drejtësi, nuk ka paqe" dhe kërkuan dorëheqjen e Gruevskit. Protestat 

"shumëngjyrëshe" u përhapën shpejt në qytete të tjera të vendit. Revolta civile pikturoi 

fasadat e institucioneve të rrëmbyera dhe ndërtesat e "Shkupi 2014" që shtypën miliona 

fonde buxhetore. Autoritetet e protestës u përgjigjën me kundër protestave, duke 

heshtur para makinave të djegura të gazetarëve, duke dërguar ushtarë të partisë që do 

të quanin publikisht kritikët e qeverisë "tradhtarë", pështyma, fyerje, duke vendosur një 

kurorë funerali para shtëpisë së tyre ...

Megjithëse qeveria po përpiqej të ngjitej në etiketën e partisë "Revolucioni Revolucionar", 

ajo mbeti agjenti më i fortë civil në demaskimin dhe copëtimin e sistemit të deformuar 

të qeverisë me të gjitha vlerat e shtrembëruara të ngulitura në pëlhurën e shtetit. 

Rezistencën e saj e provoi edhe kreu i shtetit, Gjorge Ivanov, i cili ka dëshmuar se është 

një apologjet i fortë për partinë që ka kandiduar dy herë për president. Në emër të 

"pajtimit në shoqëri", më 12 prill 2016, ai fal në mënyrë të paligjshme 56 persona, për 

të cilët mendonte se ishin prekur nga hetimi i Zyrës së re të Prokurorisë Speciale. Nën 

presionin e protestave masive nga "ngjyra" dhe kritikuar nga bashkësia ndërkombëtare, 

ajo më vonë anuloi faljet. Masa, e cila u përshkrua si "një grusht shteti kundër sundimit 

të ligjit", nuk ishte mëkati i vetëm i Ivanovit.

Protestë e “Revolucionit 
të Larmë” me ngjyrosje të 
sheshit në ngjyrë të kuqe
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GRUEVSKI IKU, GRUEVIZMI MBETI

Largimi i Gruevskit nga Ilindenska nr. 2 ”nuk lehtësoi tensionin në shoqëri. Kryeministri 

teknik Emill Dimitriev, i zgjedhur nga radhët e VMRO-DPMNE-së, u pa nga partia si 

"kujdestar i karriges së kryeministrit" me shpresën për ta rikthyer Gruevski "në derën 

e madhe". E gjithë kjo në një kohë kur mediat në Evropë dhe në rajon po shtronin të 

njëjtën pyetje që torturoi publikun e brendshëm: "Gruevski po largohet, por Gruevizmi?" 

E përditshmja bullgare Trud, në një tekst me këtë  titull, bëri një analizë të themeleve të 

qeverisë së Gruevskit dhe trashëgimia që ai lë.

"Shumica e mediave kanë qenë me mirësjellje pas shpine me para buxhetore për 

reklama ose vendet e pronarëve të tyre dhe duke nxitur nocionin e shenjtë të Gruevski 

dhe pafajësinë e ekipit të tij. Thuhet, ju e lini rubinetin - qumështi rrjedh nga e majta, 

mjalti - nga e djathta ”, ka shkruar Trud.

Përveç mediave, të cilat përshkruheshin si fondacioni i katërt mbi të cilin qeveria 

"mbështetej në ish-ndërmjetësin në Bankën Ballkanike Bullgare në Shkup", gazeta 

përshkroi tre të tjerët.

"Gurthemeli i parë është kontrolli i plotë mbi gjyqësorin maqedonas, në të cilin gjyqësori 

ishte në varësi të drejtpërdrejtë të degës ekzekutive dhe gjykatat dorëzuan një lloj" 

drejtësie revolucionare "duke organizuar gjykime të montuara. Themeli i dytë është 

partizimi i administratës, e cila në një vend me 30 për qind papunësi është bërë vendi i 

vetëm i sigurt për të ardhura, por edhe thelbi kryesor elektoral i partisë në pushtet. Së 

treti, natyra korruptuese e ekonomisë, e shërbyer nga një rreth i ngushtë i aktivistëve dhe 

donatorëve të ngushtë të partisë, në të cilat shpërndahen aksione dhe oferta përgjatë 

kuotave etnike - për shqiptarët në pushtet - aq shumë, për maqedonasit - pjesa tjetër, 

ndërsa marrja përsipër e biznesit të dikujt është bërë një praktikë aktive. pjesëmarrja e 

Ministrisë së Brendshme dhe shërbimeve sekrete ", vlerësoi Trud.

Ngjarjet e mëposhtme kanë treguar që këto metoda vazhdojnë të funksionojnë. Ivanov 

u pasua nga një bllokadë tjetër antikushtetuese e proceseve politike: ai dha mandatin 

e Gruevski për të formuar një qeveri, edhe pse koalicioni i tij nuk siguroi një shumicë 

në formimin e një qeverie, pavarësisht se fitoi 51 vende parlamentare kundër koalicionit 

të LSDM-së që fitoi 49. LSDM arriti të sigurojë një shumicë së bashku me BDI, Besa 
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dhe Aleancën për Shqiptarët, pas së cilës më 27 shkurt, Ivanov paraqiti 67 nënshkrime 

parlamentare. Ivanov ka filluar taktikat, me përkrahësit e VMRO-DPMNE-së që protestojnë 

kundër shumicës  së re për akuzat se ai po bashkohet me një "platformë tiranike" që çon 

në dygjuhësi dhe federalizim. Jashtë Parlamentit, pati protesta të organizuara nga Lëvizja 

për një Maqedoni të zakonshme, dhe brenda - për ditë duke bllokuar zgjedhjen e një 

kryetari të ri të parlamentit përmes pengesave të shumta procedurale. E gjitha kulmoi 

me një "ndërhyrje popullore" në Kuvend në 27 Prill 2017, ditën kur shumica në rrethana të 

jashtëzakonshme zgjodhi Talat Xhaferi si Kryetar të Parlamentit. Hetimi më vonë zbuloi se 

bastisja nuk ishte thjesht një sjellje spontane e protestuesve, por një veprim i planifikuar, 

i përgatitur dhe i organizuar i dhunës ndaj personave në institucione.

Vetëm pas ngjarjeve të përgjakshme në të cilat deputetët e mazhorancës u sulmuan 

dhe u plagosën, dhe pas fotografive të fytyrës gjakatare të Zoran Zaev dhe trupit të 

përgjakshëm të Ziadin Sela, i cili rrethoi botën, Ivanov më në fund dha mandatin për të 

formuar një qeveri në 17 maj, por e kushtëzoi me një deklaratë / garanci nga mandati 

i Zaevit për të ruajtur unitetin e shtetit. E gjithë kjo ka bërë që shumica të vidhen për 

gjysmë viti. Qeveria u zgjodh 171 ditë pas zgjedhjeve.

MBETJET DHE REFORMAT

Paralelisht me proceset e çlirimit të shtetit të kapur, proceset e VMRO-DPMNE-së për 

lirimin e partisë ishin duke u zhvilluar.

"Na u deshën katër vjet për të bërë një rreth prej atyre pak të cilët do të inkurajohen të 

ngrihen në këmbë, të themi se dimë dhe nuk jemi dakord, për të treguar se ne nuk jemi 

të gjithë njëlloj", kujtoi Petar Bogojeski.

“Publiku po vlonte. Kthetrat plasariten. Të gjithë pyesin - a ka ndonjë anëtar të arsyeshëm 

të VMRO-DPMNE-së? A janë të gjithë 'vmro-istët' të njëjtë? Ne dëgjuam, vëzhguam, nuk 

ishim as të verbër dhe as shurdh. Por pati një problem serioz. Sapo të bëni një ekip 

prej njëzet, gjysma janë të frikësuar. Water Uji ’ka bërë një deklaratë se do të kthejë 

forcën, dhe të gjithë do të gjykohemi. Dhe kështu ishim në një rreth magjik. Koha kaloi 

U përgatit një koncept, tezë, qasje dhe më në fund arritëm në konferencën e parë për 

shtyp 'Reformatorët'. Ishte e nevojshme, ne duhej të ishim publik, ajo nuk mund të heshte 
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më. Ne morëm rreth pesëmbëdhjetë vetë për konferencën e parë për shtyp të të gjitha 

strukturave të partisë - zyrtarë, anëtarë, aktivistë, më pak aktivë ... Çfarë ndodhi? Disa 

prej tyre 'harruan' se ne do të zhvillonim një konferencë për shtyp, dy nuk arritën të 

gjejnë hotelin ku po mbahej, një sinqerisht më dërgoi një SMS për të më njoftuar që 

ajo nuk po vinte. Vetëm tetë nga 15 të planifikuara janë martuar, dhe kështu faza e dytë 

publike e 'reformës' filloi në VMRO-DPMNE. Pjesa tjetër e publikut është mjaft e njohur. 

Ne mposhtëm Gruevskin, por jo edhe Gruevizmin tek ne. Sot, kur e them këtë, unë jam i 

të njëjtit mendim. Sfida mbetet. Koncepti është i qartë - VMRO-DPMNE demokratike për 

Maqedoninë demokratike, VMRO-DPMNE Evropiane për Maqedoninë Evropiane ”, thotë 

Bogojeski.

Edhe pse VMRO-DPMNE në 23 dhjetor 2017 zgjodhi një drejtues të ri në kongresin e 

partisë - Hristian Mickoski, lidershipi i ri në vitin 2018 nuk tregoi një shkëputje të qartë 

nga matrica e udhëheqjes së mëparshme të partisë, duke ulur shpresat se partia do të 

modernizohej dhe demokratizohej.

DEMOKRATIZIM I DOMOSDOSHËM

Kjo përsëri shtroi pyetjen - deri në çfarë mase pasojat dhe recidivizmi i "shtetit rob" 

ndikojnë ende në perspektivat e zhvillimit dhe demokratizimit të shoqërisë maqedonase 

por edhe të partive?

Nikolla Todorov e konsideron atë një sistem të anijeve të lidhura: "Demokratizimi 

i shoqërisë maqedonase është në lidhje të drejtpërdrejtë dhe varet nga procesi i 

demokratizimit të partive politike. Nga ana tjetër, procesi i demokratizimit të partive 

kushtëzohet drejtpërdrejt nga braktisja e perceptimit të zgjedhjeve si një lojë jete ose 

vdekje. Nëse aktorët politikë në vend e kuptojnë humbjen e zgjedhjeve si mospranim të 

politikave ose të politikanëve nga mazhoranca, nëse mësojnë të urojnë fituesin dhe me 

dinjitet ta pranojnë humbjen si një mesazh nga shumica e qytetarëve, ata do të jenë 

në gjendje të ndërmarrin hapin e parë të rëndësishëm drejt demokratizimi i partive. Ka 

shumë hapa të tjerë për tu ndjekur, por hapi i parë është gjithmonë i rëndësishëm. Për 

demokratizimin e partive është shumë e rëndësishme që së pari të rishikohen statutet 

e partive, mënyra se si zgjidhen drejtuesit e partive, mandati i tyre, kompetencat e tyre, 

duke kufizuar fuqinë e tyre, kontrollin dhe ndërtimin e parimeve që do të mbështesin 
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një debat të fortë të partisë për të gjitha çështjet. , përfshirë pyetjet 

dhe vendimet për të cilat këmbëngul lideri ose drejtuesi i partisë. Si 

një hap shumë pozitiv drejt demokratizimit të partive, vlerësoj faktin 

që është siguruar një financim i qëndrueshëm buxhetor për partitë, 

diçka për të cilën insistova fort dhe diskutova me opozitën në atë 

kohë. Kjo mënyrë e financimit do të ndihmojë palët të mos bien në 

grackën e disa llojeve të paqarta dhe biznesmenë të dyshimtë, të cilët 

janë të gatshëm të ofrojnë pak, por mjaftueshëm për partinë ndërsa 

janë në opozitë, për të fituar shumë kur partia të vijë në pushtet. Unë 

mendoj se kjo është zgjidhja për këtë problem, natyrisht, nëse lakmia 

e dikujt nuk mbizotëron. Një çështje e dytë e rëndësishme është liria 

e mediave dhe mediave, si dhe aftësia për këdo që nuk pajtohet me 

një politikë ose qasje për të shprehur publikisht mosmarrëveshjet 

dhe kritikat e tyre dhe nuk pëson asnjë pasojë. Dhe anasjelltas, nëse 

është mirë, duhet të pranohet dhe lavdërohet nëse media është pro-

qeveritare apo pro-opozitare. Është gjithashtu shumë e rëndësishme 

që transmetuesi i shërbimit publik të mos jetë kurrë një medium pro-qeveritar. E di, 

dikush do të thoshte se çdo media duhet të jetë objektive dhe e paanshme, dhe unë 

jam dakord, por është gjithashtu një fakt që edhe në demokracitë e zhvilluara ka media 

pro-qeveritare dhe pro-opozitare. Kjo është arsyeja pse unë veçoj shërbimin publik, i 

cili kurrë nuk duhet të abuzohet ose promovohet në favor të partisë në pushtet. Një 

parakusht i tretë i rëndësishëm për demokratizimin e shoqërisë është nevoja që partitë 

të kuptojnë se ata kanë një përgjegjësi të madhe për shtetin, qoftë në pushtet apo në 

opozitë, dhe se konsensusi ose strategjia kombëtare duhet të ndërtohet për disa çështje. 

Parimi 'gjithçka fillon përsëri me mua / ne' është një parim që nuk bën asgjë të mirë për 

shtetin. Bërja e mirë dhe funksionimi nuk duhet që, nga një zënkë apo turp ’, të njohë 

suksesin e një kundërshtari politik, të shkatërrohet ose të dëmtohet me çdo kusht, por 

duhet të jetë një pikënisje e re për të arritur rezultate edhe më të mira në vijim qeveria. 

Dhe anasjelltas, ajo që nuk është, ose jo e mirë, duhet të kritikohet dhe ndryshohet. Të 

mirat duhet të perceptohen si një ngjitje e ngritur në tokë, e cila duhet të arrihet dhe të 

anashkalohet, por gjithashtu të lëvizë edhe më lart, dhe gjërat e këqija duhet të jenë një 

mësim që duhet të mësohet - të mos përsëritet!”, vlerëson Todorov.

Përveç përdorimit 

të rregullt të 

"tradhtarë", 

"patriotë" "vjedh" 

dhe "gënjen",pas 

Marrëveshjes së 

Prespës për herë të 

parë në diskursin 

publik u shpeshtua  

përdorimi i fjalëve 

BE, NATO, fqinjësi e 

mirë, bashkëpunim, 

partneritet, sinergji 

dhe e ardhmja.
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HAPI I MADH

Maqedonia ka anashkaluar dy lëvizje të tilla të profilit të lartë: më 1 gusht 2017, 

kryeministrat Zoran Zaev dhe Bojko Borisov nënshkruan Marrëveshjen për fqinjësi, 

miqësi dhe bashkëpunim midis Maqedonisë dhe Bullgarisë, e cila hapi faqe të reja në 

marrëdhëniet midis dy vendeve. Opozita VMRO-DPMNE, e cila kritikoi marrëveshjen, nuk 

mori pjesë në ratifikimin e asamblesë, duke e vlerësuar atë si të dëmshme për interesat 

kombëtare të Maqedonisë.

Edhe më shumë kritika ka fituar marrëveshja përfundimtare për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes për emrin, e cila pas negociatave të gjata dhe të vështira Greqia dhe 

Maqedonia nënshkruan më 17 qershor 2018 në Prespë. Urime të mëdha për kryeministrat 

Zaev dhe Cipras për trimërinë dhe vizionin e gjurmimit të partneritetit të ri dhe zhbllokimin 

e perspektivës së integrimit të vendit nën një emër të ri - Republika e Maqedonisë së 

Veriut, me kritika të ashpra nga opozita. Ajo është përpjekur të hedhë hije mbi faktin se 

të njëjtat propozime (Veri, Epërme, e Re) kanë qenë në tryezën e bisedimeve në të gjitha 

vitet e kaluara dhe se disa nga "bombat" kanë zbuluar se ato propozime ishin gjithashtu 

negociata të fshehta përmes njerëzve që nuk ishin në ekipin zyrtar të bisedimeve.

Zgjidhja e mosmarrëveshjes tre-dekadëshe u portretizua si një tradhti, humbje dhe 

shitje kombëtare e identitetit dhe gjuhës, pavarësisht nga fakti se ato janë plotësisht të 

garantuara nga Traktati. As ftesa për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO, dërguar më 11 

korrik 2018 nga Samiti i Aleancës në Bruksel, nuk e ka zbutur retorikën e opozitës.

Kanë kaluar dhjetë vjet nga Bukureshti në Prespa, por gjuha politike mbetet e njëjtë. Në 

Nëntor 2016, një gjuhëtar dhe studiues maqedonas, akademik Victor Friedman, dha një 

prezantim në Institutin e tij të Maqedonisë "Krste Petkov Misirkov" mbi hulumtimin e tij 

mbi fjalorin e përdorur në "bomba". Në një leksion të titulluar "Gjuha e bombave si gjuhë 

autentike bisedore maqedonase, gramatika dhe leksiku", Friedman theksoi se "bombat" 

janë një korpus gjuhësor që mund të nxjerrë një numër të madh konkluzionesh për 

fjalimin e elitës bashkëkohore maqedonase. Analizat treguan se rreth 130,000 fjalë janë 

përdorur në biseda, dhe më të përdorurit ishin "para, arrestime, arrestime, marrëzi dhe 

mbeturina". Fjala "budalla" ishte në konkurrencë të ashpër me "idiot" dhe "moron", por 

fjala "budalla" mbeti mbizotëruese.
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Tre vjet më vonë, disa nga fjalët e përdorura ende përdoren gjerësisht në fjalimet publike 

të politikanëve. Por, me gjithë përdorimin e rregullt të "tradhtarëve", "patriotëve" "vjedhje" 

dhe "gënjeshtre", përdorimi i fjalëve BE, NATO, fqinjësi e mirë, bashkëpunimi, partneriteti, 

sinergjia dhe e ardhmja ka qenë e zakonshme në diskursin publik që nga Traktati i 

Prespës.

 



1 0 2

L j u p ç o  P o p o v s k i

NGA BUKURESHTI 
DERI NË PRESPË: 
KUR AMERIKA 
HOQI DUART NGA 
GRUEVSKI

1.

Ndonjëherë duket befasuese se si disa 

disfata që nuk janë nga lufta, por në 

skenën e errët të politikës, mund të 

ndryshojnë zakonet e një kombi. Kombi 

nuk bie nga këto, nuk është më pak i 

vlefshëm, as nuk mund të gjykohet se 

perspektivat e tij papritmas kanë rënë 

në humnerë. Por ata ndonjëherë minojnë 
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shoqërinë, e gllabërojnë atë nga shumë anë, zhvendosin përparësitë, hapin rrugën lider;ve 

autoritarë - ata thjesht ndryshojnë shtetin dhe ai niset në drejtime ku nuk ka qenë kurrë.

Dështimi i Samitit të NATO-s në Bukuresht në prill të vitit 2008 është një nga ato pikat 

për të cilat Maqedonia e pavarur mban mend më shumë. Politika dëshiron të përfaqësojë 

data të tjera në histori kur ajo ishte e suksesshme (fitore zgjedhore, aplikim për 

anëtarësim në BE, vendimi nga Gjykata e Drejtësisë e Hagës), por qytetarët duket se 

kujtojnë më së shumti dështimin. Ose, për të qenë më të saktë - disfatën. Ndoshta sepse 

shkaktoi traumën më të madhe. Dhe ajo që Maqedonia, pas atij prilli 2008, ka ndryshuar 

në atë mënyrë që ajo ka filluar të paftyrësohet. Në momentet e para pas disfatës në 

Bukuresht, publikut iu dha përshtypja se Greqia kishte një fuqi të jashtëzakonshme për 

të kundërshtuar kërkesën e SHBA për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO, duke cituar 

një klauzolë konsensuale. Atëherë doli që jo vetëm Greqia e kundërshtoi atë, por kishte 

disa vende të tjera që nuk e kuptonin ftesën e anëtarësimit të Maqedonisë, kështu që 

nuk kishte nevojë zyrtare që Athina ta zyrtarizonte veton. Kështu që liderët thjesht nuk 

votuan për ftesën maqedonase sepse Kryeministri Grek Kostas Karamanlis nuk duhej 

të bindej. Një javë më vonë u bë plotësisht e qartë se partisë që në atë kohë ishte në 

pushtet në Maqedoni, në një farë mënyre, i shte e mirëseardhur për të hapur zgjedhje 

të parakohshme. Një zhvillim i tillë i ngjarjeve përshkruan gjallërisht dilemën e Abraham 

Lincoln për Luftën Civile Amerikane: “Shqetësimi im i madh nuk është se ju dështuat, por 

nëse jeni ë kënaqur me dështimin tuaj”. Me sa duket, atëherë, në Maqedoni, në kulmin 

e saj politik, kishte njerëz që ishin të kënaqur me dështimin e tyre për të mos qenë në 

gjendje të shtronin themelet e gjera për qeverisje të pakontrolluar.

A kishte ndonjë sistem në atë strategji të politikës së jashtme apo ishte gjithçka impulsive 

për të kapur momentin dhe për ta kthyer një disfatë të madhe në skenën botërore në 

një fitore të madhe të brendshme? Disa nga gjërat që i kemi ditur atëherë, dhe disa 

që i kemi zbuluar më vonë, sugjerojnë se koncepti i triumfit të brendshëm u tërhoq 
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shumë më herët, muaj pas hyrjes në pushtet të VMRO-DPMNE-së në verën e vitit 2006 

në një koalicion të paqëndrueshëm, i cili para Bukureshtit tashmë funksiononte si qeveri 

minoritare. Në fillim të vitit 2007, u mor një vendim për të ndryshuar emrin e Aeroportit 

të Shkupit në “Aleksandri i Madh”, i cili filloi të prishë suksesin e tij të madh me njohjen 

e SHBA me emrin kushtetues Republika e Maqedonisë dhe statusi i vendit kandidat për 

në BE që nga 2005, dhe duke u dhënë diplomatëve grekë mundësinë për të përgatitur 

një strategji të re duke u shpjeguar kryeqyteteve kryesore botërore se Maqedonia është 

ajo që vendos pykën në negociatat e kontestit për emrin. Fryma e lugatit antik u lëshua. 

Pasojat e antikuizimit nuk mund të kontrolloheshin më.

Dhe mund të kishte qenë ndryshe. Në Mars 2011, dokumentet e WikiLeaks dolën nga 

fillimi i vitit 2008 që tregojnë se situata për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO dhe 

zgjidhjen e kontestit për emrin ishte në të vërtetë e mirë dhe ai moment u shkatërrua në 

mënyrë të pakthyeshme. Këto dokumente tregojnë dukshëm se Maqedonia në atë kohë 

nuk kishte asnjë koncept se çfarë donte të arrinte, ku mund të bënte kompromis, dhe se 

nuk kishte asnjë politikan (ose disa) që ta fuste shpinën dhe të mbante barrën që mund 

të kapitalizonte për të ardhmen.

Në janar të vitit 2008, kryeministri grek Kostas Karamanlis u takua me Ambasadorin e 

atëhershëm të SHBA në Athinë Daniel Speckard për të diskutuar Samitin e Bukureshtit 

dhe pranimin e Maqedonisë në NATO. Dihej paraprakisht se ky samit do të ishte për 

zgjerimin dhe hapjen e perspektivave atlantike për Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Administrata 

amerikane e George W. Bush ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme për të ftuar Kroacinë, 

Shqipërinë dhe Maqedoninë në anëtarësim. Dokumenti, i lëshuar nga WikiLeaks, është i 

datës 5 janar dhe është një kabllo e lëshuar nga Ambasada e SHBA në Athinë. Ajo detajon 

bisedën midis Karamanlis dhe Speckard. Disa nga ato propozime sot, pas Marrëveshjes 

së Prespës, duken jashtëzakonisht të mira për Maqedoninë, por ato ishin atëherë të 

papranueshme për autoritetet në Shkup.

Në atë kabllo thuhet se Karamanlis, ndërsa ishte takuar me Speckard, tha se ishte e 

nevojshme të gjendet një zgjidhje të pranueshme reciprokisht që do të përfshinte një 

emër të ndërlikuar siç është “E Re, e Epërme, e Veriut ose e ndonjë Maqedonie” për 

përdorim ndërkombëtar dhe një emër tjetër për përdorim të brendshëm; dhe për ta bërë 

atë përpara Samitit të Bukureshtit. Speckard e kishte pyetur kryeministrin grek nëse 
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ishte e mundur të bënte përparim të vërtetë në zgjidhjen e çështjes së emrit përpara 

Bukureshtit, dhe se marrëveshja do të finalizohej më vonë kur skadimi i protokollit të 

anëtarësimit të Maqedonisë në NATO. Karamanlis nuk ishte simpatik ndaj propozimit 

të SH.B.A. dhe insistoi që të arrihet një marrëveshje emri përpara samitit. “Pa zgjidhje, 

Greqia nuk mund të aprovojë hyrjen e Shkupit në institucionet euro-atlantike,” tha ish 

kryeministri Grek.

Të dy qeveritë po shqyrtonin propozimin e fundit nga ndërmjetësi Matthew Nimetz në 

atë kohë. Kablloja vë në dukje se propozimi i Nimetz ishte një emër i dyfishtë (Republika 

e Maqedonisë për përdorim të brendshëm, dhe një emër kompromisi për përdorim 

ndërkombëtar - në KB, NATO dhe organizata të tjera). Karamanlis kishte atë kohë 

një politikë në jetën reale dhe i tha Spekhardt: “Greqia mund ta pranojë atë, por emri 

kompleks do të duhej të përdorej në të gjitha forumet ndërkombëtare, si dhe në Shtetet 

e Bashkuara”. Karamanlis i shpjegon Spekhardt se publiku grek ishte shumë kundër çdo 

përdorimi të emrit Maqedoni, por që ai kishte pranuar që emri Maqedoni të ishte emri i ri 

i shtetit, i cili kontribuoi në rrëzimin e tij, dhe se nuk mund të shkojë më tej.

Vetëm katër muaj para Bukureshtit, Greqia ishte e gatshme të bënte kompromis me dy 

emra - një për të brendshëm, tjetrin për përdorim të jashtëm. Edhe Maqedonia ishte e 

përgatitur për një kompromis të tillë, me një formulë të dyfishtë, por ishte krejtësisht 

ndryshe nga greqishtja - një emër (Republika e Maqedonisë) për përdorim ndërkombëtar, 

dhe tjetri, i përbërë, për Greqinë. Nga këndvështrimi i sotëm, duket se një mundësi e artë 

u humb nga propozimi i Nimetz.

Në të njëjtën ditë, WikiLeaks lëshoi edhe një kabllogram tjetër nga Ambasada Amerikane 

të datës 20 gusht 2007, e cila rrëfen një bisedë me Ministrin e jashtëm grek Petros 

Molyviatis. Diplomatët amerikanë e shikuan Molyviatis si një njeri me besim te Karamanlis, 

një “partner” siç ata e përshkruajnë ate, ndryshe nga pasardhësi i tij, Dora Bakoyannis, e 

cila u pa si një rival për kryeministrin. Molyviatis tha se Athina sheh një mundësi për të 

zgjidhur çështjen e emrit para Samitit të NATO-s, por dyshoi nëse një pozicion i tillë u nda 

nga Shkupi dhe Uashingtoni. Ai pyeti nëse Shtetet e Bashkuara donin të përfshiheshin në 

një zgjidhje të shpejtë, sepse “është e mundur që Uashingtoni, së bashku me Athinën, 

Shkupin dhe ndërmjetësin e KB Matthew Nimetz, të mund të hartonin një strategji për 

të zgjidhur çështjen deri në fund të vitit (2007)”. Ai tha se nëse Shtetet e Bashkuara 
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nuk tregojnë një interes të tillë, problemi mund të vonohej për vite. Molyviatis përcolli 

për palën greke përshtypjen se Uashingtoni ka çelësin për zgjidhjen e problemit dhe 

se pas njohjes nga SHBA të emrit kushtetues të Maqedonisë, Grekët besojnë se Shkupi 

mbështetet nga fuqitë e para të mëdha në botë.

Por ajo që dukej të ishte një avantazh strategjik në verën dhe vjeshtën e vitit 2007, dhe në 

fillim të vitit 2008, humbi në vetëm disa muaj. Situata politike në Maqedoni ishte e brishtë. 

Pas përplasjeve të qeverisë së Nikolla Gruevski me ministrat e PDSH-së dhe NSDP-së 

dhe bojkotimin e Parlamentit të BDI-së, VMRO-DPMNE po konsideronte një mandat të ri 

më të fortë në zgjedhjet e parakohshme. Edhe suksesi, edhe humbja në Bukuresht do 

të ishte një justifikim i shkëlqyeshëm - ta shohësh pranimin e NATO-s si një konfirmim 

ndërkombëtar për korrektësinë e politikave të qeverisë, dhe bllokadën e anëtarësimit si 

një luftë heroike kundër ndryshimit të emrit, edhe nëse nuk i bashkohet Aleancës me 

koston e saj.

Para Samitit të Bukureshtit, ndërmjetësi Matthew Nimetz bëri përpjekjen e fundit për 

të arritur një marrëveshje. Ai thirri dy negociatorët, Nikolla Dimitrov dhe Adamantios 

Vassilakis, në New York në ditët e fundit të shkurtit në një raund të rëndësishëm përpara 

një takimi të liderëve të аtlantikut. Këto negociata dështuan, zgjidhja për emrin ishte 

larg. Nimetz paralajmëroi që mos zgjidhja e kontestit për emrin mund të ketë pasoja 

për stabilitetin rajonal pas pavarësisë së Kosovës. Ai tha se Greqia e kishte të qartë 

se Maqedonia nuk kishte pretendime territoriale ndaj fqinjit të saj jugor dhe se të 

dy e respektonin njëri-tjetrin. Pastaj, negociatorët Vasilakis dhe Dimitrov nuk kishin 

asnjë mosmarrëveshje në lidhje me identitetin etnik të dy kombeve, por kjo nuk ishte 

e mjaftueshme për të kapërcyer mosmarrëveshjen midis dy vendeve. Negociatori 

maqedonas Nikolla Dimitrov në ato bisedime argumentoi se Maqedonia dëshiron 

të anëtarësohet në NATO, por nuk mund ta pren degën ku qëndron dhe të luajë me 

identitetin e saj kombëtar.

“Nuk ka ide të reja dhe më duhet të them që ekziston një hendek i rëndësishëm në 

qëndrimet për këtë çështje. Ekzistojnë dallime domethënëse midis dy qeverive në 

propozimin që unë bëra në 19 shkurt. Ne duhet të shohim nëse këto dallime mund 

të tejkalohen”, tha Nimetz. Në ato negociata të fundit para Bukureshtit, Maqedonia 
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insistoi në një strategji të gjatë dhe me një formulë të dyfishtë. Greqia po kërkonte 

një emër të ndërlikuar që do të përmbante fjalën Maqedoni dhe do të përdoret si i 

vetmi në marrëdhëniet ndërkombëtare. Ndërsa negociatat ishin duke u zhvilluar në Nju 

Jork, kryeministri grek Karamanlis përsëriti se Athina do të vinte veton për pranimin e 

Maqedonisë në NATO në samitin e 2 prillit, përveç nëse çështja zgjidhet.

Në ato ditë, Presidenti amerikan George W.Bush dhe Sekretari i Përgjithshëm i Aleancës, 

Jaap de Hoop Scheffer, folën në Uashington për zgjerimin e NATO-s, veçanërisht çështjen 

e Maqedonisë. “Shpresojmë që kombet që kanë aplikuar për anëtarësim në NATO do 

të vazhdojnë të përmbushin detyrimet e tyre,” tha Bush pas takimit me Scheffer në 

Shtëpinë e Bardhë. Scheffer shtoi: “Biletat e anëtarësimit nuk janë lëshuar ende.” Disa 

ditë më vonë, Shefer udhëtoi për në Athinë për të diskutuar çështjen e emrit, por edhe 

atëherë u duk se Bukureshti ishte i pashmangshëm.

Delegacioni i madh maqedonas shkoi në Bukuresht me unitet artificial. Në të vërtetë, 

kishte dy delegacione - njëra e kryesuar nga Presidenti Branko Crvenkovski dhe 

tjetra, shumë më e madhe, e udhëhequr nga kryeministri Nikolla Gruevski. Së bashku 

me ta ishin shumë gazetarë. Në minutën e fundit, duke parë që samiti ka të ngjarë të 

mposhtet, liderët maqedonas u përpoqën të dilnin me një propozim kompromisi që mund 

të shpëtonte ftesën. Kështu u shfaq propozimi i Maqedonisë “Republika e Maqedonisë 

(Shkup)”. Ishte një lojë alibi, e krijuar vetëm për një situatë, dhe ishte e qartë se propozimi 

nuk do të kalonte sepse nuk ishte rezultat i një bisedimi të përbashkët midis Shkupit dhe 

Athinës, i cili do të përfshinte shumë detaje të tjera. Ky propozim në minutën e fundit, 

në mënyrën e vet, ishte një konfirmim i shanseve të humbura në 15 vitet e kaluara dhe i 

themeleve të këqija mbi të cilat u ndërtua strategjia e politikës së jashtme rreth formulës 

së dyfishtë. Megjithë suksesin e madh të njohjes së emrit kushtetues nga SH.B.A. dhe të 

së njëjtës njohje nga më shumë se 130 vende, Maqedonia e kuptoi disa ditë më vonë se 

kishte shkuar në Bukuresht në thertoren e vet politike, disa prej të cilave ende mbijetuan. 

Dhe ate shumë të gjallë.

Detajet e përgatitjeve për Bukureshtin dhe ngjarjet në kryeqytetin e Romanisë tregojnë 

se si funksiononte Maqedonia në atë kohë. Stevo Pendarovski ishte këshilltar për çështje 

të jashtme të Presidentit Crvenkovski në atë kohë. Ai thotë se i kujton ato ngjarje sikur 

të ishin dje. 
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Pendarovski: Unë kam qenë regjistrues që nga koha e Boris Trajkovskit kur Nimetz 

po vinte në Shkup ose kur udhëheqja e shtetit po bënte një strategji për të shkuar 

te Nimetz. Kështu vazhdoi edhe te Crvenkovski. Kishte një seri takimesh për emrin 

një javë, dy javë para Bukureshtit. prej te Crvenkovski shkoi vetëm Natasha Savova 

ndërsa prej te Gruevski vetëm Martin Protuger. Antonio Milloshoski ishte në postin 

e tij si ministër i jashtëm. Të tjerët nuk po vinin. Përfundimisht, Nikolla Dimitrov do 

të vinte si negociator, nëse do të ishte në vend. Por ai nuk ishte këtu kur zyrtarët 

e shtetit po ndërtonin një qëndrim. Unë isha gjithashtu një këshilltar i politikës së 

jashtme të Crvenkovski, jo vetëm i sigurisë, dhe e ndiqja atë linjë.

Takimet kryesore erdhën rreth një javë para Bukureshtit. Branko ishte gjithnjë proaktiv. 

Ai i tha Gruevskit: “Na jep një sugjerim për t’u dhënë amerikanëve, ata na thonë se ne 

po vazhdojmë të thuam “jo këtë emër, jo atë emër; na jeni ju një sugjerim”. Me IRJM 

nuk mundeshte, u provua më parë, por dështoi. Grekët kanë refuzuar vazhdimisht. 

Gruevski mezi filloi të belbëzojë për Shkupin në kllapa. Thotë: “U propozua në 1992 

dhe u refuzua”. Branko nuk u dorëzua: “Le ta vendosim kështu, ne do të themi se jemi 

proaktiv; nuk ka asnjë marrëdhënie që ishte refuzuar më parë”. Në njërën nga ato 

takime, Gruevski u përgjigj: “Nuk e di, të mendoj”. Kur erdhi mbledhja tjetër, Gruevski 

u ul në karrige dhe i tha Crvenkovskit: “A mund të qëndrojmë vetëm?”, Branko u pajtua 

dhe të gjithë ne zbritëm në korridor. Takimi i tyre me katër sy ka zgjatur rreth dhjetë 

minuta. Ne që ishim jashtë nuk po merrnin me mend se çfarë po ndodhte. Branko 

ecën nga dera anësore (asokohe zyra e Presidentit ishte në Parlament) dhe na thotë 

se mund të hyjmë. Kur hymë, Branko na thotë: “Stevo, ne u pajtuam me Gruevskin që 

një formulim i tillë duhet të përfshihet në procesverbal “Presidenti dhe Kryeministri 

ranë dakord të shkojnë me Republika e Maqedonisë (Shkup) si propozimi ynë. I kemi 

borxh negociatorit tonë që ta përcjellë këtë ide te Nimetz dhe të shohim se cila do të 

jetë përgjigja nga pala greke”. Ishte kështu.

Crvenkovski më vonë tha që Gruevski i kishte thënë: “Le ta bëjmë këtë si një tullumbace 

provë, për të mos u thënë që ne nuk jemi pro-aktiv, por të lutem askush nuk duhet 

ta dijë për këtë. As media, as kush”. Gruevski atëherë tha për shumë vite se ne nuk 

kemi bërë një propozim të tillë, por ai është regjistruar në një kopje të së cilës është 
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Kryetari Amerikan Xhorxh Bush me kryeministrin maqedonas Gruevski,  
presidenti Cërvenkovski dhe ministri për punë të jashtme Milloshoski
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në arkivin e Presidentit dhe sot. Ekzistonte vetëm një konsensus për çështjen e emrit 

midis Gruevski dhe Crvenkovski. Por Grekët menjëherë refuzuan - kjo nuk është e 

pranueshme - dhe ajo mbaroi. Pra, Gruevski ra dakord për Shkupin në kllapa. Samiti 

i NATO-s ishte në 2 dhe 3 Prill, ne u refuzuam më 2 prill. Në fakt, ne u refuzuam para 

se të shkonim në Bukuresht. 

Ministri i punëve të jashtme i atëhershëm Antonio Milloshoski thotë se në këtë strategji 

ekzistonte një koncept rreth ofertës maqedonase për një emër kompromisi. Dhe se 

kjo nuk është vetëm një nismë e lidershipit politik maqedonas. Ai sqaron sot se si lindi 

propozimi “Republika e Maqedonisë (Shkup)”.

Miloshoski: Ishte një strategji e vërtetë, sepse ishte e koordinuar me Uashingtonin. 

Në atë kohë, Uashingtoni ishte shumë i mirë me ne. Ndoshta sepse administrata e 

Bushit kishte një mendim të tillë, Condoleezza Rice kishte simpati, sjellja jonë në 

lidhje me pjesëmarrjen në Irak dhe projekte të tjera rajonale ishte e rëndësishme 

për ta... Ishte grumbulluar ai kapital i simpatisë. Por nuk e di cili ishte vlerësimi i tyre 

për Greqinë. Në bisedimet e Nimetz dhe bisedimet Athinë-Uashington, Uashington - 

Shkup, kjo zgjidhje “Republika e Maqedonisë (Shkup)” u propozua si një kompromis 

dhe që Greqia duhej ta marrë ate me seriozitet. Uashingtoni bëri të njëjtën gjë, dhe 

rekomandimet ishin që ne duhet ta pranonim këtë, të monitorojmë koordinimin me 

ta dhe t’i lëmë pjesën tjetër ta vendosin ate me Athinën. Por kishte një paralajmërim 

nga Uashingtoni ku ata ndoshta nuk mund të kishin shumë ndikim. Ky paralajmërim 

ishte: “A jeni të sigurt se çfarë janë marrëdhëniet e juaja me Parisin?” Gjithmonë 

na bënin atë pyetje ashtu si afroheshte samiti. Pastaj bëra një vizitë në Paris dhe e 

ftova Ilinka Mitreva që të vijë së bashku për të treguar se nuk ka ndarje në politikën 

e jashtme, nga cilado prejardhje politike dikush që të vjen. Ministri francez ishte 

atëherë Bernard Kushner; Ilinka pranoi të vijë, veçanërisht pasi është një frankofon. 

Kjo dukej bukur. Ne dolëm para tij, biseduam dhe ai u përgjigj kështu: “Unë mbështes 

atë që ju thoni, duket logjike. Por ju e dini që unë jam Ministri i Jashtëm i Francës, unë 

nuk jam Presidenti i Francës. Presidenti është Nicolas Sarkozy”. Pas kësaj u takova 

me këshilltarin kryesor diplomatik të Sarkozit, Jean-David Levitt, dhe ai më tha që 

nëse do të pranonim atë që do të propozohej nga Nimetz, Parisi nuk do të kishte 
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kundërshtime. Mendimi im është se ai nuk dinte gjithçka që Sarkozi dinte ose nuk i 

dinte të gjitha synimet e Presidentit të Francës. Atëherë pamë që Greqia kishte lidhur 

një marrëveshje ushtarake me Francën për furnizimin me helikopterë, nëndetëse... 

Ajo marrëveshje ishte me shumë të lartë. Atëherë në Bukuresht dëgjuam se nëse 

solidariteti i Francës nuk do kishte qenë aq i qartë, Greqia nuk do e kishte aq lehtë 

për të vendosur veton. 

Në Bukuresht, në mëngjesin e 2 prillit, dukej se puna do të përfundonte mirë për 

Maqedoninë. Presidenti amerikan Xhorxh W. Bush mbajti një fjalim para samitit, në të 

cilin ai tha qartë se Maqedonia, Kroacia dhe Shqipëria do të bëhen anëtare të NATO-s. 

Në vend, kjo u përshëndet me eufori - miqtë tanë amerikanë e bënë punën. Ishtë një 

shpërblim për gjithçka që kemi bërë vitet e fundit, veçanërisht kur ishte ndërhyrja e 

NATO-s në SR Jugosllavi në 1999. Ja çfarë tha Bush: 

“Nesër NATO do të marrë një vendim historik mbi pranimin e tre shteteve të Ballkanit: 

Kroacia, Shqipëria dhe Maqedonia. Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqimisht ftesën për 

anëtarësim në NATO të këtyre tre vendeve. Këto vende kanë kaluar në rrugën e vështirë 

të reformës dhe kanë ndërtuar shoqëri të lira. Ata janë të gatshëm të kontribuojnë në 

NATO dhe qytetarët e tyre meritojnë sigurinë që sjell NATO-ja. Duke përshëndetur aleatët 

e rinj të NATO-s, ne gjithashtu riafirmojmë se dera e anëtarësimit në NATO mbetet e 

hapur për vendet e tjera që e kërkojnë atë, në Ballkan dhe më gjerë. Këtë javë aleanca 

jonë duhet të vendosë se si t’i përgjigjet kërkesës së Gjeorgjisë dhe Ukrainës për planin 

e veprimit të NATO-s. Këto dy kombe kanë frymëzuar botën me Revolucionin e tyre Rozë 

dhe Portokalli dhe tani po punojnë për të konsoliduar përfitimet e tyre demokratike dhe 

forcimin e pavarësisë së tyre”.

Siç thotë Stevo Pendarovski, dhe siç e ndjeu publiku tashmë, natën e 2 prillit 2008, 

anëtarësimi në NATO nuk ishte asgjë. Të nesërmen u konfirmua. Euforia e madhe e 

kombit për një ditë ra në depresion të madh. Nuk kishte asnjë individ në shtet që të mos 

ndihej i fyer dhe të luhej nga fuqia që ushtronin më të mëdhenjtë mbi një vend të vogël, 

të varfër. Por ka të ngjarë që shumica e qytetarëve atëherë të kuptojnë se në një klub të 

barabartë edhe Uashingtoni nuk është i gjithëfuqishëm dhe se presioni i saj ka kufij në 

të cilët mund të shkojë.
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Në thelb, delegacioni ynë në Bukuresht gjithashtu mendoi se fjalimi i Bushit në mëngjesin 

e 2 Prillit ishte një pozitiv për ne. Stevo Pendarovski e përshkruan atë në këtë mënyrë: “Ne 

po pyesnim mendimin se kishte ndodhur diçka, në prapavijë, amerikanët po shtypnin. Ne 

menduam se ishte çështje aderimi në IRJM. Meqenëse propozimi ‘Republika e Maqedonisë 

(Shkup)’ u refuzua, dhe për shkak se Bush pretendon se do të marrim një ftesë (dhe ai 

është, në të vërtetë, presidenti amerikan), ne do të pritemi nën IRJM. Sidoqoftë, strategjia 

Greke nuk ishte të lejonte IRJM, pasi IRJM humbi 130 dhe disa njohje dhe mendouan në 

këtë mënyrë - nëse i pranojmë tani, nuk ka asnjë mënyrë tjetër për tu kapur më tutje. 

Sidomos sepse të gjithë e dinë që NATO është më e rëndësishme për Maqedoninë sesa 

BE”.

Delegacioni dhe gazetarët ishin të habitur për disa orë ndërsa lajmet e tjera ngadalë 

filluan të arrijnë. Do të mbetet e shënuar se në Bukureshti ishte një nga delegacionet 

më të mëdha maqedonase jashtë vendit. Në fakt, kishte dy delegacione atje - njëra e 

Presidentit të Shtetit dhe tjetra e Kryeministrit. “Unë mendoj se delegacioni kishte mbi 40 

vetë. Ishte edhe Mijallkov, të gjithë ishin cool, të themi. Një pjesë e mirë e tyre as nuk e 

dinin se çfarë po ndodhte ose menduan se do të ishte një samit historik, të fotografohen... 

Një delegacion i madh qeverie, nga ministritë. Komunikimi midis dy delegacioneve ishte 

si një qen dhe një mace. Siç ishte edhe në Shkup. Antonio Milloshoski është i vetmi nga 

ai ekip i cili përpiqeshte, si më parë, të mban lidhjet midis dy delegacionet”, kujtohet sot 

Pendarovski.

Nga Bukureshti të gjithë u kthyen të ngathët, por me mendime të ndryshme në kokë. 

Gruevski tashmë ka menduar për planet e shpejta për zgjedhje të parakohshme, dhe 

Crvenkovski do ta shohë vitin e fundit të presidencës së tij kur nuk ka më një shtyllë 

për të mbajtur politikën e jashtme dhe sigurinë e shtetit mbi të cilin ai ka juridiksion. 

George W. Bush u përpoq të vendoste të tre vendet e Adriatikut (Kroacinë, Shqipërinë dhe 

Maqedoninë) në të njëjtin kontekst dhe udhëtoi për në Zagreb menjëherë pas Samitit, 

ku ai pati një takim të përbashkët me udhëheqësitë e të tre vendeve. Ai e dinte mirë që 

Maqedonasit mendonin se Amerika kishte hequr dorë nga pritjet e tyre dhe gjatë një 

fjalimi në Sheshin e Markut të Zagrebit, ai tha: “Maqedonia duhet të zërë vendin e saj 

në NATO sa më shpejt që të jetë e mundur. Maqedonia ka zbatuar reforma të vështira 

dhe po kontribuon ndjeshëm në misionet e NATO-s jashtë vendit. Fatkeqësisht, ftesa e 
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Maqedonisë u vonua për shkak të mosmarrëveshjeve për emrin e saj. Në Bukuresht, 

aleatët e NATO-s kanë rënë dakord që Maqedonia të ftohet sa më shpejt që çështja 

të zgjidhet.” Anëtarët e vjetër të ekipit të tij, si sekretarja e shtetit Condoleezza Rice, 

kanë bërë thirrje që çështja të zgjidhet sa më shpejt, jo në muaj, por në javë, sepse ajo 

administratë shumë e favorshme është duke ikur. Por askush tjetër nuk e dëgjoi atë 

në Shkup, aq më pak në Athinë. Qeveria Greke është përballur me dënimin e shumicës 

së aleatëve të NATO-s, e tërhoqi atë dhe filloi ndërtimin e një strategjie të re për vitet e 

ardhshme. Shoku nga njohja e emrit kushtetues të Maqedonisë tashmë ishte harruar.

Takimi i përbashkët i Bush me liderëte e tre vendeve të Grupit Adriatik në Zagreb është 

gjithashtu një nga ngjarjet më domethënëse në politikën e jashtme të Maqedonisë gjatë 

pesëmbëdhjetë viteve të fundit. Ja se si e përshkruan Stevo Pendarovski atë takim, ku ai 

ishte edhe anëtar i delegacionit maqedonas.

Pendarovski: Ishte 5 Prill. Mbledhjen e quanin samit festimesh, dy anëtarë të Grupit 

Adriatik anëtarësohen në NATO. Por njëra nuk hyn dhe, për të mos u ndjerë ne 

maqedonasit të poshtëruar, na ftuan edhe ne. Ishte Condoleezza Rice, ishte Steven 

Hadley - këshilltar i sigurisë kombëtare, dream-team i Amerikës ishte përballë neve. 

Ishin Stipe Mesiq, Ivo Sanader, ishin Sali Berisha dhe Lulzim Basha, ministri i jashtëm 

shqiptar në atë kohë. Në delegacionin tonë ishin Crvenkovski dhe Gruevski dhe ekipi 

me ta. Takimi me Bush zgjati një orë e gjysmë, dhe çështja e emrit u diskutua për një 

orë e dhjetë minuta.

Takimi u kryesua nga Bush. Dhe para dhe pas, kur dikush më do më thoshte që Bush 

është një president me kapacitet të ulët, unë thoja - ne nuk e njohim Bushin. Kjo ishte 

në thelb një përpjekje tjetër për të bërë kompromis. Bush e dinte kontestin në detaje. 

Për t’u çuditur. Gruevski pothuajse as që foli. Gruevski foli vetëm një herë, para asaj 

vetëm një ose dy herë tha “jo, jo”. Në fund, Gruevski i thotë: “Ne kemi informacione 

se së shpejti do të shkoni në Slloveni në një vizitë zyrtare. Unë do t’ju lussja, pasi 

që Sllovenia dhe Maqedonia nuk janë larg, të vini edhe në Maqedoni në vizitë”. Bush 

vetëm u përgjigj se kjo gjë do të konsiderohet nga kabineti i tij. Gruevski nuk mund 

të bëjë një kompromis, e kërkonte që Bush të vijë në Maqedoni. Kjo ishte gjithçka që 

ai tha.
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Crvenkovski foli në një ose dy raste dhe i thotë Bushit: “E dini, President, nuk është 

një kompromis i lehtë, së pari është çështje e emrit, nuk kemi garanci dhe unë duhet 

t’ju them se ne tani jemi me një emër të përkohshëm. Ajo që do të bëjmë, nëse e 

bëjmë, do të jetë përfundimtare. Pas kësaj ne nuk kemi asnjë shans për të riparuar”. 

Për këtë, Condoleezza Rice, e cila ishte ulur thuajse përballë Brankos, u përgjigj: 

“President Crvenkovski, ju jeni një politikan me përvojë, keni qenë në funksione të 

larta për shumë vite, ju e dini se nuk ka asgjë të përjetshme në politikë. Vendosni nën 

një emër dhe nëse dëshironi, rivendosni emrin e vjetër”. Kjo ishte qasja fleksibël që 

ata po kërkonin nga ne.

Folën Sanader, Mesiq, Sali Berisha, Basha u përfshi në bisedën. Dikush në takim tha se 

çështja ishte e rrënuar nga historia, dhe Bush u përgjigj: “Mosni për histori, ju lutem. 

Historia nuk më intereson, dua që këta njerëz që janë tani këtu, të bëjmë diçka për 

ta”.

Në atë takim, Bush tha me vendosmëri: “Ju lutemi shfrytëzoni këtë administratë 

amerikane. Ne po largohemi. Bëni atë që do të bëni, nëse bëni kompromis, është 

më mirë ta bëni përpara se të jetë pushimi në Kongres. Kur Kongresi kthehet, ne do 

hyjmë në fushatë zgjedhore. Gjithçka bllokohet. Përfitoni nga kjo administratë në 

largim, pasi ne jemi shumë të përfshirë në mosmarrëveshjen. Ja, vendimi im i parë 

pas fitores së vitit 2004 ishte njohja e Maqedonisë. Me atë veprim unë desha t’ju 

nxisja për të zgjidhur kontestin, e jo të kacafyteni me fqinjët tuaj. Mos harxhoni kohë 

në zgjedhje, na shfrytëzoni deri në fund të vitit, megjithëse dy muajt e ardhshëm janë 

vendimtarë. Dua të theksoj edhe një herë - ne nuk duam që ju të anëtarësoheni në 

NATO, dhe Greqia të jetë e pakënaqur dhe e dëbuar nga NATO. Greqia është partneri 

ynë i afatgjatë, ne duam që të dy të jeni brenda. Është detyra juaj se si ta bëni atë. 

Por mos mendoni se ne jemi për ju, dhe kundër tyre. Siç nuk kemi anësurar kurrë për 

Greqinë, e kundër jush. Kjo administratë ka simpati për ju dhe është e përkushtuar 

t’ju ndihmojë. “ Dhe Gruevski i thotë që të vijë për vizitë. Ata ishin ashpër kundër 

zgjedhjeve. I thanë - mbaji zgjedhjet në tetor, por Gruevski nuk po i dëgjonte. Ai 

tashmë kishte hartuar një plan.
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Departamenti i Shtetit, ose një pjesë e Departamentit të Shtetit, 

përfshirë Ambasadorin Gillian Millovanoviq, që një marrëveshje e tillë 

partneriteti strategjik mund të mos përfundohej, ndërsa mendimi 

i Shtëpisë së Bardhë dhe Condoleezza Rice (që në mandatin e 

parë ishte këshilltare e sigurisë kombëtare e Bush) ishte se është 

e nevojshme një marrëveshje e tillë. Ajo ishte kategorike PRO. Ne 

bëmë një marrëveshje të ngjashme me Turqinë”.

Teksti i kësaj deklarate është i saktë dhe përshkruan pikëpamjet 

e SHBA për Maqedoninë, vendin e saj në rajon, kufijtë dhe sigurinë 

e saj. Ai gjithashtu lexon këtë: “Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

dhe Republika e Maqedonisë janë të vendosura të zgjerojnë dhe 

thellojnë partneritetin e ngushtë midis dy vendeve bazuar në 

qëllimet, interesat dhe vlerat e përbashkëta. Të dy vendet dëshirojnë 

të forcojnë marrëdhëniet e tyre strategjike duke intensifikuar 

konsultimet dhe bashkëpunimin në fushat e sigurisë, marrëdhëniet 

e qytetarëve dhe tregtisë.

Shtetet e Bashkuara dhe Maqedonia riafirmojnë mbështetjen e tyre 

për parimet e sovranitetit dhe integritetit territorial të shteteve, 

për qëllimet dhe parimet e Konventës së KB, dhe për Maqedoninë 

unitare dhe multietnike brenda kufijve të saj ekzistues. Maqedonia 

dhe Shtetet e Bashkuara shënojnë se Maqedonia, si një vend 

demokratik, i sigurt dhe i prosperuar, me marrëdhënie miqësore 

dhe konstruktive me fqinjët e saj, dhe si pjesëmarrëse aktive në 

forumet  rajonale dhe ndërkombëtare ekonomike, politike dhe të 

sigurisë, është e rëndësishme për paqen dhe stabilitetin në Evropën Juglindore”.

Në vitet më vonë, kur VMRO-DPMNE u gjet I izoluar nga bashkësia ndërkombëtare, 

Gruevski si populist autoritar i vetmuar harroi për gjetjet e kësaj deklarate dhe disa 

here, më tepër në mënyrë të tërthortë sesa të drejtpërdrejtë, e portretoi Amerikën si 

armikun e tij më të madh. Uashingtoni, nga ana e vet, si fuqi e madhe, asnjëherë nuk i 

harroi detyrimet nga dokumenti I nënshkruar në vitin 2008. Ndonjëherë veprimet e SHBA 

nuk u pëlqejnë autoriteteve të këtushme, por ato çdo here janë në drejtim të Deklaratës: 

 “Në takimin në 

Zagreb Bushi 

qartë tha: Ne 

nuk duam ju të 

hyni në NATO, 

ndërsa Greqia 

të jetë e 

pakënaqur dhe 

ta largojmë nga 

NATO... Detyra 

juaj është se 

si do ta bëni 

këtë. Por,  mos 

mendoni se ne 

jemi për ju, e 

kundër tyre. Siç 

asnjëherë që  

nuk kemi qenë 

për Greqinë, 

e kundër 

jush” – Stevo 

Pendarovski
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“Shtetet e bashkuara të Amerikës vazhdojnë t’i mbështesin sigurinë, stabilitetin dhe 

zhvillimin ekonomik të Maqedonisë”. 

Kështu edhe ndodhi. Një javë më vonë, më 12 prill, me kërkesë formale nga BDI, Kuvendi 

i shpërbë dhe u shpallën zgjedhje të parakohshme. Në valën e dëshpërimit dhe mllefit 

për shkak të bllokadës nga Greqia dhe opozitës së çorientuar VMRO-DPMNE triumfonte. 

Në zgjedhjet më 1 qershor të vitit 2008 VMRO -DPMNE fitoi madje 63 ulëse në Kuvend. 

Atëherë u trasua qeverisja e përbashkët nëntëvjare e VMRO-DPMNE dhe BDI. Po emri? 

Emri mund të priste edhe dhjetë vite.

Për shkak të animit të madh të administratës së Bushit Maqedonia duhej të pranojë një 

shpërblim ngushëllues bilateral. Një muaj pas Samitit në Bukuresht më 7 maj të vitit 

2008 në Uashington u nënshkrua Deklarata për partneritet strategjik dhe bashkëpunim 

mes SHBA dhe Maqedonisë. Nënshkrimet në State Departament i vendosën dy shefat e 

diplomacisë, Condolisa Rice  dhe Antonio Miloshoski. Ky dokument është më i rëndësishmi 

për marrëdhëniet mes dy shteteve. Ai dokument është themeli i miqësisë mes dy vendeve 

– njëri është superfuqi botërore, ndërsa tjetri një vend i vogël i varfër i Ballkanit.

Antonio Milloshoski thotë se marrëveshja ka qenë e iniciuar nga qeveria e Maqedonisë. 

Ai në mënyrë të caktar duhej ta amortizojë dështimin në Bukuresht dhe opinionit 

maqedonas t’i prezantohet se shteti ynë nuk është i vetmuar, se pas vetes ka një aleat 

të fuqishëm.

Milloshoski so këtë e shpjegon kështu: “Ne e kërkuam atë marrëveshje. Ajo ndodhi si 

iniciativë pas Bukureshtit dhe që ti mirëmbajmë marrëdhëniet. Në shoqërinë tonë kishte 

dëshpërim, demotivim dhe ky duhej të jetë masë konkrete politike me të cilën do të 

tregojmë se kemi partner të sigurt në të cilin do të gjejmë mbështetje. Rreth kësaj 

iniciative kishte dy mendime të ndryshme në Uashington. 

2.

Dy momente shënuan periudhën pas dështimit në Bukuresht, deri në fillimin e krizës 

politike në muajt e parë të vitit 2015, kur filluan të shpallen “bombat” e opozitës. I pari 

është procesi gjyqësor i Maqedonisë në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë 
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për veton greke, dhe e dyta janë bisedimet e Nikolla Gruevski në Uashington me Zëvendës 

Presidentin e atëhershëm të SHBA Joe Biden dhe Sekretaren e Shtetit Hillary Klinton 

në shkurt 2011. Këto bisedime janë pika kthese që filloi të shkrijë mbështetjen e SHBA 

për qeverinë e atëhershme maqedonase, veçanërisht kryeministrin e saj. Në atë kohë 

ishte duke u realizuar zbatimi i projektit faraonik “Shkupi 2014”, lashtësia e pakuptimtë 

e kryeqytetit, humbja e shpejtë e miqve ndërkombëtarë, përpjekja për të instaluar një 

identitet të ri të maqedonasve, fillimi i të gjitha levave për krijimin e një shteti autoritar. 

ishte krijimi i një sistemi despotik, në të cilin zotëria i parë feudal do të vendoste jetën 

dhe vdekjen e subjekteve të tij. Në këtë rrjet feudal, politika e jashtme u krijua pothuajse 

tërësisht nga kryeministri Gruevski sipas nevojave brenda vendit, dhe jo sipas interesave 

maqedonase në arkitekturën evropiane. Dy kokat e diplomacisë në atë kohë, Antonio 

Milloshoski dhe Nikolla Poposki, dhe e gjithë ministria e jashtme ishin në vartësi të asaj 

që u krijua në zyrën e kryeministrit dhe që duheshte të zbatohej nga këta si subjekt. 

Është mjaft e qartë se një politikë e jashtme duhet të koordinohet nga lojtarët përgjegjës 

të qeverisë dhe që krerët e diplomacisë duhet ta zbatojnë atë. Por ministrat gjithashtu 

mund të zbatojnë direktivat në mënyrë pak më elegante dhe më të qetë. Në atë kohë, 

si Milloshoski ashtu edhe Poposki dukeshin se ishin zbatues të bindur të detyrave të 

kryeministrit dhe, për arsye oportuniste, nuk donin të përpiqeshin të ndryshonin asgjë në 

drejtimet e caktuara (nëse asgjë tjetër, të paktën për të zgjatur veprimin përtej normave 

të dhëna). Pasi publiku maqedonas i dëgjoi “bombat”, u bë krejtësisht e qartë se një 

qendër komanduese në vend po vendos gjithçka, dhe kështu si po zhvillohej diplomacia.

Maqedonia paraqiti një padi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë më 17 nëntor 2008. 

Ishte një ndjekje e drejtësisë, por një ndjekje e vonuar, sepse politika me antikuizimet 

e pakuptimta kishte shkatërruar tashmë atë që mund të fitohej. Maqedonia kërkoi që 

Greqia të respektojë detyrimet e saj ligjore nën Marrëveshjen e Përkohshme të 1995, 

duke deklaruar se ajo është e detyrueshme për të dy vendet. Ministri i jashtëm Antonio 

Milloshoski, i cili përfaqësoi Maqedoninë në gjykatë, shpjegoi arsyet e paraqitjes së tij: 

“Ne kemi paraqitur një kërkesë në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për të vetmen 

arsye për të mbrojtur të drejtat tona nën Marrëveshjen e Përkohshme. Ne kemi menduar 

me shumë kujdes para se të sjellim këtë çështje, por ne nuk shohim asnjë mënyrë tjetër 

për të përmbushur drejtësinë dhe për të mbrojtur të drejtat tona. Shpresojmë që ky 
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hap do të inkurajojë Greqinë të përafrojë veprimet e saja me detyrimet e saja ligjore 

ndërkombëtare, si dhe të inkurajojë dy vendet tona të arrijnë një zgjidhje përfundimtare 

për çështjet e pazgjidhura në frymën e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe 

bashkëpunimit të parashikuar në Marrëveshjen e Përkohshme. Ne nuk kërkojmë që 

Gjykata të marrë në konsideratë çështje politike, kështu që kontesti për emrin nuk është 

objekt i aplikimit tonë. Ne gjithashtu duam të theksojmë se qëndrojmë të vendosur në 

gjitha aspektet e Marrëveshjes së Përkohshme, veçanërisht procesit të negociatave me 

Greqinë të ndërmjetësuar nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të KB”.

Kjo ishte një përpjekje e Maqedonisë për të rimarrë disa nga pozicionet e humbura pas 

Bukureshtit. Dhe ishte një përpjekje e suksesshme, sepse pas tre vjetësh, më 5 dhjetor 

2011, Gjykata vendosi në favor të Maqedonisë me një vendim 15:1 (kundër ishte vetëm 

gjykatësi grek ad hoc). Sipas aktgjykimit, Greqia shkeli Marrëveshjen e Përkohshme të 

vitit 1995 duke bërë veto ndaj Bukureshtit, por gjykata nuk pranoi të urdhërojë Athinën në 

të ardhmen të zbatojë detyrimet e saj sipas Marrëveshjes, siç kërkohet nga Maqedonia. 

Disa pika të këtij gjykimi janë të rëndësishme: së pari, që Gjykata vendosi se kishte një 

veto greke në samitin e NATO-s në Bukuresht, dhe jo një konsensus brenda Aleancës; 

së dyti, se “Greqia nuk ka arritur të dëshmojë shkelje të Marrëveshjes nga Maqedonia. 

Nuk ka prova që Maqedonia sponsorizoi propagandën shtetërore dhe mediatike kundër 

Greqisë”; dhe së treti, që një kërkesë kryesore nga pala maqedonase që Greqia të mos 

bllokojë anëtarësimin e Maqedonisë në organizata ndërkombëtare ishte refuzuar.

Ishte një ngushëllim për Maqedoninë, por menjëherë ishte e qartë se ishte një ngushëllim 

bosh. Si NATO ashtu edhe BE kanë thënë se nuk janë të detyruar me aktgjykimin e Hagës, 

me sa duket sepse janë në thelb klube të vendeve anëtare, jo organizata ndërkombëtare. 

Mundësia për të marrë një ftesë për t’u bashkuar me samitin e ardhshëm të NATO-s në 

Çikago në vitin 2012 ishte minimale, pothuajse paekzistuese pasi u njoftua se nuk do të 

ishte një samit i zgjerimit. Dhe kohërat për Maqedoni tashmë kishin ndryshuar.

Antonio Milloshoski sot përgjigjet kështu për motivet e ngritjes së padisë - a kishte ndonjë 

bindje se aktgjykimi mund të na ndihmonte apo ishte më shumë kënaqësi morale:
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Sekretarja shtetërore e Amerikës Hillary Rodham Clinton përshëndetet me kryeministrin maqedonas Nikolla Gruveski pas 
takimit të tyre bilateral në State Departament, Washington D.C. , 16 shkurt, viti 2011
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Milloshoski: Si ministër i jashtëm i shtetit që mori përsipër detyrimet e Marrëveshjes 

së Përkohshme, unë kisha për detyrë të reagoja ndaj shkeljes së klauzolave të saj. Pra, 

nëse nuk do të reagoja, unë do të isha palë e papërgjegjshme në atë marrëveshje. 

Bllokada në Bukuresht ka dëmtuar Maqedoninë, dhe ne kemi jo vetëm të drejtën, 

por edhe detyrimin për të vepruar për të korrigjuar atë dëm me rrugën ligjore të 

dakorduar nga të dy shtetet. Kjo ishte një pjesë. Pjesa tjetër ishte se ishim goxha të 

sigurt në argumentet që kishim. Këtu u këshillova me profesorin Toni Deskoski, me 

profesorin Sasho Georgievski, në Nju Jork u këshilluam me profesorin Thomas Frank, i 

cili ishte pjesë e ekipit grek në vitet 1992-93, kur u pranuam në Kombet e Bashkuara. 

E pamë se kishte material, se mund të fitojmë, jo 100 për qind probabilitet, por 

një probabilitet mjaft të lartë, dhe ne donim ta bënim atë si angazhim, një reagim 

ndaj Marrëveshjes së Përkohshme, dhe si një hap që mund të na ndihmonte të 

zhbllokohemi  për NATO-në.

Disa gjëra nga aktgjykimi ishin të rëndësishme për ne, të cilat, për fat të keq, nuk 

u shfrytëzuan. Njëra ishte që Greqia po na fajësonte për përdorimin e emrit tonë 

kushtetues kur dërgon një letër në KB. Gjykata konkludoi se ishte një e drejtë 

kushtetuese e vendit, jo shkelje e Traktatit dhe se kishim të drejtë ndërkombëtare 

për të përdorur kushtetutën dhe emrin tonë. Dhe një numër klauzolash të tjera, të 

cilat mund të jenë, nëse kishte më shumë vëmendje ose energji në proces, pjesë e 

një marrëveshjeje përfundimtare.

Letra e drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të KB-së Ban Ki-mun, të cilën e dërgova 

dhe në të cilën thuheshte se ne kemi pranuar emrin “Republika e Maqedonisë (Shkup)” 

ishte njoftim i mëtutjeshëm se ne po bënim një proces gjyqësor. Kështu që Ban Ki-

mun e dinte tashmë përmes Nimetz se kishim pranuar një ndryshim të emrit. Ishte 

qëllimisht e qëllimshme, sepse ne menduam se përmendja e këtij fakti me shkrim, 

të cilin tashmë e di Ban Ki-mun, do të na ndihmonte më tej në fitimin e aktvendimit. 

Vizita e Gruevskit në Uashington dhe bisedimet me Joe Biden dhe Hillary Clinton më 

16 shkurt 2011 janë një moment i rëndësishëm për politikën e jashtme të Maqedonisë 

dhe veçanërisht për të ardhmen politike të Gruevskiт. Administrata e atëhershme e 

Barack Obama ishte në fuqi të plotë, ndikimi i saj në skenën ndërkombëtare ishte е 
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jashtëzakonshme. Ajo dëshironte që kontesti për emrin Greko-Maqedonas të zgjidhej 

sa më shpejt që të ishte e mundur dhe të siguronte sigurinë në Ballkan. U përfshinë 

gjithashtu Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti i Shtetit. Para këtyre bisedimeve, pati disa 

vizita nga diplomatët e nivelit të ulët amerikan në Shkup, ku ata shprehen shqetësim 

për nivelin e demokracisë, lirinë e mediave, gjyqësorin dhe dialogun politik në Maqedoni. 

Pasi Gruevski u thirr në Uashington, publiku në Maqedoni supozoi se shumë gjëra nuk 

do të ishin të njëjta pas atyre bisedimeve - qoftë për mirë ose për keq për kryeministrin 

maqedonas.

Nga vetë peizazhi i bisedimeve u pa se ata shënuan një katastrofë për Nikolla Gruevskin. 

Pas takimit me Hillary Clinton në Departamentin e Shtetit, nuk kishte deklarata të 

zakonshme të bëra nga dy bashkëbiseduesit, Gruevski mbeti vetëm. Zëdhënësi i 

Departamentit të Shtetit Philip Crowley vlerësoi bisedimet në një konferencë të rregullt 

për shtyp: “Çështjet bilaterale dhe rajonale ishin në rendin e ditës. Sekretaresha në 

takimin shprehu shqetësimin për tendencat në sundimin e ligjit, mediat e pavarura dhe 

shoqërinë civile. Ajo përsëriti shpresën tonë se Maqedonia dhe Greqia së bashku do 

të zgjidhin çështjen e emrit pas kohë të gjatë, në mënyrë që Maqedonia të mund të 

ecë përpara në përpjekjen e saj për anëtarësim në NATO dhe të përmbushë aspiratat 

e saj euro-atlantike. Sekretarja Klinton shprehu mirënjohjen e saj për kontributin e 

Maqedonisë në misionin në Afganistan, duke njohur faktin se Maqedonia është një nga 

kontribuesit më të mëdhenj sipas numrit të popullatës”.

Deklarata nga zyra e Biden ishte me tonalitet të ngjashëm - nënkryetari nënvizoi 

rëndësinë që Shtetet e Bashkuara i kushtojnë sundimit të ligjit, lirisë së mediave të 

pavarura dhe marrëdhënieve të mira ndëretnike në Maqedoni. Dhe ai shprehu shpresë se 

Maqedonia dhe Greqia do të gjejnë një zgjidhje për çështjen e emrit. Plus, faleminderim 

për pjesëmarrjen e Maqedonisë në misionin në Afganistan.

Këmbëngulja për lirinë e mediave ishte e kuptueshme, pasi takimet në Uashington erdhën 

muaj pas një sulmi dramatik të policisë në televizionin e atëhershëm më popular A1 në fund 

të nëntorit 2010. Kur Gruevski mësoi për këto vlerësime amerikane të takimeve, ai ishte 

i shpejtë për të dhënë një deklaratë para gazetarëve në një nga rrugët e Uashingtonit. 

Gruevski sqaroi se shumica e takimeve ishin të dedikuara për integrimin euro-atlantik të 

Maqedonisë dhe çështjen e emrit. “Qëndrimi i Amerikës është që Maqedonia dhe Greqia 
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duhet ta zgjidhin këtë problem dhe se vetëm ne mund të gjejmë një zgjidhje dhe se nuk 

duhet të presim nga dikush tjetër që ta zgjidhë këtë çështje dhe se duhet të qëndrojmë 

të përqendruar në të. Sigurisht, ky është edhe pozicioni ynë. Ne do të qëndrojmë fort të 

përqendruar në këtë çështje”, tha Gruevski në atë kohë. Ai gjithashtu tha se Biden dhe 

Klinton folën gjithashtu për avancimin e Maqedonisë në arsim, ekonomi, gjyqësor dhe 

administratën publike. Ndoshta atëherë, në Uashington, si në Bukuresht, ai kishte filluar 

të mendonte për zgjedhje të reja të parakohshme, duke mbajtur në mend atë që kishte 

dëgjuar. Kështu ndodhi - zgjedhjet u mbajtën në qershor 2011.

Ambasadori i atëhershëm amerikan në Shkup, Philip Reeker, i cili ishte pjesë e delegacionit 

amerikan në bisedime, më vonë i tha autorit të këtyre rreshtave se ai kurrë nuk kishte 

takuar një politikan që do të harxhonte bosh kohën e tij me një nënkryetar amerikan. 

Reeker tha se për gjysmë ore bisedë me Biden, Gruevski ka kaluar 20 minuta duke 

shpjeguar suksesin e Maqedonisë në listën e Duing bussines dhe reformat ekonomike, 

dhe kishte qenë pothuajse i painteresuar në bisedimet për emrin.

Një nga anëtarët e delegacionit maqedonas, Ministri i Jashtëm Antonio Milloshoski, sot 

shpjegon rëndësinë e jashtëzakonshme të këtyre takimeve dhe rolin e tyre në qeverisjen 

e mëtutjeshme të Nikolla Gruevskit.

Milloshoski: Mundësia për zgjedhjen e kontestit për emrin u shemb në shkurt të 

vitit 2011 në Uashington. Pastaj kishte një ftesë nga Joe Biden dhe Hillary Clinton 

për vizitë dhe takim të delegatës maqedonase. Gruevski ishte duke udhëhequr 

delegacionin, unë po e shoqëroja, atje ishte Ambasadori në SHBA, Zoran Jolevski 

dhe Martin Protuger ishte në delegacion. Ne gjithashtu u takuam në Ambasadë me 

Ndihmës Sekretarin për Rajonin, Phil Gordon. Biseduam me te dhe pastaj propozimi 

i Republikës së Maqedonisë së Epërme u vu në tryezë si një formulë e dyfishtë (por 

jo formula e dyfishtë si e Kiro Gligorov ose Branko Crvenkovski - emri ynë kushtetues 

për të gjithë, dhe i dyfishtë për Greqinë). Kjo ishte një formulë tjetër e dyfishtë - emri 

juaj kushtetues për ju dhe kushtetuta juaj për të mos ndryshuar, dhe “Republika 

e Maqedonisë së Epërme” për përdorim ndërkombëtar. U lihej shteteve anëtare të 

KB-së të vendosin vetë nëse do të nënshkruanin marrëveshje me ne në këtë ose 

atë mënyrë. Kombësia ishte Maqedonase, gjuha si në KB, te kombësia kishte shtesë 

“shtetësi e Republikës së Maqedonisë së Epërme”.
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Hillary Clinton priste që Gruevski ta konfirmonte këtë me të. Ajo e dëshironte atë 

sepse do të kishte qenë një sukses i vogël, por domethënës për rajonin, të cilin 

Amerika ka arritur si sukses përmes diplomacisë. Por Gruevski atëherë nuk e pranoi 

atë propozim. Si në atë takim ashtu edhe në atë takim me Biden.

Mendimi im është se në ato momente në vitin 2011, nëse mundet 

të thuhet ashtu, vendimi u mor, ose u dha një sinjal nga ajo 

administratë, që ndoshta duhet të gjendet një alternative e re 

për kryeministër të Maqedonisë. Mendimi im është se ndodhi 

atëherë. Sepse Hillary dukej shumë nervoze. Ata kishin në një 

takim “Tet-a-Tet” në zyrën e saj, e cila zgjati rreth 20 minuta dhe 

më pas erdhi në plenare. Por ishte e qartë se takimi nuk ishte 

i suksesshëm.

Biden bëri një nga pyetjet kryesore në takim: “A mund të 

presim që ju të zgjidhni çështjen me Greqinë dhe si mund t’i 

ndihmojmë?” Ishte tema prioritare e Biden dhe Hillary.

Kishte disa motive që Gruevski të mos pranonte Biden dhe 

Klinton. Së pari, unë mendoj se perceptimi i diplomatëve 

amerikanë ishte i ndryshëm nga ai i Gruevskit. Diplomatët 

amerikanë e konsideruan Gruevskin si kryeministër, dhe partinë 

politike si dhe mazhorancën parlamentare mjaft të fuqishme 

për të nxitur një zgjidhje, një zgjidhje normalisht të pranueshme, 

me dinjitet për Maqedoninë, ndërsa Gruevski kishte një logjikë 

tjetër. Ai mendonte se pushteti i tij si kryeministër, shumica 

parlamentare dhe populariteti i votuesve i dhanë të drejtën të 

refuzonte një vendim. Kam përshtypjen se në bisedimet me 

Papandreun mundeshte të arrihet një zgjidhje. U diskutuan 

variante të ndryshme dhe në disa momente dukeshte se ka mundësi të gjehet një 

zgjidhje.

Jo Biden  dhe 

Hillary Clinton 

gjatë bisedimive 

me Gruevskin 

e vendosën 

mbi tavolinë 

propozimin 

Republic of 

Upper Macedonia 

(Republika 

e  Maqedonisë 

së Epërme) 

si formulë e 

dyf shtë. Emri 

kushtetues mbetet 

për përdorim në 

vend, ndërsa 

Maqedonia e 

Epërme për 

përdorim 

ndërkombëtar. 



1 2 4

Amerikanët jo vetëm që ngritën duart, por gjithashtu sinjalizuan që operacioni i 

ndërrimit të Gruevski mund të fillojë. Ne e dimë se si gjërat u zhvilluan më tej. Pas 

atyre takimeve, ne morëm një thirrje nga këshilltari i politikës së jashtme të Merkel, 

Christoph Joycegen, njeri me ndikim të fuqishëm, në nivel të ministrit të jashtëm. Ai 

u paraqit, ne u dëgjuam, dhe ai më tha: “Antonio, unë dëgjoj një lajm zhgënjyes, se 

nuk jeni pajtuar në Uashington për diçka në të cilën vet ju dhe njerëzit tuaj kishit 

marrë pjesë dhe ishe një produkt i atyre bisedave me palën greke.” Unë them, “Po, 

nuk u arrit asnjë marrëveshje për çështje të caktuara që lidhen me pjesë të asaj 

projekt-marrëveshje.” “Mirë”, thotë ai, “a mund t’i pyesni Gruevskin dhe Ivanovin nëse 

do të ishit të gatshëm të ftojnë një delegacion Grek dhe delegacionin tuaj në Berlin 

për të ardhur këtu, pasi ne marrim informacione të ndryshme nga ju dhe Grekët pse 

kjo nuk pranohet. Ata thonë se ju e keni fajin, ju thoni se ato kanë fajin. A mund të 

vini në Berlin për ne të dëshmojmë takimet e tilla dhe të ofrojmë ndihmë?” Gruevski 

dhe Ivanov ranë dakord, pa diskutim. Papandreu dhe Droutsas duhej të ishin në Berlin 

sidoqoftë, atëherë ishte kriza financiare në Greqi, kështu që ata shkuan për të kërkuar 

para. Pasi Grekët panë që nuk kishte zgjidhje të marrëveshjes në Uashington dhe 

arritën ta portretizojnë atë si handikapin tonë, dhe jo të tyrin, ata nuk kishin nevojë 

as të përpiqeshin të justifikohen para gjermanëve. Dhe, në thelb, Grekët shtynë atë 

takim. Ishte në shkurt, dhe në korrik të vitit 2011 unë u tërhoqa. 

Kjo dëshmi e Antonio Milloshoski si një njeri nga rrethi i brendshëm i kryeministrit tregon 

se si zhvillohej politika e jashtme në atë kohë. Nikolla Gruevski shkoi në Uashington për 

të dëgjuar ate që paramendonte se do të dëgjojë, megjithatë ai shkoi i papërgatitur 

dhe në thelb i pakordinuar me aktorët tjerë. Ai thjesht e pa rrugën për në Uashington 

si promovimin e tij dhe një njohje pas ngjarjeve dramatike me televizionin A1 dhe me 

mendje për zgjedhje të reja të shpejta. Stevo Pendarovski, pak në mënyrë të vrazhdët, 

por sipas burimeve të shumta të konfirmuara, rrëfen se si u krijua politika e jashtme 

gjatë periudhës së bashkëjetesës, kur ai ishte këshilltar i Presidentit Branko Crvenkovski.

Pendarovski: Antonio Milloshoski nuk ishte krijues i politikës së jashtme, ajo 

krijoheshte nga kabineti i kryeministrit. Ishtë hera e parë në një shtet të pavarur 

maqedonas që një ministër i jashtëm të jetë thjesht ndjekës i asaj që i thuhet. Zyra 
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e Kryeministrit ishte krijuesi i vetëm, për të mos përmendur, personalisht Gruevski. 

Martin Protuger ishte në të vërtetë dhjetë herë më i fuqishëm se Antonio. Protuger 

ishte ngecur në dyfishin e Dimitrov si një negociator, pasi ata filluan të dyshonin se 

Nikolla ishte afruar me Branko Crvenkovskin. Jo nën ndikimin e Brankos, por nën 

ndikimin e amerikanëve. Ata thanë se Dimitrov po fillonte të bëhej më fleksibël. Dhe 

kur po vinte Nimetz, ata nuk e kishin ftuar Dimitrovin për takimet në muajt e fundit. 

Këtu ishin dy takime, njëra me Qeverinë dhe tjetra me Presidentin. Kur Dimitrov erdhi 

në Shkup si negociator, ai nuk u thirr në një mbledhje të qeverisë, por vetëm në zyrën 

e presidentit. Ne e dimë që kur Protuger shkoi te afisheja e Dimitrovit, ai thjesht u ul 

atje dhe heshti pothuajse gjatë gjithë kohës. Edhe Nimetz ishte i pakëndshëm. Qëllimi 

me Protuger ishte i qartë - të kontrollonte që Dimitrov mos po bë diçka jasht pritjeve.

Antonio, me të drejtë, përpiqeshte të bën avancim në muajt e parë të këtij procesi të 

intensifikuar bisedimesh. Dhe mbaj mend që në një situatë Antonio i thotë Gruevskit: 

“President, ne mund të pranonim në atë pjesë, vetëm për të parë se si do të reagonin 

Grekët”. Dhe Gruevski i thotë: “Pse mendon ashtu?” “Le të jemi pro-aktiv, diplomatik, 

nuk po them se është mirë”, përgjigjet Milloshoski. Për këtë Gruevski u përgjigj: 

“Propozo, por duhet të jetë në emrin tënd”. Antonio u përgjigj: “Nuk mundet kështu, 

ne duhet të ndërtojmë qëndrim...” “Epo, ne nuk kemi qëndrim,” i thotë Gruevski. Më 

dukej se ai i trajtonte me shumë poshtërim të gjithë bashkëpunëtorët e tij. Biseda 

vazhdon dhe Antonio i thotë përsëri: “Pika e shtatë…” Pas disa përpjekjesh, Gruevski 

në një moment iu drejtua Milloshoskit: “Antonio, kur erdhe ti në qeveri? Kur u bëre 

ministër?”, Antonio u përgjigj me një buzëqeshje, “Nuk po ju kuptoj!” Gruevski e preu 

“More pjesë në zgjedhjet, a ua premtove këtë që po e thua edhe qytetarëve? Pasi t’ua 

premtosh këtë qytetarëve do të jesh në mundësi të flasish kështu; sepse erdhe pas 

zgjedhjeve, u bëre ministër pasi që ne tashmë kishim fituar, prandaj hesht atje”. Dhe 

që nga atëherë, të paktën kur unë isha prezent, Antonio as nuk përpiqeshte, ai thjesht 

dëgjonte verbërisht. Ndërsa Gruevski thjesht thoshte: “Jo, jo, jo”.

Ate që po thotë sot Stevo Pendarovski konfirmohet nga Antonio Milloshoski në njëfar 

mënyrë. Ishtë, natyrisht, e vështirë për një ish-ministër të jashtëm të pranojë se ai nuk 

krijoi politikë të jashtme. Ose, më saktë, se ai mbeti vetëm për të realizuar idetë e dikujt 
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nga një qendër tjetër. Është logjike që në një qeveri Kryeministri të japë ton politikave në 

shumicën e fushave. Përndryshe, ai do të duket se është i painteresuar në qeverisje, në 

procese, në sugjerime kur është e nevojshme. Por në rastin maqedonas në atë kohë gjërat 

po kalonin kufijtë e caktuara kur ishte e nevojshme të delegohej përgjegjësi te ministrat. 

Nikolla Gruevski gjithashtu e tha këtë në një intervistë në gazetën ditore Dnevnik, më 11 

janar 2012, vetëm disa muaj para samitit të NATO-s në Çikago, kur dihej që Maqedonia 

nuk do të merrte ftesë. Ishtë një nga intervistat e Gruevskit që mbahet mend për shumë 

vite për kritikimin e mprehtë të ish-ambasadorit amerikan Philip Reeker (të cilin ai nuk e 

përmend me emër) dhe kur brau se ai ka qëndruar kundër bashkësisë ndërkombëtare 

mbi padinë e Hagës. “Disa nga aleatët tanë ishin kundër dhe madje ishin zemëruar 

sepse ne vepruam kundër rekomandimit të tyre për të mos ngritur një padi. Praktikisht, 

ishte mosmarrëveshja ime e parë e madhe, për të mos përmendur një konflikt, me një 

ambasador të rëndësishëm në atë kohë në vendin tonë, i cili pati efektin e tij negativ deri 

në fund të qëndrimit të tij këtu, dhe do të thosha edhe sot e ka. Ata e interpretuan këtë 

veprim si ne të mos duam ta zgjidhim mosmarrëveshjen dhe për këtë arsye shkojmë 

në gjykatë. Nuk ishte qëllimi ynë, por anasjelltas. Ne kemi dashur ta zgjidhim kontestin 

para se të shpallet aktgjykimi. Ishte opsioni ynë rezervë në rast se mosmarrëveshja nuk 

arrihet derisa të arrihet një zgjidhje kompromisi. Dhe kështu doli. Ne gjithashtu ishim të 

vetëdijshëm se aktgjykimi në vetvete nuk do të thoshte automatikisht një zgjidhje për 

problemin tonë, por menduam se do të forconte qëndrimet tona”.

Por shpjegimi për mënyrën se si Gruevski i trajton ministrat e kabinetit është në pyetjen 

e fundit: “Si keni arritur të ruani një atmosferë në qeveri për gjashtë vjet pa grindje dhe 

ndërhyrje mes ministrave?” Përgjigja e tij, në të vërtetë, pasqyron konceptin e tij autoritar 

të menaxhimit të kabinetit si një qelizë të vogël pune, dhe kështu me tërë shoqërinë.

“Formula është e thjeshtë. I mbyta me punë, ata nuk kanë kohë për sherr. Për diçka të 

tillë ju duhet kohë e lirë. Me një orar kaq të ngushtë, afate, ritëm dhe dinamikë, por edhe 

presion për të përfunduar gjithçka në kohë, ndërsa unë punoj me ta, njerëzit nuk kanë 

kohë për nevoja shumë më elementare, e lëre më sherr dhe ndërveprime. Treni qeveritar 

ec me 300 në orë. Kushdo që ndalet të merret me gjëra të tilla, del nga rruga dhe treni e 

kalon. Tani në prag të Krishtlindjeve kemi pasur një këshill ekonomik dhe kemi vendosur 

që deri në qershor të zbatojmë 50 masa konkrete shtesë për të përmirësuar kushtet për 

të bërë biznes. Ministrat më parë ishin të ngarkuar me detyrime, tani kam shtuar edhe 



1 2 7

L j u p ç o  P o p o v s k i  |  N G A  B U K U R E S H T I  D E R I  N Ë  P R E S P Ë :  K U R  A M E R I K A  H O Q I  D U A R T  N G A  G R U E V S K I

50 të tjera. Ritmi është i ashpër, duke mos lënë vend për improvizim.” Duket se kjo ka të 

bëjë me regjimin despotik feudal të kohës.

Antonio Milloshoski sot më flet haptaz për punën që e kishte të caktuar për ta bërë, 

por vetëm brenda një kornize të përcaktuar rreptësisht. Shpjegimet e tij sot mund të 

duken si një justifikim, por ato, dhjetë vite më vonë, ende hedhin dritë mbi mënyrën se 

si funksionoi sistemi i politikës së jashtme, veçanërisht kur është fjala për negociatat. 

Milloshoski nuk e mohon që politika e jashtme në thelb krijoheshte në kabinetin e 

kryeministrit.

Milloshoski: Unë mendoj se për pjesën më të madhe të politikës së jashtme e krijoi 

tandemi Gruevski - Protuger, dhe deri më sot nuk e di nëse kishte njerëz të tjerë 

joformal që nuk kishin status ekzekutiv. Disa këshilltarë, të cilët mund të kenë dhënë 

ndonjë mendim dhe nga kanë dalë disa ide. Por unë mendoj se ata të dy kanë krijuar 

në pjesën më të madhe një politikë të tillë. Për shkak se kam pasur shumë vite 

përvojë dhe përvojë në parti, dhe kështu fitova një integritet, MPJ nuk mund të mos 

merrej plotësisht. Unë e vura re këtë, për shembull, kur përgatitesha për padinë e 

Hagës. Në fillim, zyra e kryeministrit ishte skeptike nëse do të shkonte me një proces 

gjyqësor. Me një qëndrim që Maqedonia asnjëherë nuk ka marrë diçka historike në 

tryezën e gjelbër, në një forum ndërkombëtar, ku të tjerët vendosin në emrin tonë, 

por ne kemi paraqitur argumente për padinë dhe besojmë se nuk do ta humbim 

mosmarrëveshjen. Duke e ditur Gruevskin, nëse ai ishte i sigurt për këtë dhe do të 

dëshironte të ndërmarrë një hap të tillë, atëherë ai do të kishte qenë një përfaqësues 

i shtetit para gjykatës. Kur e shpjegova propozimin para tij dhe në një mbledhje 

të qeverisë, të gjithë thanë: “Mirë. Atëherë ti bëhu përfaqësuesi, dhe do të shohim, 

nëse insiston aq shumë tashmë”. Kishte një vlerësim se mund dhe do të humbiste 

dhe në atë rast përgjegjësia do të ishte mbi iniciatorin. Crvenkovski kishte motive 

të ngjashme, por motive të tjera. Ai më parë thoshte: “Ne nuk duhet të tolerojmë, 

por nëse vendosni të paraqisni, unë nuk do të argumentoj, por mendimi im është 

që ne nuk duhet të harxhojmë kohë në të”. Fjala ime është që për disa lëvizje MPJ 

pati më shumë ndikim në vendimmarrje, por për udhëzimet dhe veprimet kryesore 

strategjike zyra e kryeministrit kishte fjalën kyçe.
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Gruevski dëshironte të tregonte ashpërsi edhe kur neve diplomatëve na thoshte 

të shkonim në fshatrat e Maqedonisë, jo vetëm në kryeqytetet botërore. Motivimi i 

vetëm për këtë ishte të kënaqte shumicën e qytetarëve. Ka të bëjë me një stereotip 

30-vjeçar në politikën tonë, të mbajtur nga të gjitha qeveritë, përfshirë edhe atë aktual 

- që kur dërgoni një ambasador, ai shkon për kokteje, ka një jetë marramendëse dhe 

nuk lodhet shumë. Ai stereotip nuk u kapërcye gjatë qeverive të VMRO-DPMNE-së dhe 

BDI-së, nuk jam i sigurt nëse është tejkaluar edhe tani. Ne mezi ishim në gjendje të 

luftonim për rritjen e pagave.

Por porosia e Gruevskit - njollos këpucët, nuk ka rëndësi nëse shkon në Bruksel dhe 

qilima të kuq - mendoj se ishte dymendëshe. Një mesazh ishte për diplomatët dhe 

zyrën e MPJ-së: “Unë kam një plan për atë pjesë, ju nuk duhet të mendoni; zbritni 

midis njerëzve”. Dhe e dyta ishte për disa në bashkësinë ndërkombëtare: “Ju nuk 

jeni aq të rëndësishëm për mua për sa kohë që njerëzit votojnë për mua. Kështu 

që, ju mund të më shikoni ndryshe në Bruksel dhe Uashington dhe Berlin, ju mund 

të më respektoni dhe mund të më kritikoni, por është sekondare për aq kohë sa 

në Shtip, Karbincë, Çeshinovë dhe Obleshevë, Gradsko, etj. në Lozovë, në Veles kam 

mbështetjen e popullit”. Dhe kjo ishte filozofia e tij deri në fund. Pra, nëse unë fitoj 

zgjedhjet, qoftë me projekte reale, popullizëm apo të kombinuar, fitorja duhet të 

njihet dhe respektohet nga të gjithë. Unë mendoj se ai i kuptonte marrëdhëniet në 

bashkësinë ndërkombëtare, por ai po kërkonte t’i relativizonte ato. 

Ish Ministri i Jashtëm shpjegoi gjithashtu kur kishte bisedime të fshehta për emrin, ato 

që ai i quante “diskrete” dhe si silleshin disa zyrtarë të lartë në atë kohë. Kjo është një 

dëshmi interesante. Nuk është plotësisht e qartë në shpjegimin e tij nëse është i njëjti 

rast që u përmend në njërën prej “bombave”, apo është krejt tjetër.

Milloshoski: Mbaj mend që një herë kishte disa diskutime diskrete për emrin. Në atë 

kohë, Sasho Mijallkov, si një njeri me besim të Gruevski, u takua disa herë me një njeri 

me besim të Papandreu - Alex Rondos. Ai është një Amerikan me prejardhje Greke. 

Kishin takime ndonjëherë në Pragë, ndonjëherë në Vjenë. Ata diskutuan se si të gjehet 

një zgjidhje. Kur erdhi në pushtet Papandreou, Gruevski e pranoi atë si një shenjë 

shprese se ai mund të ishte më pragmatik me Papandreun, sepse Papandreou e bëri 
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këtë. Gruevski ishte i gatshëm të ndërmarrë një hap në atë drejtim. Unë mendoj se 

ata u takuan personalisht dy ose tre herë në Bruksel, një herë në Tripoli, dhe unë 

mendoj se ata madje diskutuan zgjidhje konkrete të mundshme. Kur Mijallkov u kthye 

nga një takim me Alex Rondos, ne diskutuam se çfarë ishte e pranueshme dhe çfarë 

nuk ishte e pranueshme për ne. Ndryshimi i kushtetutës nuk ishte një kërkesë që 

Papandreu insistoi, por nëse mund të vendoset një dispozitë kushtetuese që do të 

krijonte një dikotomi midis emrit të shtetit në Maqedoni dhe emrit që do të përdorej 

si një zëvendësues i përhershëm i referencës së IRJM-së. Në njërën nga ato biseda 

pashë që Mijallkov gjithashtu kishte njëfarë pragmatizmi, ndoshta nga disa motive 

të tjera. Ai tha: “Mirë, kjo është diçka që unë mendoj se është e mirë, që ne mund ta 

përfundojmë ashtu siç është”. Por atëherë Gruevski i tha: “Nuk e di vërtet. Çfarë thua, 

Antonio?” Unë u përgjigja se ishte mirë nëse Kushtetuta do të ruhej tërësisht dhe nëse 

do të ishte një përbërje. Atëherë u diskutua “Republika e Maqedonisë së Epërme” pa 

ndryshuar kombësinë. Atëherë mundemi, thashë. Sasho u pajtua që ne mund, por 

Gruevski u përgjigj: “Po, Sasho, ti thua se mundemi sepse ti nuk do të nënshkruash, 

unë do të duhet të nënshkruhem”. Asgjë nuk ndodhi, por ishte një shembull i sjelljes 

së tij. Siç ishte interpretimi i amnistisë për çështjet e Hagës, njohja e Kosovës dhe 

kufirit - askund nuk është nënshkruar. Thotë, Antonio, diln dhe tregoju për kufirin, dil 

dhe trego për Kosovën; Vasko Naumovski, ti nënshkruaje Interpretimin e çështjeve 

të Hagës për Kuvendin. Ai u udhëzua nga maksima se nuk duhet të jetë nënshkrues 

i vendimeve jopopullore. Jopopuluare sipas kriteret e tij dhe mbase nga parametrat 

e sondazheve që ishin të rëndësishme për të për secilën pyetje. Kam përshtypjen 

se bisedimet me Papandreun mundeshin të arrijnë në zgjidhje. U diskutuan variante 

të ndryshme dhe në disa momente dukeshte se ka mundësi për zgjidhje. Por nuk 

ndodhi. 

Sipas këtyre dëshmive, mund të themi, shansi i artë për zgjidhjen e mosmarrëveshjes 

për emrin u humb. Sigurisht, e gjithë e vërteta mund të mos jetë në deklaratat, por 

është fakt se qeveria e atëhershme maqedonase nuk arriti të përfitojë favorizimin e 

Amerikës, verdiktin e Hagës, simpatitë e shumicës së vendeve evropiane dhe një emër 

të dyfishtë (jo nën formulën e dyfishtë maqedonase) në një mënyrë pa dhimbje për të 

zgjidhur mosmarrëveshjen. Ekzistojnë dy pika në të cilat mbështetja e Maqedonisë për 
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zgjidhjen e emrit ka filluar të shkrihet. E para është antikuizimi si një projekt që i ka bërë 

shumë dëme Maqedonisë, dhe i dyti është e ashtuquajtura “anomali”, kur një sistem 

humb kontaktin me realitetin dhe bëhet një regjim autoritar. Këto dy pika minuan pozitën 

e Maqedonisë, rivendosën avantazhin diplomatik të Greqisë dhe i bënë gati të pamundura 

postulatet e zgjidhjes së dyfishtë me “Republikën e Maqedonisë së Epërme”. Pastaj u 

shfaq Zoran Zaev. Qoftë për shkak të bindjes, për shkak të shantazhit, siç pretendon 

opozita, ishte përgatitur për kompromis - por me të erdhi Maqedonisë së Veriut dhe e 

ngulitur në Kushtetutë. Disa do ta dënojnë atë për dekada, disa mund të jenë mirënjohës 

që ai, së bashku me Alexis Tsipras, mblodhën guximin të zgjidhin nyjën dhe të hapin 

perspektivat Euro-Atlantike për Maqedoninë. Koha do të tregojë se cilat mund të jenë 

pasojat e kësaj marrëveshje për kodin etnik të Maqedonisë. Por marrëveshja është 

përfunduar dhe ai duhet të jetojë me të.

3.

Kur Zoran Zaev doli si një lojtar i rëndësishëm në skenën kryesore politike në Maqedoni, 

shumë pak menduan se ai do të hidhte të gjithë energjinë e tij për të zgjidhur çështjen 

e emrit. Por edhe për të përfunduar Traktatin me Bullgarinë, i cili është mbërthyer për 

shumë vite për shkak të llumrave historikë të grumbulluara në Shkup, dhe ndoshta edhe 

më shumë në Sofje. Situata dukej e jashtëzakonshme për një sipërmarrje të tillë. Kriza 

e madhe që ka pushtuar vendin që nga shpallja e “bombave” të opozitës, negociatat 

dramatike pragmatike, qeveritë teknike, vonesat në zgjedhje, rezultati i pasigurt i votës, 

bllokada e Parlamentit dhe ndërhyrja e përgjakshme e 27 prillit 2017. Asnjë nga këto 

nuk lë të kuptohet se Zoran Zaev, kur u bë kryeministër në 1 qershor 2017, do të niste 

ditën e nesërme me “traktate paqeje” me fqinjët e tij për të hequr dy problemet më të 

mëdha të politikës së jashtme nga të cilat varet e ardhmja evropiane. Dhe se në sytë 

e shumëkujt, ai do të bëhet një nga “tradhtarët kombëtarë” më të mëdhenj, dhe për të 

tjerët do të bëhet njeri me guxim të jashtëzakonshëm. Guxim që shoqërohet edhe me 

vizionin - në mjegull, por ende vizionare. Fakti më i rëndësishëm në lidhje me Zaevin 

në këtë kumtesë politike të tensionuar është se në Sofje dhe Athinë ishin dy njerëz 
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që ishin të gatshëm të linin mënjanë mitet dhe paragjykimet historike nacionaliste dhe 

të formësonin trekëndëshin vizionar që do të hapte një derë të re në rajon, të forcojë 

sigurinë dhe të vendos horizonte të reja për perspektivat. Nëse nuk do të ishte për Boyko 

Borisov dhe Alexis Tsipras, asnjë nga planet e Zaev nuk do të ishin të mundur.

Le të lëmë mënjanë kronologjitë e ngjarjeve në kuptimin klasik, vlerësimet e analistëve, 

gazetarëve dhe diplomatëve dhe të shohim se si dukej nga perspektiva e Zoran Zaev. 

Për qëllimet e këtij libri, Zaev përshkruan se si ndodhën marrëveshjet me Bullgarinë dhe 

Greqinë, të cilat ishin momentet thelbësore kur ato mund të dështonin, për miqësinë e 

jashtëzakonshme me Tsipras, për viktimën që ai mendonte se kishte paguar. Ka detaje të 

shkëlqyera në këtë dëshmi, disa prej të cilave janë zbuluar së pari, e të tjerave ju hidhet 

një dritë tjetër. Së pari për Marrëveshjen me Bullgarinë.

Zaev: Nuk kishte kontakte me Borisov rreth nënshkrimit të Traktatit përpara formimit 

të qeverisë që unë udhëheqja. Por unë, si kreu i opozitës, më parë ishta i pritur nga 

Borisov në një takim zyrtar. Ndoshta sepse ai deklaroi publikisht se kishte qëndrime 

negative ndaj Gruevskit në atë kohë. Argumentet e Borisov ishin që monumentet dhe 

politika provokojnë Bullgarinë fqinje. Këto ishin pikëpamjet e tij. Në atë takim me të 

në qeveri ai tregoi miqësi, por ishte shumë i vëmendshëm për të folur me mua dhe 

në deklarata. Ideja për të përfunduar Traktatin ishte gjatë vizitës time të parë zyrtare 

në Bullgari si Kryeministër. Biseda ishte e ndryshme atëherë, pasi unë isha zyrtarisht 

Kryeministër dhe ai më pyeti: “Zoran, çfarë mund të bëjë Bullgaria për Maqedoninë 

si një fqinj i mirë?” Unë i thashë: “Le ta zgjidhim marrëveshjen sepse kam ndërmend 

të hyj në bisedime me Greqinë, dhe se para nënshkrimit të një marrëveshje me 

Bullgarinë, nuk do të kanë ardhmëri negociatat e ardhshme me Greqinë”. Ai më tha 

këtë: “Mirë, por unë nuk jam i përgatitur, nuk kam menduar për këtë. E di se ka 

një problem midis dy vendeve, a jeni gati të hyni nëse përgatitem dhe hyjmë në 

marrëveshje në detaje?” Unë i thashë që isha plotësisht i përgatitur, unë gjithashtu 

kisha leva për të zgjidhur problemet, i dija zgjidhjet, e dija se ku ishte ngecur, dhe se 

kërkoj nga autoritetet e Sofjes gjërësi për zgjidhjen e këtij problemi.
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Menjëherë pas asaj vizite në Bullgari kemi ngritur një grup pune të udhëhequr nga 

dy ministrat e jashtëm, të cilët për një muaj, një muaj e gjysmë arritën Marrëveshjen 

në konsultim me ne, dy Kryeministrat, dhe më 2 gusht 2017 Borisov erdhi këtu dhe 

nënshkroi Marrëveshjen. Pra, nuk kemi pasur bisedime më parë rreth Traktatit. 

Ne patëm bisedime që bashkëpunimi midis Maqedonisë dhe Bullgarisë duhet të 

përmirësohet, se ne jemi akoma fqinjët e parë, se Bullgaria është vendi që na njohu 

për herë të parë, se është mik, se të dy popujt janë të afërt... ato ishin gjërat që u 

diskutuan më parë. Por kur ngrita çështjen e Traktatit kur u bëra Kryeministër në 

mbledhjen e parë, ai u kap i papërgatitur. Ai nuk supozonte se do ta hapnim atë temë 

menjëherë. Por u përgjigj pozitivisht, kështu që shpejt arritëm në një marrëveshje. 

Sinqerisht, prisja që do të kishte më shumë probleme në bisedat e shpejta këtë verë. 

Nuk ishte e lehtë. Pranimi i një historie të përbashkët është lëshimi ynë, dhe lëshimi 

i tyre ishte që të dy kombet dhe gjuha maqedonase të figurojnë brenda, që është 

një hap i rëndësishëm në ndërtimin e kësaj miqësie të qëndrueshme. Kishte një 

situatë “të favorshme”. Realisht, unë besoj se një pjesë e historisë sonë ishte vërtet 

e përbashkët, dhe një pjesë tjetër ishte e pavarur. Dhe nuk e kam problem ta mbroj 

atë që them sepse besoj në këtë. Ekspertët që kanë punuar me ne e besojnë këtë 

dhe unë besoj se Marrëveshja sjell vetëm përfitime. 

Zaev thotë se Borisov ka nxitur Tsipras të ishte i hapur për zgjidhjen e mosmarrëveshjes 

dekada të gjatë me Maqedoninë. Se tani ekziston një shans i madh dhe nuk dihet se kur 

do të jetë një mundësi tjetër. “Pa qenë i sjellshëm, por do të them sinqerisht që Borisov 

po digjej me dëshirën që Maqedonia të bëhet anëtare e NATO-s dhe BE-së. Sepse është 

gjithashtu në interes të Bullgarisë. Në atë grup bashkëpunimi katër anëtarësh midis 

Greqisë, Bullgarisë, Serbisë dhe Rumanisë, Borisov përdori çdo takim për të biseduar me 

Alexis Tsipras se ishte e rëndësishme për ne që të bëhemi anëtar të BE-së dhe NATO-s. 

Ai bisedoi me Tsipras në disa raste për ta inkurajuar, dhe duke qenë se është i afërt me 

Kancelaren gjermane Angela Merkel, ky e kishte bërë këtë me të shumë shpesh. Me 

mua, dhe besoj te populli ynë, ndihma e tij do të mbahet mend për marrëveshjet që kemi 

lidhur me Bullgarinë dhe Greqinë”.

Sigurisht, një kryeministër bullgar, pavarësisht se sa i favorshëm është për Maqedoninë, 

nuk mund të zgjidhë çështjen e emrit. Si që as Uashingtoni, as Nju Jorku, as Brukseli, as 
Zaev dhe Cipras 
në Prespë



1 3 3

L j u p ç o  P o p o v s k i  |  N G A  B U K U R E S H T I  D E R I  N Ë  P R E S P Ë :  K U R  A M E R I K A  H O Q I  D U A R T  N G A  G R U E V S K I



1 3 4

Berlini nuk mund të zgjidhin. Vetëm Shkupi dhe Athina mund ta zgjidhnin atë. Zaev sot thotë 

se gjithçka u zgjidh në të vërtetë në takimin e tij të parë me Tsipras në Davos më 24 janar 

2018, gjatë Forumit Ekonomik Botëror. Në atë takim u vendos që të gjendet një zgjidhje, 

që të dy vendet duhet të bëhen partnerë dhe miq. Dhe se negociatat e mëtutjeshme, të 

udhëhequra nga ministrat e jashtëm, kishin për qëllim vetëm të rivendosnin rrugën që 

kishin caktuar dy kryeministrat. Ky fakt i paralajmëruar nga Zoran Zaev hedh një dritë 

krejt të re në tërë procesin dhe përfundimin e tij në Prespë. Ai tregon gjithashtu se në 

një rajon të mbushur me mosbesim, dyshim, zgjim, shtrembërim, përvetësim, urrejtje, 

nacionalizëm dhe hijet e errëta të së kaluarës - dy udhëheqës të rinj, të pa ngarkuar 

nga mitet nacionaliste, në një çast mund të vendosnin të ardhmen e të dy kombeve dhe 

ndërsa në shpinë ata mbajnë kamxhikët e tradhtisë kombëtare. Sigurisht, për të marrë 

atë vendim në Davos duhej të ndodhin edhe mposhtje edhe fitore, dhe qorsokaqet dhe 

perspektivat - duhej të vizatohej ai rreth i marrëzive për të provuar absurditetin e tij. 

Çfarë thotë Zaev për atë takim në Davos:

Zaev: Nuk kishte asnjë kanal sekret përmes të cilit kemi zhvilluar biseda në Davos. 

Takimin im i parë me Tsipras ishte në Davos. Unë nuk kam pasur kontakte më parë. 

Partia ime e majtë, Aleanca Socialdemokrate, kishte shkruar komunikim me Sirizën 

dhe ne ishim të ftuar në Athinë për të marrë pjesë në kongresin e tyre programor 

në 26 prill 2016. Por unë u parandalova nga përfaqësuesit e vendeve mike sepse këtu 

kishte një skenar i caktuar, i keq pas jetës sime. Dhe nuk do të flas më për këtë, por 

kjo ishte arsyeja pse unë nuk shkova në atë kongres. Nuk kishte asnjë komunikim 

tjetër. Para Davos kishte komunikim midis ministrave të jashtëm; kabinetët vendosën 

komunikim, por ai dhe unë së pari u takuam dhe folëm në Davos. Ne ishim vetëm në 

Davos për dy orë. I hapëm shpirtat dhe besoj se këtu është arritur një marrëveshje. 

Detajet u vendosën në tryezë. Thelbi i Marrëveshjes arrihet në Davos. Këtu, për herë 

të parë, po flas për këtë çështje, duke marrë parasysh që ajo ka krijuar një vlerë të 

qëndrueshme për vendin tonë. Në ato dy orë, kur ishim vetëm, thashë atë që ishte e 

rëndësishme për ne - çështjen e identitetit, gjuhë, bashkëpunim, dhe më pas kërkova 

një partneritet. Pra, Marrëveshja ka të bëjë edhe me partneritet strategjik, jo vetëm 

për zgjidhjen e mosmarrëveshjes. Ai kërkoi tre gjëra të rëndësishme për Greqinë - 

një emër i përbërë me një përcaktim gjeografik dhe “erga omnes”. Sigurisht, kishte 
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dallime në lidhje me çështjet e identitetit dhe vërejtjet nga ana e tyre, dhe nga ana 

jonë, erga omnes. Unë atëherë kuptova se çdo zgjidhje që nuk është një “erga omnes” 

nuk është përfundimisht një zgjidhje. Do të shkaktojë probleme të reja, veçanërisht 

me anëtarësimin në BE dhe NATO. Është e vështirë të bëhet dallimi midis përdorimit 

domestik dhe përdorimit të jashtëm. Këto janë grindje të reja. Këtu 

ishin shkeljet.

Biseda rrjedhi kështu - e pyes: “Aleksis, çfarë je ti?” Ai thotë: “Grek”. 

“A je me të vërtetë grek apo ke ndonjë rrënjë tjetër?”, pyes unë. Ai 

përgjigjet: “Gjyshi im në anën e nënës time, kështu që babai i saj, 

është nga Kavala dhe ishte maqedonas”. Unë i them: “Epo, ti do të 

thuash se je Maqedonas?” Ai thotë: “Jo, unë jam Grek”. Unë i them: 

“Epo, të paktën ju jeni gjysma maqedonas”. Ai thotë: “Jo, Zoran, unë 

jam grek”. “Mirë,” them, “ju jeni të paktën një çerek maqedonas.” “Jo, 

Zoran, unë jam grek”, u përgjigjte ai gjatë gjithë kohës. Më në fund, i 

thashë: “Në rregull, je grek, por më lër të jem maqedonas. Ajo ndjenjë 

e përkatësisë kombëtare nuk zgjidhet me asnjë marrëveshje”. Këtu 

përcaktuam të drejtën e vetëvendosjes. Kundërshtimi i tyre ishte që 

gjuha maqedonase duhet të dallohet qartë, siç është regjistruar nga 

KB në 1977, se ajo ishte pjesë e gjuhëve sllave.

Këtu kemi zgjidhur pjesën e çështjeve të identitetit. Në rrethana të 

tilla, unë atëherë kuptova se ne mund të kërkonim atë që donim, 

por që të kalonte Traktati, zgjidhja duhet të jetë e përhershme dhe 

për çdo përdorim. Sepse, për shembull, nëse Komuna e Dojranit i 

drejtohet Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale me një kërkesë 

për një projekt specifik që përfshin paratë evropiane, si do të 

komunikojmë - me emrin për përdorim vendas ose ndërkombëtar? 

Është një problem sepse nuk mundesh, kur të bëhesh anëtar i BE-së, të dallosh atë 

që është në shtëpi, çfarë është jashtë. Edhe ne do të kishim probleme përsëri brenda 

një vonese. Ndërsa Greqia ka të gjitha mjetet për të na bllokuar edhe më tutje. 

Kështu që, gjithçka do të prisheshte këtu. Biseda aktuale që çoi në marrëveshje u 

zhvillua në Davos. 

 “Nuk kishte 

kanale të 

fshehta përmes 

të cilave 

bënim ndonjë 

dialog para 

Davosit. Nuk 

kisha kontakte 

me Ciprasin 

paraprakisht. 

Në Davos 

ishim për dy 

orë vetëm, i 

hapëm zemrat. 

Hollësirat u 

vendosën mbi 

tavolinë. 

Thelbi i 

marrëveshjes u 

arrit në Davos. 

“- Zoran Zaev
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Ndoshta Zoran Zaev nuk i ka ditur detajet e propozimit që ishte në tryezë në shkurt 

2011 - emri “Republika e Maqedonisë së Epërme” për përdorim ndërkombëtar, dhe emri 

kushtetues për përdorim shtëpiak, të cilin Nikolla Gruevski e hodhi poshtë gjatë takimeve 

me Joe Biden dhe Hillary Clinton. Dhe për të cilin ka ekzistuar mundësi e vërtetë  të 

pranohej sepse ishte një propozim amerikan për një kompromis dinjitoz që nuk do të 

dëmtonte asnjërën palë. Gruevski nuk kishte qenë i gatshëm të merrte përgjegjësi 

përderisa ka shikuar ndërtesat e lashta që shfaqeshin në sheshin kryesor të Shkupit 

dhe prisnin që monumenti gjigant i Aleksandrit të Madh të zbulohej përfundimisht. 

Mbase Zaev ndoshta i ka ditur këto detaje, por ka kuptuar që pozicioni i Maqedonisë ishte 

përkeqësuar në mënyrë dramatike me antikuizimin, korrupsionin, kapjen e shtetit dhe 

regjimin autokratik, kështu që formula e dyfishtë amerikane nuk mund të kishte më vlerë 

të vërtetë. Dhe mbase ai thjesht ka dashur ta zgjidhë problemin sa më shpejt, dhe madje 

edhe me “erga omnes”, të hapte derën për anëtarësimin në NATO.

Zaev pretendon se nuk ka pas ndonjë ndihmë nga miqtë dhe partnerët nga jashtë, dhe 

as që ka pasur presion të rëndësishëm për të nënshkruar Marrëveshjen. Sipas tij, nuk 

ishte as më shumë e as më pak se ajo që i ishte ofruar Gruevskit. “Nuk kishte negociator 

të fshehtë që shkonte tek ai, e pastaj te unë që të dërgonte mesazhe”. Marrëveshja lindi 

me të vërtetë në bisedimet bilaterale midis dy vendeve, dhe “Matthew Nimetz me të 

gjithë ekspertët juridikë rreth tij ka bërë formulimet ligjore ndërkombëtare që janë sot 

në Marrëveshje. Por dikush duhej t’ja tregonte thelbin e asaj për të cilën ramë dakord”. 

Ai nuk e mohon që Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Britania në mënyrë të përsëritur 

kanë inkurajuar të arrijnë një marrëveshje, por kjo nuk ka qenë presion. “Kam pasur 

biseda të gjata me Wes Mitchell (asistent sekretari i shtetit), i cili më inkurajoi që të bëja 

këtë veprim, dhe unë e di se ai kishte të njëjtat biseda me Tsipras.

“Dihet se ka pasur disa pika kritike nga bisedimet në Davos deri në nënshkrimin e 

Traktatit më 17 qershor 2018 në Nivici, Prespë. Disa prej tyre sqarohen nga Kryeministri i 

Maqedonisë.

Zaev: Megjithëse ne i pranuam parimet e Traktatit, shtrirja e tyre në shkrim nuk ishte 

e lehtë. Traktati filloi të shkruhej. Ka pasur disa takime në Vjenë midis dy ministrave, 

Nikolla Dimitrov dhe Nikos Kodzias, ku disa çështje u pastruan. Bisedat mes nesh u 
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përcaktuan në dy drejtime. Njëri është emri. Ne e dimë propozimin për “të Ilindenit”. 

Por kishte edhe sugjerime të tjera - “Veriore”, “E Epërme”, “E Re”... Kërkesat e tyre ishin 

për emër të ngjitur “Maqedonia-e-re” si një parullë. Ose “Verimaqedoni” si një. Ishte 

e papërdorshme. Ata ishin në tryezë kur filluam negociatat. Në anën tonë të tryezës 

ishte formula e dyfishtë. Pjesën më e madhe e kohës u kalua duke përshkruar 

ligjërisht se cila është linja e identitetit, linja e emrit të ri. Kulmi i negociatave ishte 

kur konfirmuam se me marrëveshje do të bëhem Kryeministër i Republikës së 

Maqedonisë së Veriut. Do të flas në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

por do të flas për ekonominë maqedonase, do të flas për një vajzë maqedonase, 

një hero maqedonas, një fshat maqedonas. Ka të bë bëje me identitetin. Do të jetë 

një Ministri e Shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, por do të ketë 

Shëndetësi në Maqedoni. Ne kemi rënë dakord që nëse ekziston një shoqatë që nuk 

ka asnjë lidhje me buxhetin, me shtetin, atëherë është e drejta e identitetit. Këtu ishin 

formulat e demarkacionit. Unë besoj se kjo Marrëveshje me të vërtetë mund të jetë 

një mjet për rajone të tjera të botës për të adresuar çështje të tilla.

Dhe së fundi, kur u pajtuam se ku ta nënshkruajmë dokumentin, u pajtuam të jemi 

në Prespë, në pjesën Greke. Megjithëse e jona është më e gjelbër, më e këndshme. 

E tyrja është më e thatë, më e lëmuar. Për Tsipras ishte me rëndësi sepse ata kanë 

historinë e tyre që ka të bëjë me tonën. Si komunistët e atëhershëm, socialistët, 

luftuan fashizmin. Ne në fakt kemi luftuar së bashku. Pas kësaj, ai kalon disa ditë të 

vitit me familjen e tij në një pushim atje në Prespë, dhe që nga ajo pikë e tutje ai 

thotë se është e rëndësishme për të. Tsipras më tha: “Zoran, ne do ta nënshkruajmë 

Marrëveshjen nga ana jonë, dhe unë do të vij në palestrën maqedonase me ju për 

të konfirmuar se çfarë është çështja e identitetit”. Ai posaçërisht hëngri edhe një 

sallatë maqedonase në Prespë. Dhe kjo është një sallatë e bërë vetëm me domate 

dhe speca, pa tranguj, pa djathë… Unë e them këtë sepse ne ishim të preokupuar se 

çfarë është çështja e identitetit dhe çfarë e emrit të vendit.

Propozimi “Republika e Maqedonisë Ilinden” këtu ka krijuar, për ta thënë butë, konfuzion. 

Zgjidhja për emrin dukej e ngathët, madje e papërdorshme. Ishte e vështirë për t’u përkthyer 

në anglisht, dukej si një parullë artificiale. Shumë menduan dhe akoma mendojnë se 
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ishte një tullumbace provë për të ndje pulsin në publik (këtu dhe në Greqi), në mënyrë që 

zgjidhja e duhur të gjendej në tryezë. Se në të vërtetë ishte e rëndësishme për publikun 

maqedonas të thehet për një emër që do të ishte “erga omnes”, pastaj të prezantohet 

tjetra si një marrëveshje përfundimtare. Një takim udhëheqës u ndoq gjithashtu nga 

Presidenti i Republikës. Reagimi kryesor pasi emri u njoftua ishte konfuzion. Sipas disa 

burimeve, në procesin e bisedimeve propozimi “Republika e Maqedonisë Ilinden” u bë nga 

Nikolla Dimitrov. Zaev nuk e mohon kumbarin Dimitrov, megjithëse nuk e konfirmon qartë, 

por thotë se propozimi ishte i mirëfilltë dhe se ai dhe Tsipras ishin pajtuar. Për shkak të 

refuzimit të saj në Greqi, u arrit zgjidhja “Veriore”.

Zaev: Propozimi “Republika e Maqedonisë Ilinden” ishte 100 për qind e pranueshme 

për mua dhe për Alexis. Por ne jemi thjesht Zoran dhe Alexis. Ne mund të jemi 

kryeministra sa të duam, por jemi njerëz të zakonshëm. Ai kontrolloi nëpër histori, u 

dha këshilltarëve për të kontrolluar, ata treguan disa harta të Kryengritjes së Ilindenit 

rreth Kosturit dhe Lerin... Por ishte një luftë kundër Perandorisë Osmane në atë kohë, 

siç ishte edhe lufta kundër fashizmit. Unë dhe Tsipras madje u a prezantuam zgjidhjen 

udhëheqësve në Sofje në Samitin e BE-së - Ballkan Perëndimor. Thamë që kemi një 

zgjidhje, nuk e thamë emrin, por ishte një zgjidhje që duhej ta kontrollonim në shtëpi. 

Ai propozim nuk shkoi mirë me ne dhe me ata. Presidenti Ivanov ishte shumë pozitiv 

në lidhje me atë takim udhëheqës, ai madje bëri një deklaratë pozitive me kujdes. Por 

opozita e priti me thikë prej të parës. Dhe Greqia menjëherë reagoi negativisht. Dhe 

zgjidhja dështoi. Nuk ishte një strategji. Ne besuam se do ta shtynim këtë zgjidhje.

Kjo zgjidhje nuk ishte vetëm e Nikolla Dimitrov. Nikolla ishte pjesë e ekipit. Kishim 

takime ekipore para çdo takimi - këshilltarët, ekspertët, ministri i jashtëm. Morën 

pjesë Radmilla Shekerinska, Bujar Osmani, profesorë, anëtarë të AShAM. Kishim dy 

profesorë të së drejtës ndërkombëtare.

Sigurisht që ideja për atë emër erdhi nga ne. Nikolla ishte shumë kreativ në të gjithë 

procesin. As nuk mbaj mend nëse i pari që përmendi “Ilindenska” ishte Nikolla. Është 

e munshme që të ishte Nikolla. Por e di që e pranuam dhe e besuam. Alexis dhe unë 

diskutuam këtë propozim një natë para Samitit të Sofjes deri në tre të mëngjesit. 

Ne patëm një takim zyrtar dhe një për të cilin publiku nuk e dinte. Ishte takimi i asaj 
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nate në hotel. Dhe këtu përcaktuam të gjitha detajet në lidhje me “Maqedonina e 

Ilindenit”. Ditën tjetër patëm një takim tjetër - thamë që të kemi pak gjum dhe pastaj 

të shqyrtojmë përsëri propozimin. Ishte Samiti i BE-së për Ballkanin Perëndimor, 

u kthyem në shtëpi, dhe propozimi u refuzua të shtunën. Biseda për “Maqedonia e 

Ilindenit” përfundoi të Mërkurën ose të enjten.

Atëherë u duk se negociatat do të dështonin. Më duhet të them që ishte një dramë 

e vërtetë disa herë, kur kishim lot këtu në Shkup, kur u duk se dështimi i negociatave 

ishte i pashmangshëm. Ishte shumë vështirë. Kishte një kohë kur ata së pari 

shkruanin për marrëveshjen e mundshme, dhe ne u kthyem me tekstin tonë brenda 

një ore. Tekstet ishin ekstreme. Dhe ato janë ndoshta pozicionet e para të shkruara 

të të dy vendeve. Dhe si të kthehemi? Kur rra “Maqedonia e Ilindenit” kishte periudha 

të vështira, por më pas doli në sipërfaqe dëshira për të gjetur një zgjidhje dhe si ta 

arrinim atë.

I tërë procesi me të vërtetë mund të dështojë. Po çfarë ndodhi? Këto janë ngjarjet 

pas “Maqedonia e Ilindenit”. Në maj po festoja gjysmë-maturën e djalit tim. Unë i 

mirëpres mysafirët në një restorant në Strumicë në orën 7:30 të mbrëmjes, dhe diku 

në orën 21 pasdite i shkruaj një mesazh Tsipras: “Kam një mik në ty, më fal që nuk 

arritëm të arrinim një marrëveshje. Ndoshta disa gjenerata të reja pas nesh do të 

gjejnë një zgjidhje. Le ta ruajmë atë miqësi mes nesh, sepse kjo do të ndihmojë në 

miqësinë midis dy vendeve”. Kur dërgova mesazhin, ai menjëherë dërgoi një mesazh 

të ngjashëm. Dhe ndërkohë të ftuarit më vijnë, unë jam baba i gjysmë-maturantit. 

Rreth orës 23:30 unë dërgova një mesazh të ri, dhe ai përgjigjet shpejt: “Zoran, po vjen 

fundjava, le të flemë, mbase do të fillojmë përsëri të hënën”. Kështu ishte ajo natë - 

po pres mysafirët, ngres gotën, dërgoj mesazhe dhe duke menduar: sa afër jemi, në 

fund, dhe megjithatë gjithçka mund të dështojë.

Ne e zgjodhëm propozimin “Republika e Maqedonisë së Veriut”. Kishte sugjerime për 

pjesën e sipërme, veriore, të re, Vardarit. Ne zgjodhëm “Veriun” për arsye pragmatike. 

Sot, nuk ka asnjë vend në botë që ka “Të Epërme” në emër. Ka dallime me veriore. Sa 

më shumë e përdornim këtë emër, aq më i pranueshëm ishte. Zgjidhja është shumë 
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e matur dhe shumë progresive. Nuk dëmton asnjërën palë, përveç nacionalistëve që 

duan të jenë muskulorë dhe të shënojnë pikë politike dhe nacionaliste. 

Në këtë komunikim midis dy kryeministrave kishte pak mesazhe diplomatike të 

kodifikuara, dhe më shumë komunikim të drejtpërdrejtë. Ajo dallon nga komunikimi i 

zakonshëm kur adresojmë një çështje kaq të rëndësishme për dy vendet. Por Zaevi thotë 

se ai dhe Tsipras kanë arritur në përfundimin se kjo është mënyra më e mirë.

Zaev: Komunikimi midis meje dhe Alexis Tsipras ishte një ose dy herë në javë në 

WhatsApp. E them këtë për herë të parë. WhatsApp shpesh di që të ndalojë kur dikush 

telefonon telefonin tuaj. Kishim mjaft durim për të pritur. Secili nga bënte pushime, 

si kryeministër, për të kryer detyrat tjera, kështu që ne mund të vazhdonim të flasim. 

Disa bisedime zgjatnin për një ose dy orë. Mbaj mend në Dojran një të shtunë kishim 

Ditën e Ekologjisë. Si kryeministër isha i ftuar i kryetarit të komunës, ne mbollëm 

pemë pranë plazhit. Dhe në parkingun e Star Dojran, përpara hotelit karabinë për 

nuk e di se sa dekada, biseduam për një orë e gjysmë ndërsa përgatiteshim për 

Samitin e Sofjes për të bërë një avancim. Kishte detaje në atë bisedë që qetësuan 

tërë atmosferën.

Pas një ore bisede ai më thotë: “Zoran, ka një problem të ri. Një problem tjetër”. U 

çudita dhe i thash: “Cili është ky problem i ri tani?” Ai më thotë: “Ju keni një vajzë 

shumë të bukur”. Dhe unë i thashë: “Dhe ti, nuk ke një djalë?” Ai u përgjigj se kishte 

dy djem. “Pra, ne jemi afër zgjidhjes - ju do të shkëputni një ishull sepse nuk kemi 

det dhe ju do të hiqni dorë nga emri pak dhe unë do e jap vajzën time”. Ai filloi të 

qeshë... Fëmijët e tij janë më të vegjël, mendoj se janë gjashtë dhe tetë vjeç. Por, me 

këtë tallje ne duhej të ndërtonim miqësi dhe të ndihmonim njëri-tjetrin. As për të nuk 

ishte e lehtë, po protestohej në Athinë atëherë, policia rraheshte këtu, nacionalizmi 

po vinte nga të dy palët, dhe ne ishim të vendosur për t’u bërë mirë shteteve. Ai e 

dinte për vajzën time, sepse ishte në mediat Greke, bëri fotografi në Akropol me të 

dashurin e saj, dhe më pas dolën fotografitë... 
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Marrëveshja e Prespës lindi një partneritet të ri në Ballkan midis dy vendeve deri më tani 

të tjetërsuara, por gjithashtu krijoi një miqësi të jashtëzakonshme midis dy politikanëve 

nga qarqet në të dy kryeqytetet, të cilët jo vetëm që nuk e kuptonin njëri-tjetrin, por nuk 

kishin asnjë dëshirë të kuptohen. Kjo është ndoshta një nga përfitimet më interesante 

të Traktatit. Zaev thotë se Tsipras e informoi ate verën e kaluar në Samitin e Ballkanit 

Perëndimor në Londër se ai do të dëbojë dy diplomatët rusë “sepse ata duan të prishin 

marrëveshjen time me juve. Ata kanë kapërcyer kufirin e kuq me përzierjen”. Dhe kjo 

pasqyron specifikën e marrëdhënieve të dy kryeministrave - pasi vendet e tyre kanë 

qenë partnerë për vite me radhë. Zaev thotë se të dy ishin informuar vazhdimisht se si 

po zhvillohej situata me Marrëveshjen në të dy parlamentet.

Zaev: Ai më pyeti nëse kam ndonjë zgjidhje për të dalë me dy të tretat e ndryshimeve 

kushtetuese. Unë i thashë që kisha një plan, do të hyja në bisedë në përpjekje për 

të inkurajuar njerëzit. Para se të shkonim në votimin e parë në 19 tetor, unë kisha 90 

deputetë në seancë. Një pjesë hoqi dorë në minutën e fundit. Para se të shkonim në 

votime ata ranë në 78. Kështu që vazhduam natën vonë, kështu që votuam me 80. 

Kjo u bë vetëm përmes bisedave. Spekulimet se ka pasur para, kërcënime, nuk janë 

të vërteta. Ishte e vërtetë që kishte bisedime për pajtimin, dhe unë e thashë këtë. 

Njerëzit ishin të brishtë. Ishte një deputete, nuk dua ta përmend emrin, babai i saj 

mori kërcënime të mëdha dhe para votimit ajo tha: “Nëse voton, unë do të varrem 

në shtëpi”. “Dhe çfarë të bëj tani,” i thashë. “Mos, thjesht pusho”. Më në fund, kur 

votuam për ndryshimet kushtetuese, doli Kamenos. Tsipras ra në 145 nga 151. Dhe e 

pyes: “Mik, çfarë po bën tani?” Ai më thotë: “Zoran, më premtove se do të gjesh dhe 

tani plotësoje. Tani, atë që do të bëj, do ta bëj. Do të flas, thjesht nuk mund t’ju them 

datën, për sa kohë do të më duhet të siguroj numrin e nevojshëm të deputetëve. 

Është detyrimi im të siguroj tani.“ 

Unë thashë, vendi im bëri një mik të ri, fqinjin tonë jugor, por gjithashtu mora një 

mik - Alexis Tsipras. Politikan përparimtar, politikan i shekullit 21; Unë e di se ai solli 

vetëm të mira për vendin e tij, ashtu si bëra mirë për vendin tim. Unë besoj se kjo 

miqësi midis meje dhe Alexis do të zgjasë përgjithmonë. Shpresoj se fëmijët tanë 

do të kenë ca kohë për të respektuar dhe shoqërizuar, por më e rëndësishmja që 
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njerëzit tanë, qytetarët e të dy vendeve të ndërtojnë miqësi, ta përkthejnë atë në 

projekte konkrete dhe përfitime ekonomike. E di se do ta vizitoj në mënyrë private 

këtë verë. Unë thjesht nuk e di nëse me motorin dhe gruan pas meje. Dua ta vazhdoj 

atë miqësi, është një miqësi e sinqertë kur njeriu kalon në periudha traumatike dhe 

të vështira. Dhe ai drejton një motoçikletë si unë, por nuk e lë sigurimi i tij, e unë i iki 

sigurimit tim. Do të vijë koha kur ne të dy nuk do të jemi kryeministër, dhe atëherë do 

ta bëjmë miqësinë tonë më të lehtë. Unë kam motoçikleta me katër rrota që të mund 

të ngjitemi në kodrat e Strumicës, të shoqërohemi dhe të njihemi me fëmijët. Unë e 

dua atë gjë dhe besoj se do të ndodh kjo.

Ndoshta edhe do dale kështu, dhe mbase politika dhe detyrimet do t’i largojnë ato 

miqësi. Kjo, sidoqoftë, është punë e Zoranit dhe Alexisit. Puna e shteteve dhe popujve 

është krejt tjetër. Do të ketë kryeministra dhe qeveri të tjera, mbase Marrëveshja e 

Prespës do të hasë në shumë pengesa që disa politikanë nuk do të duan t’i tejkalojnë. 

Por fakti është se rrethi që u hap me miliona demonstranta në Selanik në fillim të viteve 

1990 dhe nacionalizëm i zemëruar u mbyll në paqen e Prespës në Nivici dhe Oteshevë. 

Maqedonia duhej të marrë fryme vërtet thellë dhe të hiqte dorë nga diçka që dukej 

e paimagjinueshme për shkak të investimit të madh. Marrëveshja e Prespës nuk ka 

zgjidhur problemet e saj të brendshme, por arkivon njërën nga bllokadat kryesore. Kombi 

dhe politikanët e tij tani duhet të tregojnë një pjekuri tjetër - që ata janë të gatshëm të 

marrin vendin e tyre në arkitekturën evropiane. Dhe që ata kanë mendjen, dijen, përvojën 

dhe besimin për ta bërë atë.  

Zaev dhe Cipras 
në Prespë
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M i l l k a  S m i l e v s k a 

SHKUPI 2014 
– SHKËLQIMI 
I RREMË NGA 
STIROPORI

KUSH ËSHTË AUTORI, 
IDEJA E TË CILIT ËSHTË 
TË NDËRTOHET “SHKUPI 
2014”?

Shkupi është një qytet i hapur dhe i ngrohtë 

me një rrugë të veçantë zhvillimore historike të 

ngritjeve dhe rrënieve, katastrofave dhe godit-

jeve dhe me nivelin e arritur të një qyteti mod-

ern në shekullin XX. Karakteristika kryesore 

e qytetit është tejmbushja e periudhave të 
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ndryshme me shprehjet e tij të ndryshëm si dëshmi e vazhdimësisë së jetës së tij dhe 

një provë e ndërtuar që lë gjithmonë shenjën e vet, arkitekturën e tij.

Por Shkupi në vitin 2006, me ardhjen në pushtet të VMRO-DPMNE dhe kryeministrit 

Nikolla Gruevski, po i nënshtrohet inxhinierisë arkitekturore-identitare përmes ndërtimit 

të projektit “Shkupi 2014”, i cili u promovua zyrtarisht për herë të parë katër vjet pas 

fillimit të zbatimit të tij, në shkurt të vitit 2010.

Edhe pse asnjëherë nuk ka deklaruar publikisht se është autori i projektit “Shkupi 2014”, 

kryeministri Nikolla Gruevski, i cili drejtoi vendin nga gushti 2006 deri në janar 2016, duket 

se ka të gjitha provat dhe informacionet për të arritur në atë përfundim. Një njeri e 

kishte idenë të ndërtonte një qytet të ri, dhe në procesin e ndryshimit të ligjeve, planeve 

dhe përgjegjësive urbane, ai u ndihmua nga një ushtri ekspertësh dhe një strukturë 

politike qeverisëse, pa ndihmën e të cilit një transformim i tillë i shpejtë i Shkupit nuk do 

të ishte i mundur.

Në programin zgjedhor “Rilindje në 100 hapa”, në të cilin ai fitoi pushtetin në vitin 2006, 

Nikolla Gruevski njofton: “Ky program ka një qëllim - rilindjen e Maqedonisë! Rilindja e 

shpirtit të saj, rilindja e gjallërisë së saj, rilindja e thelbit të saj, rilindja e besimit të saj!”

Kryeministri njofton investime në ndërtimin e muzeut VMRO dhe viktimat e komunizmit 

menjëherë pas ardhjes në pushtet në 2006, me planet për ta ndërtuar deri në vitin 2010. 

Edhe ndërtimi i teatrit të Shkupit të rrënuar nga tërmeti i vitit 1963 dhe ndërtimit i një 

Shtëpie të qytetit në pozitën dhe në formën arkitektonike të Domit të oficerëve. Edhe 

këto objekte, sipas programit të partisë, janë për ndërtim deri në vitin 2010.

Përgatitjet për zbatimin e projektit fillojnë menjëherë në vjeshtën e vitit 2006. Në 

Komunën e Qendrës kryetar është Violeta Allarova, e cila me gjithë forcën e saj jep 

mbështetje institucionale për ndërtimin e projektit. Një nga provat është, për shembull, 

dinamika e kryerjes së procedurës së ngritjes së një monumenti për Aleksandrin e Madh 
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në vetëm një vit. Më 16 Mars 2007 Komuna e Qendrës shpalli një konkurs për projektimin 

e një skulpture të Aleksandrit të Madh. Më 9 korrik të po këtij viti, rrethi qendror i Sheshit 

Maqedoni u zgjodh si vendndodhja përfundimtare e monumentit dhe u përfshi në Planin 

e Detajuar Urban për Unazën e Vogël të miratuar nga Këshilli i Komunës Qendër. Më 5 

tetor 2007, konkursi për monumentin përfundoi, Komuna njoftoi se nuk kishte çmim për 

projekt fitues, dhe se mes projekteve të blera ishte ai i Valentina Stevanovska, e cila u 

zgjodh më vonë për zbatim.

Investitori kryesor i projektit është Qeveria e Republikës së Maqedonisë, e 

udhëhequr nga VMRO-DPMNE, e cila asnjëherë nuk u ka thënë qytetarëve 

saktësisht se sa kushton transformimi i qendrës së Shkupit. Në vitin 2010, 

Kryeministri Nikolla Gruevski, në një seancë të Parlamentit, në përgjigje 

të një pyetje parlamentare, tha se projekti në tetë vite buxhetore do të 

kushtonte gjithsej 80 milion euro dhe do të ngarkonte buxhetin me 10 

milion euro në vit. Në prill të vitit 2013, Ministresha e Kulturës Elizabeta 

Kançeska-Milevska tha në një raport se projekti kushtoi 207 milion euro. 

Por vlerësimet në fillim të vitit 2018 janë që çmimi për “Shkupi 2014” është 

saktësisht 700 milion euro.

Konfirmimi se ish-kryeministri Nikolla Gruevski është autori i “Shkupi 2014” 

janë bisedat e përgjuara të shpallura në 2015 nga partia e atëhershme 

opozitare LSDM. Më 29 maj 2015 ata publikojnë një “bombë” për “Shkup 

2014”, në të cilën thuhet: “Nikolla Gruevski është krijuesi, planifikuesi, 

projektuesi dhe zbatuesi i ‘Shkupi 2014”. Ata publikojnë tre bisedime 

nga Kryeministri me Ministrin e atëhershëm të Transportit dhe Lidhjeve 

Mile Janakieski. “Nikolla Gruevski vizaton dhe skicon ballkone të një 

hoteli barok, merret me punën e objekteve, pranon vetë se Valentina 

Stevanovska është skulptore e regjimit. Në një bisedë të dytë, ai dëshiron të ndërtojë 

një shatërvan identik pas Sallës Universale me një obelisk bazuar në një pikturë të nga 

Roma. Gruevski personalisht identifikon vendndodhjet për institucionet, por gjithashtu 

planifikon ndërtesa biznesi të stilit barok. Kryeministri zgjedh zgjidhje të projektimit për 

kullën në Vodno për Agjencinë e pretenduar të pavarur të Komunikimeve Elektronike, 

madje zgjedh zgjidhje projektimi për garazhe shumëkatëshe, krahason stilet dhe merret 

me përshtypjet artistike. Në vend që të ishte Kryeministër i qytetarëve të Maqedonisë, 

Nikolla Gruevski ishte arkitekt dhe projektues i brendshëm”, zbuloi opozita LSDM.
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i qendrës së 

Shkupit.
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Nikolla Gruevski: Çfarë, barok apo klasicizëm? A janë me shtylla?

Mile Jankieski: Unë mendoj se janë barok.

Nikola Gruevski: Barok është një gjë, klasicizmi është gjë tjetër Mile. Ato në Uashington 

janë klasicizëm. Ato me shtylla si kjo Gjykata Kushtetuese çfarë është, shtylla.

Ministri i Financave Zoran Stavrevski, në një bisedë me Ministren e Brendshme Gordana 

Jankullovska në vitin 2013, kur ishte planifikuar buxheti i vitit të ardhshëm dhe kur zbatimi 

i projekti Shkup 2014 ishte në hov të plotë, thotë: “Mirë bre, Gorde, mendoj, ja më thuaj, a 

jam unë abnormal apo nuk di çfarë të mendoj m[... Apo 300-400 milion euro për ndërtesa 

dhe monumente në vend të nevojave reale për të cilat nuk ka para”.

Sidoqoftë, Kryeministri Nikolla Gruevski pranoi se ishte pas projektit “Shkupi 2014” më 

6 janar 2012, në nisjen zyrtare të Porta Maqedoni. Ishte performanca e parë e Nikolla 

Gruevski në lidhje me projektin Shkup 2014, për të cilin tha se ai e përdor për t’iu përgjigjur 

të gjitha sulmeve dhe kritikave që lidhen me të.

“Po, unë qëndroj prapa këtij projekti, e konsideroj të mirë, cilësor dhe të dobishëm dhe 

se nuk ka asgjë të keqe në të. Po, unë e mbështes këtë projekt, siç bëj në mijëra raste 

të tjera kur besoj në diçka, kur kam dhe kemi një ide dhe vizion se si të jetë më mirë, më 

dobishëm dhe më i efektshëm për qytetarët dhe shtetin”.

Arkitekti Vangell Bozhinovski, i cili mbështet ndërtimin e “Shkupi 2014”, thotë se Nikolla 

Gruevski është duke krijuar një projekt arkitektonik monumental për arsye patriotike, 

sepse dëshiron të lë një gjurmë në popullin e tij dhe kulturën e tij. “Ai e kupton që kjo 

dëshirë dhe nevojë e këtij vendi dhe këtij populli është e rëndësishme për krijimin e një 

makinerie votimi. Unë mendoj se ai e kuptoi atë si një politikan dhe unë mendoj se fitoret 

e tij, që i kishte mjaft, ishin të bazuara në atë që ai zbuloi në frymën e popullit dhe nevojat 

e tija. Ky komb është trajtuar prej kohësh nga politikanët si një komb i vogël, një vend i 

vogël, se nuk mund të bëjmë asgjë! Nikolla Gruevski vendosi të arrijë një punë të madhe”.

Por kritiku i projektit, profesori i arkitekturës Mirosllav Grçev, kujton se historianët 

matin dhe analizojnë të gjithë nivelin e civilizimit përmes arkitekturës. “Deklarata më e 

sofistikuar këtu është gjuha arkitekturore, diçka që lexojnë vetëm profesionistët kurse 
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tjerët e ndjejnë. Paraqitja e Shkup 2014 është diçka krejt ndryshe. Për të imagjinuar se 

dikush duhet të na studiojë sot, ose për njëqind apo një mijë vjet nën këtë arkitekturë, 

do të merr një pamje absolutisht të gabuar për nivelin civilizues dhe arsimor në mënyrën 

se si mendohet dhe ndërtohet qyteti dhe materializohet kjo kulturë. Është një abuzim 

nga Kryeministri i atëhershëm Nikolla Gruevski dhe është krejt ndryshe nga ato që bënë 

perandorët dhe diktatorët në kohërat e lashta, sepse ata kurrë nuk arritën t’i nxjerrin 

arkitektët nga tryeza dhe të thonë, prit tani unë do të bëj gjithçka vetë. ’Në Shkupi 2014’ 

mendimi autoritar i Nikolla Gruevski dhe mënyra e sjelljes së partisë mafioze vijnë në 

shprehje të plotë sepse ai shkriu partinë me shtetin dhe vendosi të ri-reklamojë jo vetëm 

kombin, por falsifikoi një histori të plotë dhe kryesisht arriti t’ua lajë trurin brezave të 

rinj”.

Edhe profesori i arkeologjisë Nikos Çaushidis thotë se është plotësisht e qartë se 

projekti është materializimi i ëndrrave dhe imagjinatave të dikujt. “Të shikuar në një nivel 

psikoanalitik, këto simptoma të ekzagjerimit mund të interpretohen si një përpjekje për 

të kompensuar disa komplekse që lidhen me madhësinë ose statusin”.

Për shumicën e arkitektëve dhe urbanistëve, “Shkupi 2014” është një projekt i 

diskutueshëm. Ata e vlerësojnë atë si një performancë anakronike, të çmendur që 

ofendon inteligjencën emocionale. Një krijim absurd me një mesazh të çuditshëm, 

estetikë të çuditshme dhe paradigmë ideologjike edhe më të çuditshme. Nuk ka asnjë 

kontekst kohor, gjeografik, politik, ekonomik, kulturor dhe shoqëror. Ai është ekspertisht 

i pabindshëm dhe nuk parashikon të ardhmen, dhe objektet e “Shkupi 2014” nuk janë 

arkitekturë por Skenar. Arkitektja Danica Pavllovska thotë se koncepti i monumentalizmit 

me kuazi-historikizëm i zbukuruar me një emër nënçmues - barok, pasi arkitektura nuk 

korrespondon me tendencat moderne, por është retrograde.

“Por shenja e qytetit”, kujton profesori Mirosllav Grçev, “mbeti nga një njerëzi mesatare 

e abuzuar që vendosi nënshkrimin e tyre ku qeveria do t’u tregonte dhe e bënin atë që 

kërkohej prej tyre, pavarësisht nga pasojat për Shkupin, që bie ndesh me arkitekturën 

moderne si një shprehje e shoqërive demokratike, e cila nuk nënkupton diktimin ose 

kanonizimin”.
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Por kryeministri Nikolla Gruevski e ka zbatuar me sukses diktimin e tij dhe projekti “Shkupi 

2014” është një nga projektet më të suksesshëm në dy vitet e para të mbretërimit të tij, 

dhe në zgjedhjet e parakohshme të vitit 2008, në programin “100 Hapa të Rilindjes” të 

zgjeruar dhe të azhurnuar shpall konkursin për ngritjen e dyzet skulpturave në qendër të 

qytetit të Shkupit që duhet të përfundojnë në mars të vitit 2010. Kryeministri thotë se prej 

hyrjes në qeveri  projektet kanë filluar të sinjalizojnë një ringjallje të kulturës dhe njofton 

për ndërtimin e ndërtesave në anën e majtë të Vardarit, nga kompleksi i Muzeut të Luftës 

Maqedonase, përmes Muzeut Arkeologjik, deri në Tempullin Ortodoks në Sheshin Kryesor 

dhe Teatrin e Vjetër i cili tashmë ishte në ndërtim.

Dhe deri në fund të sundimit të tij, megjithë kritikat dhe protestat e shumta nga komuniteti 

profesional dhe nga qytetarët, Nikolla Gruevski nuk hoqi dorë nga asnjë ndërtesë apo 

monument i vetëm nga projekti i diskutueshëm. Nëse në vizualizimin e paraqitur në fillim 

të vitit 2010 mund të shihen nëntëdhjetë e shtatë objekte në qendër të Shkupit, deri në 

fund të realizimit të tij u ngritën dy herë e gjysmë më shumë, më saktë dyqind e tridhjetë 

e katër objekte.

Projekti i diskutueshëm dhe megalomaniakal që shënoi sundimin dhjetëvjeçar të VMRO-

DPMNE-së dhe krijuesi ideologjik i tij Nikolla Gruevski ka ngritur dyshimet se është një 

pastrim parash dhe krim dhe mashtrim. Prokuroria Speciale Publike hapi një procedurë 

paraprake për “Shkup 2014”.

Por deri më tani askush nuk ka marrë asnjë përgjegjësi për inxhinierinë arkitektonike 

dhe të identitetit në qendër të Shkupit dhe është një realitet i ri për gjeneratat e reja, 

veçanërisht ato të lindura kur filloi ndërtimi i saj dhe tani po hyjnë në adoleshencën e 

tyre. Në të njëjtën kohë, Nikolla Gruevski - krijuesi, planifikuesi, projektuesi dhe zbatuesi 

i “Shkupi 2014” - është një azilkërkues politik në Hungari, larg Shkupit dhe neo-barokut që 

ia imponoi qytetit të modernitetit dhe solidaritetit.
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REZISTENCA NDAJ PROJEKTIT “SHKUP 2014”

“Mos e përdhunoni Shkupin”

Arkibrigada e Parë, më 28 Mars 2009, ngriti një kryengritje arkitekturore 

kundër uzurpimit të hapësirës publike me ndërtimin e planifikuar të një 

kishe në shesh. Protesta u shtyp me dhunë nga një grup i mbështetur 

nga qeveria dyzet herë më i madh në numër kundër protestuesve.

Një grup aktivistësh, të udhëhequr nga Nikolla Naumoski dhe Ivana 

Dragshiq, filluan organizimin pasi në fund të shkurtit dhe fillim të 

marsit të po këtij viti në ndërtesat e komunës Qendër gjetën fletushka 

që njoftonin ndërtimin e një kishe ortodokse në Sheshin Maqedoni. 

Pasi mësuan se tempulli ishte duke u planifikuar me para publike, ata 

u alarmuan dhe i kërkuan miqtë e brezit të studentëve në Fakultetin e 

Arkitekturës.

Brenda një kohe shumë të shkurtër ata organizuan një brigadë prej 

njëqind deri në njëqind e pesëdhjetë aktivistë, kryesisht arkitektë të 

rinj, dhe më 29 mars, në Sheshin Maqedonia dolën për të zënë hapësirën, për të treguar 

se si do të ishte të ndërtoni ndonjë objekt azy.

Aktivistja Ivana Dragshiq kujton dhjetë vjet më vonë një raport policie që u lexua në 

seancën parlamentare pas incidentit. Raporti thotë se qindrave protestues, të cilët 

kishin organizuar protestën disa ditë më parë dhe kishin organizuar tubime, ju kishin 

ardhur rreth katër mijë kundër-protestues, e mes tyre një kordon prej tridhjetë e gjashtë 

oficerësh të policisë.

Që në fillim, policia kishte pas dituri që ata po përgatiteshin për të sulmuar protestuesit 

dhe do të janë të shtytur jashtë sheshit.

“Reagimi i parë i qeverisë ishte se ne jo vetëm që nuk kemi të drejtë të marrë vendime 

për atë që po ndodh me hapësirën tonë publike në qytetin tonë, por që nuk kemi asnjë të 

drejtë të shprehim opinionin publik fare,” tha Ivana Dragshiq për sulmin.

Policia nuk i mbrojti ata, por ju bëri thirrje që të largoheshin nga sheshi, pasi që kishte 

vetëm tridhjetë e gjashtë oficerë policie me katër mijë protestues dhe nuk ishin të 

dërguan për t’i mbrojtur ata.
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Pas protestës, sulmi verbal dhe diskreditimi i secilit aktivist nga Arkibrigada e Parë 

vazhdoi. Thonë se një nga liderët e protestës, Nikolla Naumoski, është kundër ndërtimit 

të kishës në shesh sepse është kushëriri i deputetes nga opozita e LSDM-së Radmilla 

Sekerinska. Aktivistja Sonja Ismail kundërshton uzurpimin e hapësirës publike sepse ajo 

është vajza e Gjyner Ismailit, ish-ministrit të Kulturës në qeverinë e Branko Crvenkovski. 

Të gjithë ata janë thirrur së bashku me emra poshtërues dhe fyes, “antikrishta”, “të varur 

nga droga”, “Shiptarë”.

Shumë prej protestuesve morën akuza kundërvajtëse për shkelje të rendit publik dhe 

paqes.

Arkibrigada nuk po heq dorë dhe ende është e preokupuar për mbrojtjen e hapësirës 

publike, pa dijeni se cunami “Shkup 2014” nuk ka ardhur akoma për të ndryshuar qendrën 

të qytetit.

Aktivistët në mbrojtje të hapësirës publike, por tani të organizuar si Sheshi Liria, dy javë 

pas një proteste të shtypur dhunshëm kundër uzurpimit të hapësirës publike, më 11 prill 

2009, përsëri mblidhen në qendër të Shkupit. Mesazhi kryesor është se ata kanë të drejtë 

dhe vazhdojnë të protestojnë. U tubuan disa mijëra njerëz.

Sidoqoftë, pas protestës, aktivistët përballen me më shumë sulme dhe diskreditime 

të synuara në mediat e kontrolluara nga qeveria, dhe me kalimin e kohës gjithnjë e 

më pak njerëz dalin në publik për të demonstruar mospajtimin e tyre me inxhinierinë 

arkitekturore-monumentale të qytetit. Aktivistja Ivana Dragshiq e ka humbur punën e saj 

në OSBE/ODIHR, dhe shefi i misionit Peter Eiker i thotë asaj se ai e bëri këtë me kërkesën 

e Ministrit të Brendshëm Gordana Jankuloska. Nëna e saj po degradohet gjithashtu në 

Ministrinë e Mbrojtjes. Aktivistja Irena Cvetkoviç nuk e morri postin e docentit, në të 

cilit kishte të drejtën, sepse profesorët e Senatit pranë qeverisjes VMRO-DPMNE votuan 

kundër. Aktivistja Sonja Ismail u evakuua nga një apartament shoqëror, dhe protestuesve 

të tjerë po ua shpërthenin gomat e makinave, i rrumbullakësonin  në gazeta dhe po 

përjetonin agresione shumë më të dukshme dhe të padukshme në rrugë.

Sheshi i Lirisë mobilizon qytetarët për të marrë pjesë në sondazhet publike të organizuara 

gjatë ndryshimeve në planet e detajuara urbane në Komunën e Qendrës. Ata i nxisin 

qytetarët të plotësojnë sondazhet, edhe nëse kanë një kopje të plotë nëse duan vetëm 

ta nënshkruajnë atë, që të depozitohen sa më shumë opinione negative dhe në fund të 
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fundit të parandalojnë procedurën për ndryshimin e planit. Aktivistët kishin probleme për 

të gjetur bashkësinë lokale ku ishte i shpallur plani dhe për të dhënë mendimet negative; 

më vonë pasi e zbuluan vendndodhjen, bashkësia lokale punonte orar të pazakontë.

Në të njëjtën kohë, aktivistët nga Sheshi Liria po përpiqen të organizojnë një referendum 

në Komunën Qendër, ku qytetarët do të thonë nëse duan një objekt fetar në Sheshin 

Maqedoni apo jo. Por administrata komunale i futi ato në një labirint institucional, së pari 

me korrespodencë midis Komunës dhe Ministrisë së Drejtësisë se ku mund të mbledhin 

nënshkrime. Problemi i parë ishte që aktivistët nuk po grumbullonin nënshkrime në 

vendin e duhur, më vonë vendndodhja u qëllua, por qytetarët mund të ofronin mbështetje 

vetëm gjatë orarit të punës, kështu që nuk kishte kohë të mjaftueshme për të mbledhur 

nënshkrimet e nevojshme dhe nisma e referendumit dështoi.

“Në të njëjtën kohë, makina propaganduese e regjimit u mobilizua kundër nesh në formë 

më të fuqishme, por në atë kohë ne kishim media që tregonin anën tonë, TV ALFA, A1 TV, 

gazetat Utrinski Vesnik dhe Dnevnik, të cilat nuk na portretizuan si fëmijë dhe dukuri 

devijante, por njerëz që artikulojnë një mendim të ndryshëm nga ai i imponuar nga 

qeveria”, kujton Ivana Dragshiq.

Në fillim të vitit 2010, një nga një qeveria po i gardhos truajt në qendër të Shkupit 

kurse Sheshi Liria me të njëjtën energji dhe forcë organizon protesta dhe reagime. 

I shkatërrojnë gardhet në vendet e ndërtimit, por qeveria rikthen me një forcë fizike 

gjithnjë në të madhe.

Mbi panelet me të cilat u gardhua vendi për shatërvanin dhe monumentin e Aleksandrit 

të Madh, aktivistët shkruan grafitet: “Antikomania Film ju presanton!”, “Ndaloni rilindjet!” 

dhe “Mos e dhunoni hapësirën!”

“Qëllimi i tubimit është dërgimi i mesazheve autoriteteve që janë duke luajtur me imazhin 

e qendrës dhe me jetën tonë. Ne duam të theksojmë se gardhimi i sheshit në vetvete 

fillon të prish hapësirën publike”, thotë Ivana Dragshiq nga Sheshi Liria.

Presioni i pushtetit ka bërë që grupi i protestës të bie në njëqind, dyqind njerëz që 

munden të mobilizohen në çdo moment dhe t’i përgjigjen arbitraritetit të pushtetit. Kjo 

është arsyeja pse ata e shndërrojnë rezistencën duke analizuar gjelbërimin e shkatërruar 

me “Shkup 2014”, duke xhiruar disa filma të shkurtër, duke punuar për zhvillimin e 

komuniteteve lokale dhe aktivizimin e njerëzve.
Protestë në 
“Sheshi Liria”
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Rezistenca e organizuar më gjerë kundër projektit Shkup 2014 nga arkitektët dhe 

urbanistët erdhi pas prezantimit publik të vizualizimit të paraqitjes në qendër të qytetit 

në 4 shkurt 2010.

Duke folur në prezantim, Vizualizimi Shkup 2014, Ministresha e Kulturës Elizabeta Kançeska-

Milevska dhe Kryetari i Komunës së Qendrës, Vlladimir Todoroviq, sqaruan se animacioni 

ishte krijuar për të pastruar dilemat e paraqitjes, vendndodhjes dhe madhësisë së 

objekteve dhe monumenteve të shpallura, pa duke treguar se sa do të kushtojë ndërtimi 

dhe dekorimi në qendër të qytetit. Animacioni përmban ndërtesa përgjatë kalasë dhe 

rreth Sheshit Maqedonia, duke e modernizuar Kuvendin me kupola të reja, ura të reja 

për këmbësorë, Porta Triumfale te ndërtesa Pellagonija, obeliskun në parkun e Gruas 

Luftëtare, monumentin e Aleksandrit të Madh dhe skulptura dhe monumente të tjera dhe 

rrjedhat ujore në shtratin e lumit Vardar. Ndryshim rrënjësor i fasadave të ndërtesave 

ekzistuese.

Presidentja e Shoqatës së Arkitektëve të Maqedonisë, Danica Pavllovska, thotë se në 

filmin e shkurtër ata menjëherë njohin fatkeqësinë për qytetin dhe për këtë arsye 

profesioni reagon pse nuk u konsultuan për projektin. Ishin përfaqësime të interpretuara 

për ndërhyrje në hapësirë përmes objekteve, fasadave, krijimit të një imazhi të ri, por në 

funksion të inxhinierisë të një identiteti të ri, pa u këshilluar me profesionistët.

Arkitektët në deklaratën zyrtare e pyesin qeverinë se e kanë të paqartë nëse versioni 

i paraqitur i konstruksionit në qendër të qytetit është rezultat i një studimi serioz nga 

urbanistët, arkitektët, skulptorët, dizajnuesit dhe planifikuesit, apo është një pasqyrë 

e një tribinali publik ose planit të mendimit të qytetarëve ose, siç thotë Ministresha e 

kulturës Elizabeta Kançeska-Milevska, se është një pasqyrë e një koncepti që duhet të 

zhvillohet ende.

Arkitektët u bënë apel investitorëve që të ndalojnë ndërtimet në fazën e parë të ndërtimit. 

Ata propozojnë që, sipas Planit aktual të Përgjithshëm Urban për Qytetin e Shkupit, të 

bëhet një analizë e thelluar mbi bazën e së cilës duhet të fillohet një konkurs shtetëror 

ose ndërkombëtar për ripërcaktimin e zonës në qendër të qytetit. Arkitektët në takimin 

kujtojnë se nuk ka konkurs të shpallur për Planin e Detajuar për Ringun e Vogël. SHAM 

po kërkon që ndryshimet e PDU-së të rishqyrtohen për bregun e majtë të lumit Vardar, 

ku është shkelur kufiri i zonës së mbrojtjes së lumit me zonat e planifikuara të ndërtimit, 
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dhe i cili njëkohësisht uzurpon zonën publike të këmbësorëve. Arkitektët i sugjerojnë 

qeverisë një grup të nivelit të lartë të hartojë një plan-program të ri të detajuar urbanistik 

për zonën në qendër të qytetit në përputhje me PGU dhe tendencat moderne, i cili do të 

miratohet pas një debati publik dhe më pas një konkursi ndërkombëtar për përpilimin 

e planin.

Arkitektët, në konkluzionet përfundimtare të asamblesë së jashtëzakonshme, largohen 

nga projekti “Shkup 2014” ashtu siç është, sepse i mungon konteksti kohor, gjeografik, 

politik, ekonomik, kulturor dhe shoqëror. “Ai është teknikisht i papërballueshëm. Nuk e 

parashikon të ardhmen. Ne, arkitektët, së bashku me qytetarët, jemi vendosur në një 

pozitë të padenjë. Si opinioni i ekspertëve ashtu edhe opinioni i përgjithshëm publik janë 

të përjashtuar nga marrja e vendimeve jashtëzakonisht të rëndësishme nga projekti 

‘Shkup 2014’. Është me rëndësi të flasin ata që mendojnë dhe veprojnë ndryshe”.

SHAM është e përkushtuar të respektojë lirinë e plotë krijuese dhe pavarësinë e 

projektuesve dhe është e angazhuar për qëndrueshmërinë e qëllimshme të projektit 

‘Shkup 2014’, i cili ka implikime të gjera për qytetin dhe shtetin.

Profesori Mikail Tokarev në asamblenë e jashtëzakonshme thotë se arkitektura tani 

kthehet në fillimin e shekullit XIX, kur akademitë diktuan stilet e asaj që do të ishin 

ndërtesat publike, shkollat, ndërtesat administrative. “Në atë mënyrë ne kthehemi 

mbrapa, madje edhe ndërtesat teknike, siç janë garazhet me kate për të pasur një stil, 

po edhe një jo-ekzistent, siç është neo-romantizmi”.

Shoqata e Arkitektëve e përkthen deklaratën dhe e dërgon në reparte përkatëse në 

vendet e rajonit dhe merr mbështetje nga Beogradi, Zagrebi, Ljubljana dhe Sofja me 

mesazhin: “Bëni diçka ndërsa është koha”.

Por në shtëpi, asnjë përfaqësues në asnjë nivel qeverisjeje nuk vjen në asamblenë e 

jashtëzakonshme për të dëgjuar mendimin e lëmisë, dhe as që e bën ate në ndonjë kohë 

të mëvonshme të ndërtimit të “Shkupi 2014”. Injorimi i qytetarëve, komunitetit profesional 

dhe mediave që janë kundër projektit të imponuar do të jetë i pranishëm gjatë gjithë 

periudhës së qeverisjes së kryeministrit Nikolla Gruevski.

Ndodh një periudhë e pafuqisë, ndërsa qeveria nuk ka mirëkuptim për adresimet publike 

verbale dhe me shkresë nga arkitektët dhe urbanistët, kështu që dialogu nuk u vendos, 

por filloi një periudhë e bllokimit të mediave.
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Shoqata e Arkitektëve, duke vizituar autoritetet vendase dhe të huaja, flet publikisht dhe 

tregon për çmendurinë e performancës që po realizohet. Qëllimi është që qytetarët të 

cilët mund të mos jenë në gjendje menjëherë të kuptojnë dhe perceptojnë pasojat e 

“Shkupi 2014”, të kuptojnë punën absurde që po ngritet para sytë e tyre.

Arkitekti me famë botërore Mario Bota, gjatë një vizite në Shkup në tetor 2011, i thërret 

arkitektët dhe urbanistët maqedonas. Ai thotë, “Si është e mundur që esnafi të lejojë 

ndërtimin e ‘Shkupit 2014’?”

Por rezistenca civile dhe e lëmisë kundër “Shkupit 2014” prapë arriti të fitojë 

një betejë dhe të parandalojë barokizimi i Qendrës Tregëtare të Qytetit.

Një prej nismëtarëve të nismës qytetare “E dua QTQ”, arkitektja Danica 

Pavllovska, kujton se në sulmin e paralajmëruar të QTQ-së disa prej kolegëve 

reaguan me një shpërthim të pakënaqësisë dhe zemërim. “Sidomos pasi ajo 

ndërtesë ishte e mbrojtur, verifikuar dhe e caktuar si një vend i trashëgimisë 

kulturore. Dhe konsideroheshte se projekti i planifikuar, i financuar nga 

Qeveria, jo vetëm që do të shkatërronte QTQ por do të shkatërronte plotësisht 

konceptin e tij dhe shpirtin urban që e paraqet. Pra, qytetari ynë e njohu dhe e 

identifikoi veten me qendrën tregtare dhe ky sulm e preku shumë, kështu që 

nisma ‘E dua QTQ’ u mor në numër dhe ne u befasuam shumë nga përgjigja e 

qytetarëve, për atë shpërthim të kulturës urbane, pa marrë parasysh se nga 

çfarë gjinie dhe moshë. Në protestën e qershorit 2013, një mijë e gjashtëqind 

qytetarë mbajtën një përqafim mbrojtës rreth QTQ, duke mbajtur duar. Ky 

gjest dërgoi një mesazh për rëndësinë dhe domosdoshmërinë e mbrojtjes së 

mirëfilltë të qendrës tregtare dhe ishte një moment emocionesh të fuqishme”.

Për qytetarët e Shkupit, QTQ është një nga simbolet e qytetit dhe ky tubim 

protestues u ka dërguar një kërkesë autoriteteve qendrore dhe lokale që të 

ndalojnë të gjitha aktivitetet për të ndryshuar pamjen dhe karakterin e ndërtesës, pasi 

QTQështë një trashëgimi e gjallë dhe një arterie kryesore për këmbësorët në qytet.

Kërkojmë që Qendra Tregtare e Qytetit të mbetet Qytetare!

Qeveria u përgjigj me një kundër-deklaratë duke anuluar vendimin për të mbrojtur QTQ 

si një trashëgimi kulturore në mënyrë që të thyejë frymën e qytetarëve. Por aktivistja 

Injorimi i 

qytetarëve, 

komunitetit 

profesional 

dhe mediave 

kundër 

projektit 

të imponuar 

do të jetë 

i pranishëm 
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Danica Pavllovska thotë se si profesionistë, iniciativa është rritur gjithnjë e më shumë 

përmes tubimeve, instalimeve, fjalimeve në mbrojtje të QTQ.

Me 26 prill 2015 u mbajt një referendum në të cilin qytetarët e Komunës së Qendrës 

votuan për pyetjen: “A doni të mbanet pamja autentike e fasadës së Qendrës Tregtare 

të Qytetit?” Votuan 40.53% të votuesve por censusi prej 50% plus një votues nuk u arrit 

dhe referendumi dështoi. Por 95% e qytetarëve që votuan ishin PRO ruajtjes së pamjes 

autentike të QTQ. Dita e referendumit pasoi gjithashtu pengesa nga qeveria. Vëzhgoheshte 

se kush do të votonte, ashensorët ishin fikur, kishte një shpallje nga VMRO-DPMNE për të 

mos votuar, dhe Presidenti Gjorge Ivanov dhe familja e tij që jetojnë në Komunën Qendër 

nuk dolën në votim.

“Referendumi zyrtar ligjor dështoi, por jehona e tij ishte vendimtare për të ndaluar këtë 

shkatërrim të QTQ. Edhe pse ata kishin një projekt, kishin një leje ndërtimi, autoritetet 

u ndalën aty për shkak të asaj rezistence. Unë dua të besoj se është merita jonë”, thotë 

aktivistja Danica Pavllovska-Cigi.

ANTIKIZIMI

Antikizimi paraqet politizimin e shoqërisë duke përdorur tema të nxjerra nga antikiteti 

dhe historia.

Projekti “Shkupi 2014” është i njohur në synimin e tij që të përcaktojë përfundimisht 

identitetin maqedonas mbi baza nacionale. Inxhinieria e tij ideologjike është drejtuar jo 

vetëm në qytet, por edhe për kombin dhe ndërtimin e maqedonasve.

Që nga pavarësia e Maqedonisë, një nga dyshimet e autoriteteve Greke ka qenë se shteti 

i ri do të përpiqet të adoptojë historinë e tyre të lashtë. Kjo është arsyeja pse në qershor 

të vitit 1992, gazetarët grekë e pyetën Presidentin Kiro Gligorov për identitetin maqedonas. 

Ai u përgjigj se Maqedonasit janë Sllavë, të cilët erdhën në Ballkan në shekullin e gjashtë 

dhe nuk kanë asnjë lidhje me civilizimin e Aleksandrit.

Sidoqoftë, ky qëndrim mbi identitetin maqedonas u zëvendësua nga kryeministri Nikolla 

Gruevski menjëherë pas ardhjes në pushtet, me riemërimin e autostradës dhe aeroportin 

e Shkupit me emrin e komandantit antik Aleksandri i Madh.
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Në pranverën e vitit 2009, Presidenti i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, 

Georgi Stardellov, reagoi, duke thënë se Qeveria nuk u këshillua për procesin e antikizimit 

të shoqërisë maqedonase. Stardellov tha se substrati kryesor i identitetit maqedonas 

është sllavishtja, sepse shtylla e saj është gjuha maqedonase, e cila i përket grupit të 

gjuhës sllave.

Në të njëjtin takim mori pjesë edhe presidenti i parë i shtetit, Kiro Gligorov, i cili tha 

se qeveria e Nikolla Gruevskit ka rënë në grackën e politikës Greke, e cila gjithmonë 

ka prirur ta portretizojë fqinjin e tyre verior si vjedhës i historisë së saj para publikut 

ndërkombëtar.

“Asnjë periudhë e lashtë nuk do të na shpëtojë. Duhet të mbajmë fokusin në të tanishmën, 

varfërinë, dhe të bëjmë diçka mirë për popullin vendse të ëndërrojmë për Aleksandrin e 

Madh”, tha Presidenti Kiro Gligorov.

Dy vjet më vonë, megjithatë, Kryeministri Nikolla Gruevski shënoi 20 vjetorin e pavarësisë 

së Maqedonisë me hapjen zyrtare të shatërvanit dhe monumentit me emrin zyrtar 

“Luftëtari mbi kalin”, i cili përfaqëson komandantin antik Aleksandrin e Madh.

Greqia u përgjigj menjëherë. Ministri i Jashtëm Delavekouras e quajti ngritjen e 

monumentit të Aleksandrit të Madh një politikë antikizimi dhe një nga lëvizjet për të 

uzurpuar historinë Greke, dhe për të krijuar nacionalizëm dhe konflikt.

“Kjo politikë shkon në kundërshtim me frymën e Marrëveshjes së Përkohshme, është 

provokuese dhe dënuese, duke minuar marrëdhëniet tona dypalëshe dhe pengon 

negociatat nën kujdesin e KB. Ajo kundërshton parimet e marrëdhënieve të fqinjësisë së 

mirë dhe do të ketë pasoja të pashmangshme në perspektivat euro-atlantike të fqinjit.”

Reaguan gjithashtu edhe parlamentarët grekë në Parlamentin Evropian. Maria Elena 

Koppa, nga partia PASOK, në një letër drejtuar Komisionit Evropian, shkroi se Qeveria në 

Shkup po provokonte Greqinë dhe vazhdon të përshtat historinë Greke me një politikë 

antikizimesh.

“Shqetësimet për fenomenin e antiprivatizimit janë ngritur në raportet e IRJM-së në dy 

vitet e fundit, duke ngritur pyetjen nëse Komisioni Evropian dhe Këshilli kanë ndërmend 

të adresojnë në mënyrë direkte dhe urgjente problemin tek autoritetet në vend”, pyeti 

deputetja greke Maria Elena Koppas.



1 5 9

M i l l k a  S m i l e v s k a  |  S H K U P I  2 0 1 4  –  S H K Ë L Q I M I  I  R R E M Ë  N G A  S T I R O P O R I

Arkeologu Nikos Chausidis, doktorant, thotë se nëse organizatat Greke, dhe jodirekt ato 

evropiane dhe botërore nuk do të kishin paraprirë veprimet anakronike dhe absurde 

në të kaluarën, të drejtuara kundër emrit, historisë dhe identitetit të Maqedonisë, një 

monument i tillë madhështor, anakronistik dhe absurd kurrë nuk do të ishte ndërtuar 

në kryeqytetin e saj në kohën tonë - monumenti i Aleksandrit të Madh. “Këto sulme dhe 

poshtërime të popullit maqedonas kanë ngritur roje. Kjo roje do të kushtëzojë mbylljen 

e një ambienti specifik socio-politik. Kjo vendosje do të profilizojë dhe vën në fuqi figura 

politike të një profili specifik. Ato figura do të gjejnë një motiv dhe justifikim në sulmet e 

lartpërmendura dhe poshtërimet e Maqedonisë për investimin e fondeve për ndërtimin 

e një monumenti të tillë - të kënaqin njerëzit e tyre dhe në të njëjtën kohë të forcojnë 

sundimin e tyre”.

Arkitekti Mirosllav Grçev, doktorant, e quan monumentin e Aleksandrit të Madh dhunim 

të hapësirës dhe një siklet për popullin maqedonas në sytë e botës sepse e paraqet atë 

si një komb që nuk e njeh historinë e tij. “Nëse ne si komb festojmë Aleksandrin e Madh 

si personazhin tonë më të rëndësishëm, atëherë gabojmë në identifikimin dhe vetë-

njohjen tonë,” thotë Grçev.

Sa i përket procesit të antikizimit të shoqërisë maqedonase, në vitin 2012 regjisori 

Sllobodan Unkovski thotë se historia antike e botës, për fat të keq ose për fat të mirë, 

në korniza botërore duket se është shkruar shumë kohë më parë. “Pretendimet e disa 

historianëve vendas, shpikësve, përkrahësve dhe mbështetësve të prejardhjes antike 

maqedonase do të marrin vëmendjen vetëm brenda vendit tonë sot, në një pjesë të 

diasporës sonë të pikëlluar dhe në Greqinë fqinje, të ngulitur në idetë e tyre për të 

kaluarën. Në botë, për fat të keq, ne jemi të përqeshur qysh prej tani”.

Me Marrëveshjen e Prespës, të arritur në qershor të vitit 2018, qeveria maqedonase ka 

marrë përsipër të distancohet nga antikizimi i vendosur nga qeveria e mëparshme e 

Nikolla Gruevski dhe që ka krijuar armiqësi me Greqinë. Maqedonia ka marrë përsipër 

të rishqyrtojë statusin e monumenteve, ndërtesave publike dhe infrastrukturës në vend 

dhe, nëse ato lidhen në ndonjë mënyrë me historinë dhe civilizimin antik të Greqisë 

që është pjesë integrale e trashëgimisë kulturore historike të Greqisë, do të marrë 

masa të përshtatshme korrigjuese për të zgjidhur në mënyrë efektive kontestin dhe 

për të siguruar respektimin e trashëgimisë së përmendur. Pritet që në monumentet 
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e Aleksandrit të Madh dhe babait të tij Filipi i II-të të vendosen shenja që këto figura 

historike i përkasin civilizimit helenistik.  

MONUMENTET

Mesazh në Tuiter: “Tallja më e mirë në vitin 2014 do të jetë ‘takohemi te monumenti’.”

Natën, dy orë pas mesnatës, më 15 qershor 2011, edhën pjesët e skulpturës nga bronzi 

të Aleksandrit të Madh në Shkup. Por nga Komuna e Qendrës thonë se është një 

“Luftëtar mbi kalë”. Punëtorët e ndërmarrjes Beton dhe shkritores italiane Ferdinando 

Marinelli po i ngjesin shumë pjesët e monumentit në një zonë të gardhuar në Sheshin 

Maqedoni dhe parandalojnë që gazetarët dhe kameramanët t’i afrohen asaj. Monumenti 

është katërmbëdhjetë metra i lartë, i vendosur në një piedestal të lartë dhjetë metra. 

Çshtë i punuar në Firence në shkritoren Ferdinando Marinelli për 5,300,000 euro. Rreth 

monumentit, po ndërtohet një shatërvan mermeri me tetë luej dhe tetë ushtarë të 

fallangës së Aleksandrit të Madh, për të cilët u paguan 4,100,000 euro. Në total, janë 

paguar 9,400,000 euro për ndërtimin e shatërvanit dhe monumentit.

Përgatitjet për të ngritur monumentin zgjasin një javë. Në mesditën e 22 qershorit 2011, 

shumica e turmave të tubuara ndjekin monumentin me entuziazëm, por një pjesë e 

vogël e tubuesve mendojnë se paratë janë harxhuar në mënyrë të panevojshme. Akti i 

vendosjes të skulpturës prej tridhjetë tonëve shoqërohet me duartrokitje, brohoritje dhe 

britma “Rroftë Maqedonia!” Disa nga qytetarët që gëzohen, te monumenti veshin fanella 

në të cilat shkruan “Aleksandri - Mbreti i Maqedonisë”.

Euforia me të cilën përshëndetet ngritja e monumentit të Aleksandrit të Madh, 

perceptohet si një nacionalizëm romantik i vonuar, që ka kaluar nëpër të gjitha shtetet 

që nga fillimi i pavarësisë së tij, por njëqind vjet më parë, në fillim të shekullit XX.

Monumenti i Aleksandrit të Madh ka shkaktuar reagime të ndryshme në shoqërinë 

maqedonase. Ndërsa një monument i shtrenjtë me një shatërvan është një shembull 

i antikizimit dhe zvogëlon shanset e vendit për integrimin në BE dhe NATO, për të tjerët 

monumenti i komandantit antik ka patur vendin prej kohësh në sheshin e Shkupit.

Vendosja e 
përmendores 
“Luftëtari mbi kalë”
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Kryetari i Shkupit Koce Trajanovski dhe autori i skulpturës Valentina Stevanovska po 

marrin pjesë gjatë ngritjes. Ajo është gjithashtu e lumtur që ka parë njerëz që ndjekin 

monumentin, për të cilin punoi për tre vjet.

Një javë më parë, Kryeministri Nikolla Gruevski shëtiti me familjen e tij dhe pa monumentin, 

kur u soll në pjesë në shesh.

Pse është vendosur një monument kaq i madh i Aleksandrit të Madh në Sheshin qendror 

të Maqedonisë në Shkup?

Monumenti është njëzet e pesë metra i lartë dhe tridhjetë tonelata i rëndë, me 

dimensione kolosale. Qëndrimi i kalit është ngritur lart dhe tregon fitore në betejë. Dhe 

kalorësi Aleksandri i Madh qëndron në pozë triumfuese, me një shpatë të ngritur dhe një 

mesazh për ushtrinë për ta ndjekur, por edhe një shenjë se ata janë fitimtarë në betejë! 

Një figurë kali me një shpatë të ngritur në dorë është një simbol i qartë i një fituesi dhe 

një pushtuesi.

Psikiatrët, duke analizuar monumentin dhe mënyrën sesi e ka vendosur qeveria e 

Kryeministrit Nikolla Gruevski, thonë se ai tek Aleksandri i Madh dëshiron të personifikohet 

si një udhëheqës, lider, i fuqishëm, i pathyeshëm dhe i kthyer me shpatën, si dhe Bukefali 

në të dy këmbët. Në 20 vjetorin e pavarësisë së Maqedonisë, Kryeministri iu drejtua 

qytetarëve në shesh dhe pasi të mbaronte fjalimi, zyrtarisht u hap shatërvani grandioz 

me monumentin “Luftëtari mbi kalë”.

Ministria Greke e Jashtme e sheh përcaktimin e monumentit si një provokim të Shkupit, 

duke vjedhur historinë Greke dhe një hap prapa në negociatat për emrin. Në takimin e 

parë pas përurimit të Aleksandrit të Madh, Ministri i Jashtëm Grek Stavros Lambridinis i 

tha homologut të tij maqedonas Antonio Milloshoski se Maqedonia duhet të shikojë të 

ardhmen në vend që të rishkruajë historinë dhe të ndërtojë ura ndërmjet dy shteteve 

në vend të mureve dhe monumenteve. Komisioneri për Zgjerimin e Bashkimit Evropian, 

Stefan Fule për vendosjen e një monumenti për Aleksandrin e Madh në qendër të Shkupit 

tha se nëse dikush ka një çështje me fqinjin e tij, ai duhet të përmbahet nga veprimet 

që mund të shihen si provokime. Diplomatët anonimë perëndimorë në vend komentojnë 

se janë të shqetësuar dhe se pasi të ngrihet monumenti, nuk ka shpresë për zgjidhjen e 

shpejtë të mosmarrëveshjes për emrin. 



1 6 3

M i l l k a  S m i l e v s k a  |  S H K U P I  2 0 1 4  –  S H K Ë L Q I M I  I  R R E M Ë  N G A  S T I R O P O R I

Më pak se një vit më vonë, në fund të majit 2012, pushteti vendor në Komunën e Qendrës 

ngrit një monument të edhe një figure tjetër historike të civilizimit antik, Philip II, në 

Sheshin e Kryengritjes Karposh. Skulptura prej bronzi e Filipit II është e gjatë rreth 

pesëmbëdhjetë metra, e vendosur në një piedestal prej trembëdhjetë metrash midis 

Kishës së Shën Dhimitrit dhe ndërtesës së Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve. Tre 

shatërvane janë duke u ndërtuar rreth Luftëtarit, dhe i gjithë projekti kushton rreth pesë 

milion euro. Skulptura, e cila zyrtarisht mban emrin “Luftëtar”, është bërë në Shkritoren 

Gvastini në Viçencë, Itali. Autori i saj është skulptori Valentina Stevanovska, e cila në 

përgjithësi është skulptori më i paguar në projektin “Shkupi 2014”, ajo u pagua pastaj një 

tarifë prej 2,940,000 eurosh.

Monumentet e Aleksandrit të Madh dhe babait të tij Philip janë ndër skulpturat më 

të shtrenjta të ngritura përmes Komunës së qendrës në kohën e kryeministrit Nikolla 

Gruevski. Për disa vite, qeveria e tij transferoi 58.023.986 euro në llogarinë e komunës 

për të realizuar projektin dhe për të paguar shkritoret dhe për të vendosur monumente 

të shumta në zonën më të ngushtë të qytetit, duke arritur në dyzet e gjashtë. Por ka 

parregullsi në këto procedura. Sipas ligjit, komuna nuk mund të krijojë një memorial në 

kurriz të buxhetit të Republikës së Maqedonisë. Ligji për Përkujtimet dhe Monumentet 

është shkelur gjithashtu në lidhje me procedurat e ngritjes së monumenteve që janë 

udhëhequr si procedura për ngritje të monumenteve. Kjo shmang procedurën e gjatë 

të ngritjes së monumenteve, të cilat duhet të ndodhin në Parlament, por përkundrazi, 

kompetenca për vendosjen e monumenteve është marrë në mënyrë të paligjshme nga 

bashkitë dhe u zbatua me procedura më të thjeshta. Kështu, të gjitha monumentet, 

përfshirë ato të Aleksandrit të Madh dhe Filipit të Dytë, nuk janë monumente përkujtimore 

për të cilat Kuvendi duhet të vendosë nëse do t’i ngrejë ato, por janë vendosur qëllimisht 

në radhën e busteve dhe skulpturave për të cilat autoritetet vendore kanë juridiksion.

Më 6 janar 2012, Porta Maqedoni u përurua në Sheshin Pella në Shkup, duke paraqitur 

motive nga historia, kultura dhe tradita maqedonase, e dizajnuar nga skulptori Valentina 

Stevanovska dhe kushtoi 4.5 milion euro për t’u ndërtuar. Kryeministri Nikolla Gruevski 

u shprehu mirënjohjen e tij publik disidentëve dhe, siç tha ai: “...pavarësisht se çfarë 

ndodh në të ardhmen në këtë vend gjatë kohës që do të vijë, ky projekt tashmë ka 

historinë e vet, të cilën shumë do ta studiojnë në të ardhmen, duke rrëfyer, lavdëruar ose 

kritikuar, kopjuar ose dokumentuar”. “Një ditë,” tha Gruevski, “të gjithë ne do të zhdukim, 
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vetëm veprat do të mbesin... Mjegulla dhe pluhuri i partive politike për këtë projekti 

një ditë do të shuhen, do të zhduken, por pamja nuk do të jetë e zbehtë. Punimet do të 

shkëlqejnë me shkëlqimin e tyre, dhe kritikët dhe brezat e ardhshëm, të pa ngarkuar nga 

manipulimet e përditshme politike dhe partiake, do të jenë në gjendje të japin mendimin 

e tyre përfundimtar”.

Dhe ata e japin atë, siç e parashikoi profetikisht ish-kryeministri më shumë se shtatë 

vjet më parë, kështu që sipas profesorit arkeolog Nikos Çaushidis: “Ajo që zhvlerëson 

pjesën më të madhe të projektit ‘Shkupi 2014” nuk është zgjedhja e stileve anakronike 

për realizimin e tij, as koncepti i shndërrimit të qytetit në një muze. Më e shumë vërejtje  

ka për cilësinë e ulët të objekteve të saj, si arkitektonike ashtu edhe skulpturore, të cilat 

brenda stilit të dhënë nuk arrijnë as në fazën themelore akademike të pastërtisë teknike 

dhe stilistike, e lëre më një hap drejt një shprehje krijuese të jashtëzakonshme.”

“Ajo që në përgjithësi mungon ose mungon plotësisht nga statujat e projektit “Shkupi 

2014” është përpjekja e autorëve për të treguar shpirtin e brendshëm të personazheve 

të portretizuar”, vëren profesori Nikos Çaushidis. “Skulptura e tyre është e varfër me 

emocion, bukuri, lëvizje, lojë dhe dimension metafizik. Zvogëlohet në thënie dhe deklarim 

të thjeshtë, madhështi të pajustifikuar, heroizëm teatral dhe krenari të pabazuar. Por 

këto janë mënyrat e zakonshme etëartit të politizuar në të cilën, gjithnjë dhe kudo, në çdo 

kohë dhe në çdo hapësirë, sasia - madhësia dhe numri i veprave janë më të rëndësishme 

sesa cilësia, arritja e tyre artistike; respektimi i afatit të performancës më i rëndësishëm 

se thellësia e tij shpirtërore”. 

Tri shelgjet në Vardar janë, në të vërtetë, një skulpturë e autores Iskra Dimitrova, me titull 

“Besim, shpresë, dashuri”, e cila fitoi konkursin e Ministrisë së Kulturës për vitin 2012. Kjo 

vepër arti shkaktoi polemikë në publik për koston e lartë prej 278,000 euro. Autorja Iskra 

Dimitrova mbrojti që pemët janë një vepër arti, jo fidanë të zakonshëm. Opozita kritikoi 

instalimin me tre shelgje për koston e lartë dhe e quajti atë joproduktive në një kohë kur 

shteti po huazon një kredi 250 milion euro.
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A JANË MONUMENTE TË MBIPAGUARA  
DHE PASTROHEN PARATË MES TYRE?

Skulptori Andrea Pisani, pronar i shkritores Arte Bronzo, konfirmoi 

që zyrtarët qeveritarë e kishin vizituar atë dhe i kishin ofruar që të 

krijonte disa nga monumentet nga Shkupi 2014, por ai nuk kishte 

pranuar. I befasuar nga shuma prej 8,500,000 eurosh që Komuna 

Qendër i paguan shkritores Ferdinano Marinelli florentine për 

ndërtimin e katër luanëve të montuar në një urë afër ndërtesës 

së qeverisë, monumenteve të Goce Dellçevit, Dame Gruevit, Nikolla 

Karevit dhe reljefet e shatërvanit në shesh. Pissani thotë se këto 

monumente, sipas formatit, madhësisë së tyre, do të bëheshin në 

shkritoren e tij për 2,700,000 euro ose gati tre herë më të lirë se 

çmimi i ngarkuar. Ai nuk e di se si i paguanin këto para autoritetet 

e Shkupit. “Pas kësaj shkritorja Ferdinando Marinelli në Firence 

mund të ndalojë së punuari lirshëm,” tha Pissani, duke komentuar 

fitimin disa herë më shumë se vlerësimi i tij. Të gjitha këto 

informacione iu transmetuan shefit të atëhershëm të Komisionit 

Kundër Korrupsionit, Mirjana Dimovska, në vitin 2014, por ajo nuk 

hapi një rast për të hetuar abuzimin e mundshëm të pushtetit në 

marrëveshjet e përpunimit të monumenteve në Itali.

NDËRTESA DHE NDRYSHIMI I FASADAVE

Arkitektura në “Shkup 2014” është kthyer në një pamje. Koncepti i monumentalizmit 

me kuazi-historizëm, i zbukuruar me barokun e caktuar ofendues, pasi arkitektura nuk 

korrespondon me tendencat moderne - është retrograde. Mega-projekti dhjetëvjeçar 

gruevist arriti të ndërtojë histori të çastit false me arkitekturë të çastit.

“Sa agresiv është realizimi i projektit tregon edhe fakti që Plani i Detajuar Urban për 

qendrën e qytetit, Unaza e Vogël, është ndryshuar nëntë herë gjatë realizimit të tij. 

Ndërtimi ka abuzuar arkitektët mesatarë dhe njerëzit nga reparti i lëmisë që ishin të 

gatshëm të nënshkruanin, ose të bënin gjithçka që u thuhej”, thotë njëri nga kundërshtarët 
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më të mëdhenj të projektit, Profesor Mirosllav Grçev. “Shumica e ndërtesave nuk janë të 

vendosura në boshllëqe, por përkundrazi në komplekse dhe ambiente që, nga pikëpamja 

urbane, arkitekturore dhe stilistike, janë formuar dhe rrumbullakosur prej kohësh, dhe 

madje janë mbushur me një atmosferë të caktuar historike dhe emocionale. Është një 

insistim i fortë që ndërtesat e reja të ndërtohen në vende shumë të kushtueshme por 

tejet të ngushta dhe të papërshtatshme, megjithëse të bllokuar nga ndërtesat ekzistuese 

dhe vetëm dy ose tre metra larg fasadave të tyre”, përfundon profesori Nikos Çaushidis.

Ndërtesat janë të ndërtuara në një stil që mund të cilësohet si “anakronizëm bashkëkohor 

eklektik pseudoklasik”, sepse është në mënyrë të pashmangshme një arkitekturë e 

projektuar dhe e ndërtuar sipas zgjidhjeve moderne strukturore dhe teknologjike. 

Arkitekti Vangell Bozhinovski thotë se ai insistoi të bënte një barok maqedonas, por nuk 

mund t’i kuptonte kolegët që kishin mbetur në qëndrimin të kopjonin. “Por tani po pyes 

veten pse është kështu,” thotë Bozhinovski, “dhe unë kthehem para se të dalë ndërtimi e 

stilit historik; ne po ndërtonim në stil modern dhe kemi pasur të njëjtën situatë; nëse ka 

90% kopje këtu dhe atëherë përqindja e projekteve jo origjinale është e njëjtë.”

Arkitektët dhe planifikuesit urbanë u ndërgjegjësuan për ndryshimet madhore që 

presin qendrën e qytetit pas prezantimit të vizualizimit të projektit në vitin 2010 dhe 

ndryshimet në planin urbanistik, i cili parashikon më shumë objekte, të rregulluara krah 

për krah në anën e majtë të Vardarit. Shkupjanet përfundimisht e humbin rrafshnaltën 

para ndërtesës së Operës dhe Baletit të Maqedonisë, e cila pas ndërtimit të të gjitha 

ndërtesave të planifikuara bëhet e bllokuar. Disa arkitektë ankohen se hapësira midis 

ndërtesave të reja dhe ndërtesave ekzistuese është shumë e ngushtë dhe se ndërtesat 

janë grumbulluar krah për krah. Ata paralajmërojnë se linja ndërtimore e lëvizjes është 

jashtë rreziqeve nga Vardari dhe se ndërtesat janë duke u ndërtuar në murin e kalasë, 

diçka më parë e paimagjinueshme.

“Në ‘Shkup 2014’, logjika e mafies urbane funksionon, - thotë Nikos Çaushidis,” në të cilën 

nuk ka vend për respektimin e trashëgimisë arkitektonike, për përbërjen harmonike, as 

për arsyetimin sociologjik dhe ideologjik të objekteve. Të gjithë këta përbërës joekzistentë 

ose në dukje të pranishëm merren parasysh vetëm për më të rëndësishmit, madje 

edhe për qëllimin e vetëm: të ndërtoj ndërtesën që unë ndërtoj para institucioneve dhe 

qytetarisë dhe të sjell sa më shumë fitim dhe fuqi për mua”.
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Të gjitha ndërtesat e projektit “Shkupi 2014” janë jashtëzakonisht të shtrenjta. Ndërtesa 

e Muzeut Arkeologjik është një investim 42 milion euro, që rrjedh me çdo shi. Në katin 

e fundit të ndërtesës, nën tubat e instalimeve të ndryshme është Depoja e Arkivit të 

Maqedonisë. Të gjitha dokumentet shekullore që ruajnë identitetin e kombit janë në 

rrezik si për të shpërthyer tubat ashtu edhe nga uji që vjen me çdo shi, dhe rreziku i 

shtuar për ruajtjen e materialeve arkivore është afërsia e lumit Vardar dhe lagështia 

që lumi mbart me vete. Muzeu Arkeologjik ka një fasadë të pasur klasike, por pas saj 

shtrihet një hapësirë e brendshme jo më shumë se pesëmbëdhjetë metra, kështu që 

shtyllat e mëdha jonike veprojnë si një qëndrim i vetëm, pasi nuk ka hapësirë pas tyre 

për madhështinë e tyre.

Pranë saj është ndërtesa e Agjencisë për Komunikime Elektronike, e cila ka shpenzuar 11.5 

milion euro dhe është duke u ndërtuar nga Granit, Shkup. Ndërtesa duket e çuditshme, 

me shtatë kate dhe një papafingo në lartësi dhe një hapësirë të brendshme dhjetë metra 

në thellësi.

Tjetra në radhën e ndërtesave administrative në anën e majtë të Vardarit është ndërtesa 

e Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë, një investim prej 14,734,000 euro. Në 

hapjen zyrtare, Kryeministri Nikolla Gruevski thotë se problemi i mungesës së hapësirës 

për këto institucione është zgjidhur dhe problemi i pagimit të qirave për vendosje është 

tejkaluar. Ndërtesa ka një formë cilindrike, dhe u ndërtua pas një periudhe prej tre vjet 

nga Beton nga Shkupi.

Ministria e Punëve të Jashtme është ndërtesa e fundit në linjë, e ndërtuar për 20 milion 

euro, dhe kontraktori është Beton, Shkup. Ceremonia e hapjes ishte më 23 tetor 2012, në 

Ditën e luftës maqedonase. Ndërtesa është e lartë 27 metra dhe mbulon një sipërfaqe 

prej 13.500 metra katrorë. Selia e re e MPJ-së është e zbukuruar me 37 skulptura të 

figurave të shquara në diplomacinë botërore që janë të vështira për tu identifikuar sepse 

janë montuar në çatinë e ndërtesës, dhe dyzet skulptura të tjera në fasadë që përmbajnë 

veshje tradicionale nga Maqedonia dhe Evropa.



1 6 8

Por ndërtesat e “Shkupi 2014” nuk mbarojnë me investime në anën e majtë të Vardarit. 

Ata po zgjerojnë zonën përreth duke ndërtuar ndërtesa të reja, por edhe duke ndryshuar 

fasadat në zonën e qytetit.

Qyteti i Shkupit fillon ndryshimin e fasadës në 2011. Vetëm pjesa e përparme e ndërtesës 

është duke u rindërtuar, dhe në shpalljen e projektit autoritetet e qytetit kanë siguruar 

publikun se qëllimi është që qiramarrësit në qendër të Shkupit të kenë ndërtesa më të 

efektshme për energji.

Qeveria e Nikolla Gruevski, për 16.5 milion euro, filloi të ndryshojë fasadën e ndërtesës 

së qeverisë në një barok. E ndërtuar në vitin 1970, ndërtesa është vepër e autorit të 

arkitektit Petar Muliçkovski, i cili nuk pajtohet me ndryshimet që po zbatohen bazuar në 

modelin e ri të Zharko Çaushevskit.

Në vitin 2012, qeveria i ofroi bashkëpunimin arkitektit Petar Muliçkovski, por ai nuk 

pranon dhe thotë: “Unë nuk jam dakord, sepse nuk ka kuptim të ndryshosh në një stil 

barok. Kjo ndërtesë është një kryevepër, e vlerësuar nga një konkurs i ekspertëve më 

të mirë nga Zagrebi, Ljubljana dhe Beogradi. Fasada e re e Qeverisë është një make-up 

dhe hairstyle, Qeveria u ofron qytetarëve një libër fotografish në vend të një zgjidhjeje 

teknike. Projekti i ngjan një kamuflimi që kërkon të fshehë diçka që nuk mban dhe nuk 

është e natyrshme. Krijimtaria bashkëkohore arkitekturore dhe urbane dëshiron të ecë 

përpara, nuk mund të kthehet tani në epokën barok të shekullit të 18-të apo të 19-të”, 

autori Muliçkovski deklaron publikisht në argumentet e tija kur qeveria e injoron atë. “Nuk 

ka kuptim të ndërtosh ndërtesa në stile nga 300 vjet më parë, është budallaqe dhe e 

pamundur. Është turp të kthehemi kur e gjithë bota po ecën përpara në inxhinierinë civile 

dhe arkitekturën, duke aplikuar zgjidhje teknike moderne.” Profesori Petar Mulickovski 

thotë se ai i ofroi njerëzve nga qeveria një fasadë xhami, por ajo nuk u pranua. Ata 

duan ta bëjnë këtë në stil nga 300 vjet më parë, sikur të ishte një ideologji e kauzës 

maqedonase, por kjo nuk mban. Nuk ka praktikë në botë që të ndryshojë pamjen e një 

objekti kaq të rëndësishëm, pa u konsultuar me autorin. Zyra për Punë të Përgjithshme 

dhe të Përbashkët në Qeveri, e cila po kryen fasadën dhe ndryshimin e brendshëm, thotë 

se me ligj ndërtesa e qeverisë trajtohet si gjendje e objektit të artit, por Muliçkovski 

thotë se ndërtesa i përket shtetit dhe është në pronësi të saj e jo Qeverisë sepse është 

e përkohshme dhe e ndryshueshme.
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Arkitektja Danica Pavllovska, e cila së bashku me Shoqatën e Arkitektëve të Maqedonisë 

ndihmojnë autorin Petar Muliçkovski në përpjekjen për të ruajtur pamjen autentike të 

ndërtesës së Qeverisë, thotë se autori u vendos në një pozitë poshtëruese. Profesori 

shkoi disa herë në mbledhje me kryeministrin Gruevski, i cili nuk pranoi ta marrë atë 

dhe e la t’ia shpjegojë sekretarit se sa e dhimbshme ishte për të që të shkatërronte 

veprën e autorit. Shoqata e Arkitektëve gjithashtu ka ngritur një padi kundër qeverisë 

për mosrespektim të autorësisë, por Profesor Petar Muliçkovski që atëherë ka braktisur 

procesin për shkak të viteve të lodhjes.

Arkitektët thonë se Kryeministri Nikolla Gruevski, duke ndryshuar 

fasadat, ka filluar të shkatërrojë gjurmët e ndërtimeve moderne në 

Shkup pas tërmetit të vitit 1963. Ata shtojnë se një shkatërrimtar i tillë 

haset rrallë në histori, duke shkatërruar vlerat kulturore të kohës më 

parë. Qeveria gjithashtu suvatoi fasadën e ndërtesës SHA MEPSO, të 

ndërtuar në 1989.

Në të njëjtën kohë, tre ndërtesa të ndërtuara rishtazi janë shpallur 

trashëgimi kulturore - Muzeu i Luftës së Maqedonisë, Porta Maqedonia 

dhe Shtëpia përkujtimore e Nënë Terezës. Dhe fasada e ndërtesave 

të apartamenteve dhe ndërtesave të administratës publike në stilin 

neoklasik vazhdon, njëzet e gjashtë në total, dhe në të njëjtën kohë 

fasadat e Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Transportit dhe 

Lidhjeve, ndërtesat EVN dhe “Pelagonija” po ndryshojnë.

“Asnjë krim i tillë nuk është njohur në histori”, thotë arkitekti Miroslav 

Grçev. Të njëjtat ndërtesa janë abuzuar dhe mbuluar me një shtresë 

të një matrie kiç, dhe nën to është arkitektura moderne e viteve të 

pesëdhjeta, gjashtëdhjeta, shtatëdhjeta dhe tetëdhjeta të shekullit të 

kaluar. “Dhe ka të dhëna të prokurimit publik që janë të pashembullt 

në historinë e arkitekturës, ku thuhet se është i nevojshëm një projekt për ndërtimet 

para fasadave në stilin neoklasik, neo-romantizëm, gotik. Në rrënjë të kësaj groteske 

të tmerrshme, të quajtur “Shkupi 2014”, nuk është një ide arkitekturore, por një ide 

anti-moderniste që buron nga arsimi i ulët i qeverisë së atëhershme të udhëhequr nga 

Nikolla Gruevski. Në kohën e Jugosllavisë, veçanërisht pas tërmetit, Shkupi ishte lugina 
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silikoni e arkitekturës botërore dhe urbanizmit, këtu ishte laboratori ku bëheshin veprat 

më të guximshme, më futuriste. ‘Shkupi 2014’ i sotëm është një karikaturë, një veprim i 

turpshëm që një ideologji dëshiron ta kalojë për një periudhë të tërë, duke e barazuar 

modernizmin arkitekturor me komunizmin vendas dhe duke dashur të bëjë shkëputje 

me çdo kusht. Duke fshirë kujtimet e brezave të vjetër duke i ekzagjeruar ato dhe duke 

falsifikuar historinë e tyre me polimer”.

Ndërtesat e reja të ndërtuara administrative të administratës së madhe shtetërore të 

Maqedonisë menjëherë treguan dobësitë e tyre dhe investimet në ato nuk u ndalën 

me ndërtimet. Ndërtesat pranë Vardarit janë përmbytur herë pas here, dhe çatitë 

rrjedhin pothuajse në çdo shi, muret plasariten. Janë vërejtur një numër parregullsish në 

performancën e tyre, si dhe kursime materiale. Më shumë se 90% të ndërtesave të reja 

të ndërtuara barok po rrjedhin.

DY ANIJET NË VARDAR

Vendimi për vendosjen e anijeve në Vardar u mor në kohën e ishkryetari i komunës Koce 

Trajanovski. Dy nga lokacionet për anijet u blenë nga kompania Fallanga, në pronësi të 

Davor Andreeski, dhe koncesionin e tretë e morri Stojan Filipovski, pronar i restorantit 

Vodenica (Mulino). Sipas marrëveshjes me Qytetin e Shkupit, ata duhej ti ndërtonin 

dhe operonin vetë ato për 10 vjet. Galeria e parë, përkatësisht anija Rojal Maqedonia, u 

lëshua në qershor të 2014. Anija, e cila gjithashtu operon si një hotel i Filipovskit, filloi të 

funksionojë në vitin 2016.

Një studim për uljen e rrezikut nga përmbytje në Shkup, i zbatuar nga UNDP në 

bashkëpunim me Qytetin e Shkupit dhe Qendrën për Menaxhimin e Krizave, tregoi se urat 

dhe anijet në Vardar kanë zvogëluar rrjedhën e lumit për një të tretën. Studimi thotë se 

ndryshimet më të fundit arkitekturore në shtratin e lumit kanë ulur rrjedhën e tij me 25 

në 35 përqind të rrjedhës së projektuar fillimisht prej 1,150 metra kub për sekondë, dhe se 

argjinaturat, barrierat dhe objektet e tjera nuk duhet të ndërtohen në Vardar.

“Gryka e rregulluar e lumit Vardar përmes zonës qendrore gjatë viteve të fundit ka 

qenë subjekt i ndryshimeve arkitekturore. Pas vitit 2010, u ndërtuan dy ura të reja për 

këmbësorë dhe një me një urë panoramike me rrotull është ende në ndërtim e sipër. 
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Ndryshimet përfshijnë gjithashtu ndërtimin e tre varkave statike në shtratin e lumit të 

destinuara për rekreacion. Nisur nga kjo, gjendja aktuale e pellgut të lumit Vardar në 

Shkup është ndryshuar dukshëm nga parametrat e projektit, kryesisht për shkak të 

sasive të mëdha të sedimentit të depozituar në shtratin e lumit dhe infrastrukturës që zë 

një pjesë të profilit tërthor”, thuhet në studim.

NDARJA E QYTETIT NË  
PJESË MAQEDONASE DHE SHQIPTARE

Në fillim të vitit 2012, një shesh i kushtuar Skenderbeut po ndërtohet në Shkup. 

Kundërshtarët e projekteve të tilla etnike thonë se në Maqedoni multietnike kryeqyteti 

po ndahet në mënyrë urbane. Një monument monumental i heroit të lashtë Aleksandri 

i Madh tashmë është ngritur në qendër të Shkupit, dhe tani shqiptarët gjithashtu kanë 

një hapësirë të qytetit për të lavdëruar identitetin e tyre kombëtar. Të dy projektet e 

ndërtimit financohen nga buxheti i shtetit.

Në fillim të vitit 2012, partia qeverisëse BDI shënoi fillimin e ndërtimit në Sheshin 

Skenderbeg. Ceremonia është pritur nga kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, dhe 

merr pjesë nga liderii i partisë në pushtet të BDI-së, Ali Ahmeti dhe i ftuari, kryetari 

i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha. Himni i Shqipërisë intonohet dhe flamuri shqiptar 

po fluturon, nuk ka simbole maqedonase. Edhe politikanët maqedonas nuk janë të 

pranishëm.

Arkitektët që dizajnojnë Sheshin Skënderbej thonë se të gjithë do të përfitojnë nga ajo. 

Ata njoftojnë ndërtimin e një garazhi nëntokësor dhe rregullimin e hyrjes në Çarshinë e 

Vjetër, i cili kushton dhjetë milion euro. Qeveria tashmë ka investuar kaq shumë para në 

monumentin e Aleksandrit të Madh.

Në vitin 2007, kryetari i bashkisë së Çairit, Izet Mexhiti, ngriti një monument për 

Skenderbeun në anën e majtë të Vardarit. Në vitin 2011, qeveria e Nikolla Gruevski ngriti 

një monument të Aleksandrit të Madh në anën e djathtë të qytetit. Maqedonasit dhe 

Shqiptarët kanë ndërtuar simbole paralele për identifikimin monoetnik në një vend ku 

multi-etnia garanton stabilitet.
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Dhe në vitin 2012, kur ai fillon ndërtimin e një sheshi në 

vendin ku është vendosur Skënderbeu, kryetari i Komunës së 

Çairit, Izet Mexhiti mohon që sheshi do të jetë ekskluzivisht 

shqiptar.

“Ky shesh nuk do të na ndan, por ai lidh Komunat e Çairit 

dhe të Qendrës. Ai lidh Shkupin e vjetër me Shkupin modern 

dhe është një urë për kultura të ndryshme dhe bashkësi të 

ndryshme etnike”.

Por aktivisti i Sheshit Liria, Nikolla Naumoski thotë se 

problemi me sheshin e ri Skënderbej është se Maqedonasit 

nuk do ta ndiejnë atë si të tyren, njëjtë si që mendon se 

shqiptarët nuk e ndjejnë të afërt Aleksandrin e lashtë. Tani 

të dy komunitetet kanë sheshe të ndara, në vend të një 

vendi që Maqedonasit dhe Shqiptarët të ndërtojnë afërsinë 

dhe miqësinë.

Të dy partitë e koalicionit qeverisës, VMRO-DPMNE dhe 

BDI, kanë rënë dakord për të ndarë Shkupin përgjatë lumit 

Vardar dhe Bulevardit Goce Delçev. Njëra palë tashmë ka 

sheshin e saj, dhe shqiptarët do të kenë një shesh të tyre, 

një tjetër shesh.

Profesori i arkitekturës së UKIM, Mirosllav Grçev thotë se 

monumentet e projektit qeveritar Shkup 2014 kanë një 

funksion të trefishtë: të festojnë përgjithmonë autoritetin që 

ndërtuan, të ndryshojnë identitetin kombëtar maqedonas, 

duke theksuar Aleksandrin e Maqedonisë si një model mitik 

të supermenit maqedonas dhe të sigurojnë jo vetëm një 

linjë simbolike por precize fizike të ndarjes etnike të qytetit 

midis maqedonasve dhe shqiptarëve.

Sheshi Skenderbeu
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Në njëqindvjetorin e krijimit të shtetit të Shqipërisë, në mes të tetorit 2012, zyrtarët e 

qeverisë të BDI në pushtet zbuluan një monument për Hasan Prishtinën para qendrës 

tregtare Mavrovka. Kryetari i Çairit thotë me rastin se ngritja e një monumenti për 

ideologun shqiptar do t’i bëjë arkitektët e drejtpërdrejtë të shqiptarisë në Shkup.

Një vit më vonë, statuja e Perandorit Dushan shkakton tensione në Shkup. I vendosur 

në “Urën e Qytetërimit”, monumenti i perandorit serb u përpoq të shkatërrohej me një 

tokmak nga zyrtari i BDI-së Beqir Asani. Partia e tij po kërkon që monumenti i Perandorit 

Dushan të hiqet sepse thuhet se ai luajti një rol negativ në historinë shqiptare shtatë 

shekuj më parë. Deputetja Ermira Mehmeti thotë se shqiptarët po shpallin protesta 

masive dhe po bëjnë thirrje për prishjen civile të monumentit. “Unë mendoj se paraqitja 

jonë në” Urën e Qytetërimit” ka qetësuar pasionet dhe ka kontribuar në stabilizimin e 

tërë situatës.”

Nga Partia Demokratike e Serbëve në Maqedoni, Ivan Stoiljkoviç gjithashtu përgjigjet, 

duke thënë se incidenti gjithashtu ka një prapavijë dhe thotë se është një përgatitje e 

mundshme për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. 

“Bëhet fjalë për një grup të organizuar që dëshiron të shkaktojë pasoja për jetën politike 

në Maqedoni. Përfshirja e anëtarëve të BDI-së është vetëm një rrethanë rënduese për ta, 

sepse kur do të bashkëpunojmë në të ardhmen ajo do të qëndrojë si një leckë e zezë”.

Në të njëjtën kohë, kryetari i komunës Qendër, Andrej Zhernovski, ngriti një komision 

për të zgjidhur dilemat publike nëse procedurat ishin në funksion kur u ngrit statuja e 

Perandorit Dushan. Ata tashmë kanë vërtetuar se “Ura e Qytetërimit” ka pesëmbëdhjetë 

monumente për të cilat nuk ka asnjë dokumentacion, përfshirë edhe statujën e 

Perandorit Dushan. Kryetari i komunës Zhernovski pastaj njofton se do të heqë gjithçka 

që është vendosur në mënyrë të paligjshme në komunë dhe se ata do të punojnë në 

parim për të hequr, siç thotë ai, vezët e frikacakëve që qeveria dëshiron të vendosë në 

komunën e opozitës.

Në shtator të 2014, u vendosët monumentet e kaalorësve që mbanin armë përballë 

monumenteve të Skenderbeut dhe Hasan Prishtinës. Shumë intelektualë, si maqedonas, 

ashtu edhe shqiptarë, ritheksojnë se projekti e ndan më tej Shkupin në baza etnike dhe 

fetare.
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Politika e ndarjes etnike të qytetit u ripohua nga incidenti i Kalasë në fillim të vitit 2011, 

i cili në vend që të tregonte historinë më të bukur për Shkupin, pasi historia është e 

dokumentuar atje, është bërë një simbol i konfliktit midis maqedonasve dhe shqiptarëve.

Incidenti i Kalasë ndodhi në 13 shkurt 2011, kur u përplasën përkrahësit dhe kundërshtarët 

e ndërtesës së muzeut - kishë.

Dy ditë më parë, më saktësisht të premten në mbrëmje, më 11 shkurt, një grup më i 

madh, i udhëhequr nga Kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, me alete dhe mjete 

prerëse hekuri rrënuan një pjesë të ndërtesës sepse besuan se trashëgimia e pasur 

kulturore u bashkohej ortodoksëve. “Ne po tregojmë edhe një herë që jemi këtu dhe 

sonte dhe dje dhe kur do të duhet do të jemi këtu për të parandaluar çdo diskriminim,” 

tha kryetari i Çairit Izet Mexhiti.

Incidenti i dhunshëm me rrahjen masive në Kala ka ngjallur tensionet ndëretnike.

Një grup drejtohej nga Artan Grubi, president i OJQ-së Zgjohu! Dhe grupi i dytë ishte grupi 

i tifozëve “Komiti”. Shtatë persona u plagosën, përfshirë një oficer policie. Ngjarja ndodhi 

kur shpërtheu një përleshje dhe u hodh një gur midis dy grupeve që u mblodhën në Kala.

Policia nuk u fut në terren për shkak të mungesës së koordinimit ose përdorimit politik. 

Pamjet televizive treguan Zëvendës Ministrin e Brendshëm Xhevat Buçi, zyrtar i BDI-së, 

duke lëshuar një demonstrues i cili u ndalua nga një oficer policie me uniformë. Buçi 

personalisht prangosi disa prej të arrestuarve. Zëvendësministri i policisë tha se ishte 

atje për të qetësuar situatën.

Kryeministri Nikolla Gruevski dënoi dhunën dhe nxiti institucionet që të zgjidhin incidentin.

“Unë u bëj thirrje të gjithëve që ata nuk duhet të përdorin ngjarje të tilla për qëllime 

parti-politike. Ne nuk do të lejojmë që asnjë nga këto ngjarje të dëmtojnë ndjenjat e 

qytetarëve dhe t’i përdorin ato për ndonjë interes privat dhe do të bëjmë gjithçka në 

fuqinë tonë për t’i rikthyer gjërat në dinamikën e tyre normale”, tha Gruevski.

Sidoqoftë, mbeti e paqartë se si partnerët e koalicionit në qeveri nuk mund të 

bashkërendojnë ndërtimin e muzeut të Kishës në Kala dhe krijuan një atmosferë tensioni 

dhe urrejtje ndëretnike, veçanërisht në rrjetet sociale.
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Pas një viti, Gjykata Themelore e Shkupit ka shqiptuar dënime me kusht për pesëdhjetë 

persona të akuzuar për përleshje masive në Kala. Deklarata e gjykatës thoshte se të 

gjithë të pandehurit ishin dënuar me tre muaj burg, të cilat nuk do të vuanin nëse 

të pandehurit kryenin një krim të ri brenda dy viteve. Aktgjykimi u miratua pa gjykim 

për të gjithë të pandehurit, me të gjithë të dënuarit me të njëjtën dënim për krimet e 

“pjesëmarrjes në një turmë që do të parandalonte një zyrtar të kryejë një akt zyrtar” 

dhe “të marrë pjesë në një zënkë”. Midis të dënuarve është Artan Grubi, në kohën e 

incidentit i punësuar në ambasadën Holandeze, dhe në kohën e aktgjykimit, një vit më 

vonë, ishte kryetari i zyrës së Presidentit të BDI-së, Ali Ahmeti. Por disa nga pjesëmarrësit 

në incident, katërmbëdhjetë në total, kërkuan një gjykim për të vërtetuar se ishin të 

pafajshëm. Gjykata i dënoi ata një vit më vonë me dënime më të larta, shtatë muaj provë 

nëse nuk e përsërisin krimin në dy vitet e ardhshme. Midis tyre është Artan Grubi.

ÇFARË ME „SHKUPI 2014“  
PAS RRËNIES TË REGJIMIT

Pas ndryshimit të pushtetit ekzekutiv dhe atij lokal në vitin 2017, u njoftua një moratorium 

për ndërtimin e projektit “Shkupi 2014”.

Arkitekti Dejan Ivanovski, me kolegët e tij Filip Jovanovski, Sanja Avramovska, Valbona Fejza 

dhe Mirosllav Pejovski, prezantuan në Bienalen e Venedikut në vitin 2018 një eksperiment 

arkitekturor, përqendrimi i të cilit është në njohjen dhe lëshimin e hapësirës publike të 

rrëmbyer në Shkup një vend që u shkatërrua nga projekti Shkup 2014. “I gjithë fondi i 

ndërtuar ndërmjet viteve 2010 dhe 2018 në qendër të Shkupit, veçanërisht midis Urës së 

Gurit dhe Urës Liri, është ndërtuar kryesisht në hapësirë publike”, përfundojnë arkitektët 

maqedonas në prezantim. Hapësira që është rezervuar prej kohësh për një zonë të 

këmbësorëve, e cila formon një tërësi me objektet që gravitojnë rreth saj, fatkeqësisht 

është trajtuar dhe keqkuptuar me ndryshimet në Planin e Detajuar Urbanistik. Këtu janë 

ndërtuar pesë struktura çnjerëzore: Muzeu Arkeologjik, së bashku me Arkivin e Shtetit 

dhe Gjykatën Kushtetuese, Agjencinë e Komunikimeve Elektronike, kolonadën “Maqedonia 

e Pavarur”, Prokurorinë Publike dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut.
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Zona e këmbësorëve, si një tërësi e përcaktuar urbano-hapësinore, përfshin pjesë të 

qytetit të izoluar nga lëvizja e makinave dhe ka për qëllim ekskluzivisht lëvizjen dhe 

rekreacionin e këmbësorëve. “Kjo pjesë e qytetit”, thonë arkitektët, “është dhe duhet të 

jetë - një hapësirë publike falas që i përket njerëzve. Ky eksperiment arkitektonik është 

një proces hulumtimi, i cili përmes analizës sistematike të përmbajtjes programatike të 

pesë ndërtesave të ndërtuara në bregun e Vardarit, përpiqet të rimendojë madhësinë 

e ndërtuar që shërben si vëllim për futjen me forcë të paketave programore në këto 

dimensione disproporcionale dhe naive. Ky propozim për programim të ri të pjesëve 

të katit përdhes dhe dyshemesë së ndërtesave është një përpjekje për hapjen, lirimin 

dhe ripërdorimin e tyre përmes një programi të ri, i cili do të jetë i rëndësishëm për 

kontekstin në të cilin ndodhen këto ndërtesa”. Për një pjesë të ambienteve të hstudjuara 

nga arkitektët, ata thonë se janë të mbyllura ose të padobishme për institucionet në të 

cilat gjenden, si dhe të paarritshme për qytetarët që mund të jenë përfituesit e tyre të 

ardhshëm. “I gjithë procesi i krijimit të këtij eksperimenti konsiston në katër veprimet 

kryesore të mëposhtme: lirimin e hapësirës dhe përmbajtjes që është jo funksionale 

në këto pesë objekte, duke e lidhur hapësirën e lëshuar me vendin ku ndodhen përmes 

komunikimeve vertikale dhe horizontale, pastrimin e objekteve nga të gjitha llojet e 

dekorimeve, përfshirë kupolat, të cilat me ndryshimet e reja humbasin qëllimin e tyre, 

dhe riprogramimin e përmbajtjes së liruar.”

Në shpjegimin e eksperimentit arkitektonik, Dejan Ivanovski kujton se autori i Qendrës 

Tregtare të Qytetit, Zhivko Popovski, tha se distanca prej dyzet metrash nga të dy anët e 

Vardarit duhet të ruhet për zona të lira përreth lumit për këmbësorë. “Gabimi është se 

disa kanë njohur hapësirën e lirë në të cilën mund të ndërtojnë ndërtesa të reja. Dhe ata 

ndërtuan ndërtesa që janë të gjata, të cekëta dhe praktikisht si një lloj peizazhi, d.m.th 

kjo hapësirë nuk ishte e përshtatshme për punën e administratës së Shkupit. “Idetë për 

“Shkup 2014” janë bardh e zi”, thotë Ivanovski, “ose të prishet ose të qëndrojë. Ne kemi një 

sugjerim tjetër, mendojmë se ndërtesat nuk duhet të shemben, së pari - ato duhet të 

qëndrojnë, dhe gjithçka që heqim nga ndërtesat nuk prek ashensorët që lidhin objektet 

vertikalisht dhe shkallët. Tjetra, ne njohim hapësirat në të katër ndërtesat përkrah 

Vardarit që nuk janë funksionale, dhe ka shumë të tilla. Qëllimi është hapja e këtyre 

hapësirave duke çmontuar dritaret dhe duke i bërë ato publike, të hapura për qytetarët. 

Procedura e dytë që ne propozojmë është ndërlidhja, sepse ndërtesat nuk lidhen me 
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vendndodhjen dhe janë jashtë kontekstit. Sugjerohet që i tërë dekorimi i ndërtesave 

të pastrohet. Kjo do të thotë kupolat, timpanonët, shtyllat, dekorimet; nga urat të hiqen 

skulpturat dhe dekorimi.” Arkitekti Ivanovski gjithashtu thotë se “në ndërtesën e Muzeut 

Arkeologjik, shtyllat e betonit prej 70 cm, me dekorim mermeri janë bërë dy herë më 

të gjera dhe ne konsiderojmë se dekorimi nuk është i nevojshëm, është i shtrenjtë dhe 

jomaqedonas. Propozimi i grupit të arkitektëve është të veprojnë në mënyrë konstruktive, 

t’u japin hapësirat boshe institucioneve kulturore, të përdorin qytetarët në kohën e tyre 

të lirë, me një fjalë, të bëhen më demokratike. E gjithë hapësira e okupuar pranë lumit 

duhet bërë publike. Vlerësimet e ekipit janë që propozimi i tyre do të çlironte një të 

tretën e hapësirës së Muzeut Arkeologjik, ndërtesën e AEK - më shumë se dy të pestat e 

hapësirës do të hapeshin për qytetarët; objektet e Prokurorisë Publike dhe MPJ kanë më 

pak të ngjarë për ndërhyrje dhe, sipas projektit të arkitektëve, deri në 15% të hapësirës 

së tyre mund të bëhen publike.

Arkitektët që bënë propozimin për çlirim të hapësirëa thonë se nuk kanë ndërmend 

të ndërtojnë një lidhje arkivore ose nostalgjike me të kaluarën, por përkundrazi që 

propozimi kërkon të vendosë një qëndrim kritik si për të tashmen ashtu edhe për shtresat 

e mëparshme të kësaj përzierje komplekse të pikëpamjeve ideologjike dhe praktike, për 

të vënë mbi ta një pamje të re konstruktive të së ardhmes.

Arkitekti Dejan Ivanovski thotë se sigurisht që është më së miri prishja e ndërtesave në 

bregun e majtë të Vardarit, por Maqedonia nuk mund ta bëjë këtë, as nuk ka kapacitet 

dhe as mekanizim, dhe që pluhuri dhe mbeturinat e ndërtimit do të bënte barë përsëri 

për qytetarët brenda disa viteve.

Në përgjithësi, problemi është se qeveria e re e LSDM-së nuk ka treguar një qëndrim 

për projektin “Shkupi 2014”, kundërshtarët e të cilit ishin forca shtytëse për ndryshimin 

e pushtetit të VMRO-DPMNE, së pari në Komunën e Qendrës, dhe më pas në tërë qytetin 

dhe vendin. Një sugjerim i disa arkitektëve është që të fikni dritat e projektit, për të 

treguar në mënyrë simbolike mosmarrëveshjen me ndërtesat barok. “Në të njëjtën 

kohë,” thonë ata, “Zyra e Postës zhytet në errësirë, si dhe ndërtesat e tjera që janë një 

trashëgimi arkitekturore e Shkupit modern. Një nga propozimet është heqja e fasadës 

nga ndërtesa e Qeverisë dhe ndërtimi i një fasade të re moderne. I njëjti propozim vlen 
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për më shumë se njëzet e pesë ndërtesa që janë rinovuar nga qeveria e mëparshme, 

ca më shumë se gjysmë shekulli të vjetër. Ideja është të heqësh qafe stilet e vjetra të 

fasadës dhe të zgjidhim problemet me termikën dhe akustikën”.

Profesori i Fakultetit të Arkitekturës, Mirosllav Grçev, mendon se dëmi nga “Shkupi 2014” 

nuk është vetëm arkitektonik dhe se vetë profesionistët nuk kanë ende mirëkuptim 

se gjithçka duhet të kthehet në gjendjen e mëparme dhe të shkatërrohen ndërtimet 

e paligjshme. Ndërsa ndërtesave të rifasaduara t’ju kthehet pamja e tyre origjinale. 

“Tashmë kanë kaluar dy vjet nga qeveria e re,” thotë Grçev, “dhe ne nuk kemi treguar 

guximin, virtytin dhe diturinë për të hequr shtresën arkitekturore të aplikuar nga VMRO-

DPMNE gjatë diktaturës së tyre. Kjo është arsyeja pse unë mendoj se ne ende jetojmë 

në një shtet të robëruar”.

Qeveria e LSDM-së hoqi vetëm një monument nga projekti, Andon Lazov-Qoseto në 

shkurt të vitit 2018.



V l a d i m i r  M i l ç i n

KULTURË E 
ROBËRUAR  
NË SHTET  
TË ROBËRUAR

Çfarë e gjeti kulturën e Republikës së Maqedonisë 
në vitet mes dështimit në Bukuresht shteti të merr 
ftesë për anëtarësim në NATO dhe nënshkrimit të 
Marrëveshjes së Prespës? Përgjigja në këtë pyetje 
nuk është e mundur pa përgjigjen në pyetjen çfarë e 
gjeti Republikën e Maqedonisë në vitet kur shteti ishte i 
robëruar nga VMRO-DPMNE e Nikolla Gruevskit dhe BDI 
e Ali Ahmetit.1

1 Koalicioni VMRO-DPMNE -BDI sundoi nga zgjedhjet  
e parakohshme në vitin 2008 deri në zgjedhjet  
e parakohshme në vitin 2016.
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Çfarë do të thotë shtet i robëruar? Ky është një korrupsion sistemor politik në të cilin 
interesat private ndikojnë mjaftueshëm mbi proceset e vendimmarrjeve në shtet në 
interesin personal. Korrupsioni i këtillë përfshin edhe të ardhura jo-transparente të 
funksionarëve publikë, blerje e votave, vendime ekzekutive, gjykime dhe financim joligjor i 
partive politike. Shteti  i robëruar ndodh kur rregullat themelore të lojës janë të formuara 
nga interesat partikulare, e jo nga interesi total kombëtar.

Çfarë është kultura? Kulturë janë karakteristikat, dituria dhe kujtesa e një grupi i veçantë 
njerëzish (p.sh. komb). Gjuha, feja, traditat sociale dhe artet. Fjalori i Oksfordit thotë se 
kulturë janë artet dhe manifestimet tjera të arritjeve intelektuale të njeriut në aspektin 
kolektiv.

Kulturologët bashkëkohorë të perëndimit njohin tre modele kulturore. Shoqëri kros-
kulturore janë ato në të cilat dallimet nënkuptohen dhe pranohen. Ato mund të sjellin 
deri te ndryshimi individual, por jo edhe te transformimet kolektive. Në shoqëritë 
kros-kulturore një kulturë shpesh konsiderohet si “normë” dhe të gjitha kulturat tjera 
krahasohen ose i kundërshtojnë kulturës dominuese. Interkulturalizmi përshkruan 
bashkësi në të cilat ka kuptim dhe respekt  të thellë për të gjitha kulturat. Komunikimi 
brenda – kulturor është i përqëndruar në këmbimin e ndërsjellë të ideve dhe normave 
kulturore dhe në zhvillimin e marrëdhënieve të thelluara. Në një shoqëri interkulturore 
askush nuk mbetet i pandryshuar sepse të gjithë mësojnë nga njëri tjetri dhe rriten 
bashkë. Multikulturalizmi është prani, ose mbështetje e pranisë e disa kulturave të 
ndryshme ose grupeve etnike në një shoqëri. Njerëzit jetojnë njëri përballë tjetrit, por 
grupet nuk hyjnë në interakcion mes vete.

Dështimi i dëshiruar nga pushteti që Republika e Maqedonisë të bëhet anëtare e NATO 
në vitin 2008 e mundësoi robërimin e shtetit. Pushteti ishte i vetëdijshëm se një nga 
parakushtet për këtë, ishte kultura e robëruar. Kulturës i ishte dhënë urdhër partiak 
t’i ribëjë kujtesat dhe identitetin e Maqedonasve. Kultura ishte e robëruar nga regjimi i 
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VMRO – DPMNE thuajse 10 vite, ndërsa urdhrin e zbatonte Elizabeta Kançeska – Milevska, 
ministrja e kulturës nga viti 2008 deri në vitin 2017. Fryma e asaj kohe do të mbetet e 
kujtuar si gruevizëm.

VITET PARA BUKURESHTIT

Në maj të vitit 2001, Këshilli i Evropës dërgoi grup ekspertësh për njoftim me politikën 
kulturore të Maqedonisë. Atyre u dha për kontroll një dokument prej 250 faqesh, i 
përgatitur nga disa punëtorë në Ministrinë e kulturës dhe disa bashkëpunëtorë të 
jashtëm, ndërsa koordinues i grupit ishte Nove Cvetanovski. Ekspertët nga këshilli i 
Evropës kërkuan të takohen edhe me disa persona nga kultura që ta dëgjojnë mendimin 
e tyre për politikën kulturore dhe për dokumentin e përgatitur nga Ministria. Një nga 
temat për të cilat u bisedua në ato takime ishte edhe ideja për privatizimin e shtëpive të 
kulturës. Ekspertët u befasuan kur dëgjuan që shtëpitë e KAPÇ (ASNOM) ishin ndërtuar 
me para të mbledhura nga qytetarë me vetë-kontribut dhe se disa nga ato shtëpi 
strehonin edhe teatro profesionale. Një nga çështjet ishte rreziqet e decentralizimit të 
parashikuar në kulturë pa përcaktuar më parë kushtet, mundësitë dhe detyrimet që 
komunat do të duhet të përmbushin.2

U deshën disa vite, tre qeveri dhe katër ministra të kulturës për të dalë në debatin publik 
mbi Projektin Kombëtar të Kulturës. Dy vjet para zgjedhjeve të rregullta parlamentare 
në 2006, më 4 dhjetor 2003, Ministri i Kulturës i LSDM-së Bllagoj Stefanovski prezantoi 
Programin Kombëtar të Kulturës për periudhën 2004-2008, së bashku me Rrjetin e 
Institucioneve Kombëtare. Ishte parashikuar të ulet numri i institucioneve kombëtare 
nga 115 në pesëdhjetë në mënyrë që në 14 qytete të krijohen qendra kulturore3 për të 
bashkuar disa institucione ose aktivitete. Nga gjithsej 2.450 punonjës në institucionet 
kombëtare, rreth 600 do të transferoheshin në qeverisjen vendore. Ministri pranoi që 
decentralizimi i parashikuar “i butë” në kulturë do të ndodhte përpara se të miratohej 
një paketë ligjesh për vetëqeverisjen lokale, përfshirë Ligjin për financimin e komunave. 

2  Takime të drejtpërdrejta për strategjinë në kulturë, Vest, 14 maj viti 2001.
3  Institucione nacionale, qendra kulturore. Modeli ishte vendosur gjatë ministrimit të Bllagoj 
Stefanovski nga LSDM, por ishte shumëzuar gjatë qeverisjes së VMRO-DPMNE. Ky model u vendos në 
Francë kur ministry I kulturës Andre Malro e decentralizoi kulturën Franceze etatiste të centralizuar. 
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Ai renditi disa investime  kapitale: një strukturë e re teatrore në Veles, një strukturë e re 
teatrore turke në Shkup dhe një sallë re koncertesh. I ashtuquajturi rindërtimi i teatrit 
të vjetër në Shkup dhe ndërtimi i një hapësire teatrale në Prilep në Shtëpinë e Kulturës 
e kanë tejkaluar mandatin4 e tij. Ndërtesa e re për teatrin turk është vetëm një karabinë 
sot, dhe hapësira e teatrit në Qendrën Kulturore Prilep është harruar. Salla e Koncerteve 
e Filharmonisë5, “teatri i vjetër i rikonstruktuar”, në të cilin ishte vendosur MNT6 dhe 
teatri i Veles7, me probleme të shumta funksionale, u hapën me shumë fanatizëm gjatë 
mbretërimit të VMRO-DPMNE-së. “Teatri i Rindërtuar i Vjetër” me kiçin e tij dhe pllakat e 
praruara të rreme është bërë një nga “perlat” e projektit “Shkupi 2014”.

Decentralizimi i kulturës i paralajmëruar në vitin 2003 nuk shkaktoi  as 
reflektimin më të vogël mbi transformimin e vetë ministrisë. Sistemi i 
ri, të drejtat e reja dhe përgjegjësitë e reja. Ministria duhej të merrte 
drejtimin për të kapërcyer frikën e ndryshimit. Por Ministria ishte larg 
nga vetëdija se nuk mund të kishte një decentralizim të kulturës pa një 
decentralizim të fuqisë së Ministrit dhe Ministrisë. Në vitet pas zgjedhjeve 
të vitit 2006, fuqia e ministrave të kulturës ishte e kufizuar vetëm me 
urdhrat e drejtuesve të VMRO-DPMNE-së, PDSH-së dhe BDI-së.

Për dallim nga LSDM, VMRO-DPMNE e Nikolla Gruevski kishte një plan 
të hollësishëm se si të abuzohej me kulturën. Kultura u ngarkua të 
zhvishte argumente për nacionalizmin maqedonas të porsamartuar, 
rrënjët e lashta të pretenduara të Maqedonizmit, Maqedoninë si djep të 
krishterimit ortodoks, Shkupin “barok” që gjoja e dogji Piccolomini për 
Rilindjen e dytë. Dorë për dore me ofensivën për të rikthyer kujtesën 
e maqedonasve, prapa skenave u ndodh korruptimi dhe kriminalizimi i 
kulturës. Intelektualët dhe artistët që ishin të gatshëm t’i shërbenin 
pushtetit u shpërblyen me drejtori, tituj dhe çmime, dhe ata që nuk 

4 Decentralizim I butë në kluturë. Nova Makedonija, 5 dhjetor viti 2003; Ministria e kulturës e propozoi 
rrjetin e ri të institucioneve nacionale, Utrinski Vesnik, 5 dhjetor viti 2003
5 Nuk ka organa të domosdoshme për interpretimin enjë pjese të madhe të repertorit klasik, në 
podium nuk mund të vendoset orkesta simfonike në përmbajtje të plotë.
6 Në objektin e ri nuk mundej të futet dekori sepse nuk hyrja  kishte dimensione të duhura
7 Tetatri i Velesit pati hapjen solemnemë 24 dhjetor të vitit 2014, por deri sot nuk është zbatuar hapja 
teknike e objektit. Shiu vazhdimisht e vërshon teatrin.
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ishin të gatshëm t’i pranonin ata, ishin të margjinalizuar. Identitete të 
ndryshme kulturore, maqedonase dhe shqiptare, ishin mbyllur me tarifa 
të larta, u forcuan barrierat etnike dhe gjuhësore.

Të dy partitë në pushtet, VMRO-DPMNE dhe BDI8,  gjithashtu ndanë urrejtje 
ndaj modernizmit, internacionalizmit dhe antifashizmit9.  . 

“Dhe disi në të njëjtën10 kohë  media njoftoi verdiktin për zjarrit në 
ndërtesën kryesore të Postës së Maqedonisë - i njëjti që filozofi ynë 
‘konservator’ i rrugës sonë (dhe një anëtar i ‘elitës grueviste’) mendon  se 
është ‘aq arkitektonike dhe e luajtur, sa të huajt habiten se si akoma nuk 
kemi  bërë logon e qytetit me atë ndërtesë“11 , ku, me kalimin e kohës, u 
gjet një afreske  tjetër e Llazeskit12   (dhe u zhduk në flakë!). Por për këtë 
murale nuk kishte gjykim (vallë për gëzimin e filozofit?). Asnjë fjale. Sikur 
askush të mos kujdesej. As gjykata, as qeveria, as Ministria e Bukës dhe 
Lojërave, e lëre më të flasim për DLUM. Ata janë të dashuruar me kiçin 
e tyre, atë  prej polistireni të veshur me çimento dhe ar të falsifikuar!13

ZËRAT E PARË TË REZISTENCËS

Zërat e parë të rezistencës kundër abuzimit dhe kriminalizimit të kulturës erdhën në fund 
të vitit 2006. Dojeni i karikaturës maqedonase dhe i filmit të animuar Darko Markoviq u 
përgjigj në 29 dhjetor 2006 në një sondazh opinioni të realizuar nga e përjavshmja Aktuel:

8  Koalicioni VMRO-DPMNE- PDSH zgjati vetëm dy vite. Gjatë dy viteve PDSH ka pasur dy ministra të 
kulturës.
9  Ekspozita “Artisti dhe diktatura” (Çifte Hamam, 2014) ishte e hapur vetëm 24 orë.
10 Viti 2014
11 Branisllav Sarkanjac,Vreme, 8 maj viti 2010.
12 Pas afreskës në Stacionin Hekurudhor e cila pësoi në tërmetin e vitit
13 Kolumnë e Zllatko Teodosievskit e ribotuar në “Çfarë është gruevizëm”.
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“Optimizmi do të jetë një mace me bukë! Unë e pres me shumë optimizëm vitin 2007, pasi 
dëgjoj dhe lexoj rregullisht të gjitha konferencat për shtyp të qeverisë aktuale. Unë ndjek 
kolumnat  e tyre në gazeta, shfaqjet e tyre.

Jeta në vitin 2007 do të bëhet shumë më e lirë sepse nuk do të kemi më nevojë të blejmë 
gazeta dhe të paguajmë abonime në TV sepse do të mësojmë optimizëm nga zemra. Ne 
do të afrohemi edhe më pranë NATO-s dhe BE-së, në mënyrë që t’i shohim ato me sy 
të lirë, ose më saktë me një sy, sepse të gjithë do të bëhemi teveqelë me një sy...14 Unë 
gjithashtu pres shumë nga pikëpamja kulturore. Është paralajmëruar ndërtimi i shumë 
ndërtesave, rrugëve, shesheve dhe monumenteve, të cilat patjetër që do të bashkojnë 
kulturën me ndërtimin dhe do të kenë një mafia, dhe jo veçmas ndërtimore dhe veçmas 
kulturore.” 

“Fama  antike është e zgjedhur apostafat, një lidhje kryesore në zinxhirin e Rilindjes së 
shpirtit. Ajo është aq e favorshme për manipulime me njerëzit, saqë ajo me siguri nuk 
do të heqë dorë pasi që ia morën të gjitha - nga flamuri në emër? Në këtë luftë mitike 
për të mbrojtur dinjitetin e mbetur, mund të futet pothuajse gjithçka që nevojitet për 
rritje të rejtingut politik. Madje edhe  Gruevski mund të kalojë si Aleksandri i shekullit 
XXI. Me punë të fortë dhe besim te Zoti, natyrisht. Kush do të guxonte të murmuriste për 
oratorinë e tij të varfër, me të gjithë krushqit dhe tradhtarët grek që e rrethojnë, e të 
cilët duhet të mposhten shpejt? Për më tepër, Kryeministri gjithnjë e më shumë i ngjan 
një njeriu që beson në rolin që ia ka besuar vetes, “ tha gazetari Nikolla Mlladenov në 
tetor 2008.15

“Çfarë është gruevizmi” është një përmbledhje tekstesh nga 26 autorë të botuar në 
vitet pas Samitit të Bukureshtit. Koleksioni u botua në dhjetor 2015 nga shtëpia botuese 
Templum me mbështetjen financiare të Fondacionit Shoqëria e Hapur - Maqedoni. Vetë 
redaktori Nikolla Gelevski është një nga intelektualët e parë që ka shkruar me kritikë për 
shndërrimin e kulturës maqedonase. Koleksioni është një kohë e paharrueshme dhe e 
pakompromituar  dhe një burim i domosdoshëm për ata që nuk e pranojnë harresën.

14 Aluzion i serialit të animuar “Ednooki” dhe emisioni “Jadi Burek”.
15 Kolumnë në javoren Fokus, e ripublikuar në përmbledhjen “Çfarë është gruevizëm”.
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LUTJA MAQEDONASE

Në Dhjetor 2008, programi i parë i MTV, programi që aspironte të ishte Zëri i Popullit16  , 
u bë premiera “Lutja Maqedonase”. Autori i videos skandaloze, Niçe Dimoski Makedon, 
ishte duke u përpjekur të bindte maqedonasit që e riemëruan atë Maqedonoid se ata 
janë të zgjedhur nga Zoti. Sulmi i supozuar i shërbimit publik të TVM ndaj përdoruesve 
të sensit të zakonshëm që zgjati 9 minuta dhe 22 sekonda, shtiret të ishte një zbulim 
që Ortodoksia i parapriu antikitetit. Nga Zoti, përmes Aleksandrit, dhe përmes Apostullit 
Pal e deri te Nikolla Gruevski! “Lutja Maqedonase” është transmetuar shumë herë në 
programet e TVM. Sigurisht, kjo nuk do të ishte e mundur pa urdhrin e të gjithëfuqishmit 
Nikolla Gruevski.

Republika e Maqedonisë ishte në kërkim të varrit të Aleksandrit të Madh, ose Aleksandrit 
të Maqedonisë, ashtu si ata dëshironin ta quajnë.  Anti-privatizimi u nxit edhe në vitet e 
sundimit të ish-liderit të VMRO-DPMNE-së, Ljubço Georgievski, partneri i qeverisë i të cilit 
ishte Vasil Tupurkovski, babai ideal i anti-privatizimit. Nikolla Gruevski mbindërtoi  mitin e 
origjinës antike të maqedonasve. Me shumë para dhe mbështetje të zëshme nga media 
e kontrolluar,  por mirë e “lubrifikuar” dhe disa dhjetëra intelektualë dhe artistë, ai filloi 
lobotominë mbi  Maqedonasit.

Nga shekulli XIX deri në ditët e sotme, miti i popujve dhe kombeve “të përzgjedhur, 
qiellorë, hyjnorë”, të lashtët, indigjenët, ata që e kanë ruajtur gjakun e tyre të lashtë 
të pastër, pavarësisht migrimit dhe konfuzionit të fiseve dhe popujve, po përhapet në 
Lindje dhe Perëndim dhe pavarësisht nga shkatërrimet dhe luftërat. “Pasqyrë, pasqyra 
ime, më thuaj kombit më të vjetër në botë kush është”, pyesin mitomanët  që me lehtësi 
të padurueshme informojnë etnogjenezat e vonuara romantike që shtrihen jo vetëm 
nëpër shekuj, por edhe mijëvjeçarët. Në përrallë, Borëbardha bie në gjendje kome pasi 
e kafshon  mollën helmuese të mbjellë nga mbretëresha e mbrapshtë - njerka. Dhe 
ajo zgjohet pasi puth princin e mirë mbi një kalë të bardhë. Në përrallën e vonuar që u 
trumbetohej Maqedonasve, ata janë Borëbardha që ka rënë në gjendje kome sllavjane, 
pasi u kafshoi mollën helmuese të mbjellë nga Kominterna, dhe puthja e Princit Gruevski 
i zgjoi ata si Maqedonas të lashtë. Ose të paktën si Hunzë.

16 Redaktor dhe udhëheqës Sllobodan Tomiq

Shtatore e Olimpisë 
me Lekën III të 
Maqedonisë dhe Filipin 
II të Maqedonisë në 
prapavijë 
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“Presidenti Ivanov nuk është pretendenti i vetëm për titullin e ideologut të Paljurizmit. 
Dhjetëra filozofë, shkencëtarë politikë, historianë dhe gazetarë pretendojnë të jenë. Të 
konvertuarit dhe kameleonët, liberalët pretendues, mashtruesit me libreza partiake, 
broshurat e partive, adhuruesit e Cecës, adhuruesit  e argjendit, Eurofobët dhe 
perëndimorët kujdesen për kënetën që kërcënon të na mposhtë dhe të na përmbytë17”

URBANOCIDI I PAMBARUAR

“Dhe pikërisht kur u fitua përshtypja se zhvillimi i qendrës së qytetit shkon në drejtim 
pozitiv, dhe në pajtim me ndryshimet e reja shoqërore, në vitin 1997 një ekip i ri 
urbanistësh18  punoi PDU të ri për hapësirën më të ngushtë të qendrës së qytetit të 
quajtur Ringu i Vogël, i miratuar nga Komuna Qendër. Ai ua hapi dyert përfituesve të 
qytetit dhe më vënë edhe politikantëve popullsitë, të cilët u nisën drejt plotësimit të çdo 
vendi të zbrazët. Është bërë shtrimi i Sheshit Maqedoni, është hequr mbulesa e vjetër 
kubike dhe është prerë rrugica historike e gështenjave të vjetra të egra. Sheshi është 
zgjeruar  në mënyrë disproporcionale, duke krijuar kushte për ‘ide të reja’. Objektet e 
diskutueshme ‘Lumix ’(për shkak të së cilës u hoqën katrorët kulte) dhe blloku Tiffany, 
i cili është një bllokim i trafikut dhe mjedisit, do të mbetet si plagë të përhershme dhe 
defekte të kufizuara në hapësirë. Me këtë filloi ndërtimi gueril  i gjithë zonës qendrore, e 
cila pastaj u keqpërdor në masa të pakuptimta e nga projekti “Shkupi 2014“19.

Në vitin 2004 u miratua Ligji për Prokurimin Publik20 Neni 67 i këtij ligji legalizon 
procedurën për prokurim me  negocim  pa publikim paraprak të një njoftimi publik. 
Formulimi i paqartë në atë artikull më vonë do të përdoret për marrëveshje korruptuese 
në realizimin e projektit “Shkupi 2014”.

Goditja vdekjeprurëse u dha më 23 Mars 2012 me vendimin e Drejtorisë për Mbrojtje 
së Trashëgimisë Kulturore të Shkupit për të ndaluar mbrojtjen e zonës kryesore të 
këmbësorëve në qendër të Shkupit, të quajtur “Rajoni qendror i qytetit II”, i cili përbëhet 
nga mbi 130 ndërtesa,  që përfshin mbi 130 ndërtesa21 nga të cilat vetëm 4 objektet 
mbetën nën mbrojtje. Zgjidhja hapi rrugën për ndërtimin fyes që shndërroi fasadat 

17 Vlladimir Millçin, 9 dhjetor 2010. Në “Çfarë është gruevizmi”, faqja 58
18 M. Grçev, V. Korobar dhe M. Pençiq
19 okno.mk, Dushanka Shulloviq, “Aka qendër Shkupi”, 21 maj viti 2019  
20 Gazeta Zyrtare e RM nr. 19/2004, neni 67 dhe 68..
21 https:// prizma.mk, Arkitektët e Shkupit modern e dënojnë përmirësimin retrograd të qytetit..
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moderniste të biznesit dhe ndërtesave të banimit në qendër të Shkupit në neoklasike. 
E vetmja ndërtesë qiramarrësit e së cilës nuk u nënshtruan presionit të qeverisë është 
ndërtesa qoshe në rrugët e Maqedonisë dhe Dimitrie Çupovski, pranë Shtëpisë së Nënë 
Terezës.

Më 3 maj 2012, këshilltarët e qytetit të VMRO-DPMNE dhe BDI e votuan Vendimin votuan 
për ndryshimin e  emrave të 293 rrugëve në kryeqytet.22

 SHKUPI I OKUPUAR NGA “SHKUPI 2014”

Në rrugën e këmbësorëve “Maqedonia” dhe në prill 2019 mund të shihni vitrinat e rrugës 
me hartën turistike ku mbizotërojnë “perlat” e projektit qeveritar “Shkupi 2014”. Në hartë 
ka edhe 44 fotografi të objekteve të rekomanduara për vizitorët vendas dhe të huaj 
në kryeqytet. Midis tyre është Hoteli Marriott i sapo ndërtuar, në pronësi të shefit të 
policisë sekrete, kushëririt të Nikolla Gruevski. “Luftëtari mbi kalë” (Aleksandri i Madh) u 
var mbi Sheshin e Maqedonisë; nga bregu tjetër i Vardarit, pikërisht në hyrje të Çarshisë 
së Vjetër, nga sheshi Kryengritja e Karsposhit, babai Filipi i Dytë përshëndet të birin e 
tij Aleksandrin, dhe nëna Olimpia mban foshnjën e Aleksandrit në një shatërvan; Muzeu 
i Luftës Maqedonase përfshin një Muze të Luftës së Maqedonisë për Shtetësinë dhe 
Pavarësinë, një Muze të VMRO-së dhe një Muze të Viktimave të Regjimit Komunist; e 
ndjekur nga Teatri Kombëtar23 ; Ndërtesa e MEPSO24   me fasadën e re pseudoklasike; 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë në një mantel të ri të bardhë dhe të mbyllur me një 
gardh hekuri; kubiku i bardhë i Shtëpisë së Qytetit dhe cilindri i bardhë i NP Ujësjellësi 
pezullon Kalanë e rinovuar; Gjykata Penale; objekti i fshehur modernist i Orkestrës e 
Filarmonisë25  ; Banka Popullore  e RM e pambaruar; Fakulteti i Arteve Dramatike26 ; 
Ministria për Punë të Jashtme, Prokuroria Publike, Agjencia për komunikacion elektronik, 
Muzeu arkeologjik i Maqedonisë, në të cilin janë të vendosur Gjykata Kushtetuese dhe 
Arkivi shtetëror, Porta Maqedonia me themeluesit gjigantë  të VMRO të ulur në kolltukë  

22 www.mkd.mk
23 Teatri Popullor i Maqedonisë, vende vende i quajtur Teatri i Vjetër
24 Sistem operatori elektro-përçues i Maqedonisë
25 Kolonada Maqedonia e Pavarur e fsheh nga shikimet e kalimtarëve
26 FAD ende nuk është i bartur në ndërtesën e papërshtatshme në të cilën duhet të jetë fqinj me 
institucion të administratës publike
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mamutë, nën të cilat është i harruari Krste P. Misirkov, Përmendorja e Heronjve të rënë 
për Maqedoninë, me të vetmin Promethe me brekë, Kuvendi i RM me kupolat, objekti 
grotesk eklektik - Shtëpia përkujtimore e Nënë Terezës, Kisha e pambaruar e Shën 
Konstantinit dhe Elenës, Ministria për Financa, ELEM27  , Arena Filipi i Dytë dhe teleferiku. 
Gjithsej 26 objekte. Opera dhe Baleti i Maqedonisë, Muzeu i Holokaustit, Stacioni i Vjetër 
Hekurudhor,Kopshti Zoologjik janë të kursyer nga intervenimet “rilindase”. Ura e Gurit, 
Kalaja e Shkupit, Xhamia e Mustafa Pashës, Kurshumli Hani, Kisha e Shën Spasit, Çarshia 
e Vjetër e Shkupit, Galeria Nacionale e Maqedonisë ( Hamami i Daut Pashës), Kisha Shën 
Pantelejmoni, Skupi, Akuadukti i paaritshëm dhe i lënë pas dore dhe Manastiri i Markut, 
janë pjesë e trashëgimisë autentike kulturore në Shkup dhe rrethinë të Shkupit. Kanioni 
i Matkës mbeti i paprekur deri në rënien e gruevizmit, ndërsa Tumba Maxhari veç më 
ishte e harruar.

Në hartë nuk ekziston i ashtuquajturi “Belvederi i vogël”, vendi i preferuar për fotografim 
i të sapo martuarve, para se të bllokohej mes Shtëpisë së Oficerëve të pambaruar dhe 
një objekti të pambaruar. Në këtë topografi të diletantizmit, bezdisë dhe rrëmujës, nuk 
janë as Shtëpia e Mallrave e rindërtuar, as gërmadha e betonit (kompozim struktural?!), 
i cili duhej të jetë shenjtorja e Nënës Terezë.

ÇFARË THONË NUMRAT PËR “SHKUPI 2014”?

Projekti i BIRN (Rrjeti Ballkanik i Raportimit Hulumtues), PRIZMA, ka krijuar një bazë të 
dhënash për objektet e “Shkupi 2014” me financim publik. Të gjeturat e ekipit hulumtues, 
të publikuara në internet më 5 janar 201728 , tregojnë se 137 ndërtesa janë ndërtuar si 
pjesë e Shkupit 2014 deri në vitin 2017: 28 ndërtesa, 6 garazhe shumëkatëshe, më shumë 
se 6 fasada, 34 monumente, 5 sheshe, 1 rrota panoramike, 2 garazhe nëntokësore, 4 
ura, 39 skulptura, 1 port, 2 burime dhe 9 objekte jashtë këtyre kategorive. Disa nga këto 
ndërtesa mbetën të papërfunduara.

Nga janari 2008 deri në janar 2017 janë shpenzuar më shumë se 684 milion EUR. Ndërtesa 
më e shtrenjtë është Muzeu Arkeologjik, i cili strehon edhe Gjykatën Kushtetuese dhe 
Arkivin e Shtetit - 43 milion; garazhi më i shtrenjtë shumëkatëshe është ai që mban emrin 
e Todor Aleksandrov - 17.4 milion; fasada më e shtrenjtë është fasada e re e Qeverisë 

27 Elektranat e Maqedonisë Sh. A.
28 http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/

http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/
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- 17,7 milion; monumenti më i shtrenjtë është Kali i Luftëtarit - 8.3 milion; sheshi më 
i shtrenjtë është Sheshi Skënderbeu - 14.2milionë; 19.7milionë e shpenzuar për Rrota 
Panoramike të papërfunduar; garazhi më i shtrenjtë nëntokësor është ai nën turmë 
- 9.7 milionë; skulptura më e shtrenjtë është Kolonada në bregdet - 1.4 milionë; Port 
Maqedonia kushton 6.3 milionë; burimi në Sheshin Maqedoni - 2.6 milionë; nga të mbetur, 
më e shtrenjta është kulla e telekomunikacionit Vodno - 18.5 milionë, dhe më e lira është 
karuseli - 160 mijë euro. 

Projekti Shkup 2014 u financua nga: Qeveria e RM përmes Departamentit të saj për 
Çështje të Përgjithshme dhe të Përbashkët me 22.9 për qind, Ministria e Kulturës me 18.8 
për qind, Qyteti i Shkupit me 11.6 për qind, Komuna e Qendrës me 8.8 për qind etj.

MBROJTJE E TË PAMBROJTSHMES 

Një nga apologjetët e gruevizmit, piktori Aco Stankovski, bëri një kërkesë për pushtet dhe 
mbrojtje të “Shkupi 2014” në emër të popullit: “Vetë qeveria është një lloj estetike [...] dhe 
njerëzit që votojnë dhe shpërndajnë pushtetin politik me këtë akt janë  mjaft të kënaqur 
me hartimin e projektit, i cili me realizmin e tij klasik epik është më se i përshtatshëm 
për pritjet dhe shijen estetike të të njëjtëve njerëz.29 “  Zllatko Teodosievski, një nga 
kritikët më të egër të gruevizmit dhe apologjetët e tij, iu përgjigj atij: “Këtu mendoj më 
shumë për prishjen e dhunshme të vazhdimësisë kulturore, për ndryshimet rrënjësore 
të kulturës ekzistuese dhe zëvendësimin e saj me një tjetër ... sot (dhe në të ardhmen, 
me siguri). e quajtur shkurt ‘Gruevizëm ’. [...] Sigurisht, nuk mendoj se Maqedonia është 
i vetmi shembull i tillë në botë, gjegjësisht, se në botë ndërprerjet janë vetëm incidente. 
Përkundrazi. Por atje ndërprerjet historike dhe kulturore janë përsëri, në një farë kuptimi, 
një vazhdimësi apo një azhurnim i asaj ekzistueses. Filozofia e shpatës, ose prishja, nëse 
dëshironi, nuk është e natyrshme në qytetërimet e mëdha. (Në këtë drejtim, unë jam i 
goditur nga ngjashmëritë e ‘gruevizmit’ dhe projektit të tij kryesor të quajtur ‘Shkup 2014’ 
me orekset aktuale destruktive të të ashtuquajturit Shtet Islamik! [...] I gjithë ‘revolucioni 
kulturor’, i gjithë “sistemi i ri vlerësues”, e gjithë kjo “shoqëri e re” reduktohet në shkumë, 
në mermer që duket si mermer, por nuk është mermer, në ar të rremë dhe bronze të 
keqe.30”  

29 Utrinski vesnik, 8 janar 2013
30 Filozofia e shpatës, në “Çfarë është gruevizmi”.
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“Gruevski bëri një ideologjizim të plotë të hapësirës publike. Ai ka ndryshuar librat 
shkollorë të historisë. Ajo ka ndryshuar fokusin dhe heronjtë të cilëve duhet të respektojë 
Maqedonia. Hap një muze të ideologjizuar dhe pret gëzim nga të gjitha. Prandaj, gjëja 
e parë që duhet të bëjë qeveria e re është de-demokratizimi i shoqërisë maqedonase. 
[...] Në një tranzicion kaq të tronditur dhe të ngatërruar, Gruevski vendosi të bënte 
projektin ‘Shkupi 2014’. Projekti ka një bazë krejtësisht provinciale, madje edhe patogjene: 
baroku historik zëvendësohet me dikotominë / klasicizmin barok trans- historik, dhe 
autorësia e barokut trans- historik i atribuohet Aleksandrit dhe Helenizmit dhe gjithashtu 
rekomandohet të ndërtohet në të dy modelet binare: edhe klasikë edhe barok.31” 

PARAQITJA E GODOSË

„Në mëngjesin e të dielës, në plazhin e dytë të Koces vërej ulëse të bardha. Ende të 
lagura nga shiu, shkëlqejnë pas rendit të palmave. Pas tyre, Teatri Popullor i Maqedonisë i 
vjetër – i ri, i praruar dhe Muzeu i VMRO e fshehin Muzeun e Holokaustit. Në të majtë dhe 
pak më lartë, mbi urë, gjelbëron prapanica e njësit nga dy luajte asirian – japonez. Në 
të djathtë, nën Urën e Gurit, postamenti i lartë e pret shtatoren e vet, që të mos ndjehet 
i vetëm Karposhi nga ana tjetër e urës. Më tej, hoteli Stone Bridge dhe një ndërtesë 
trekatëshe, e edhe më tej, Banka Komerciale, e shtypur nga objekti monstruoz i muzeut 
arkeologjik, në të cilin është vendosur edhe Gjykata kushtetuese. Megalomani e paguar 
shtrenjtë dhe rrëmujë mbi të cilën varet skeleja e hekurt për të cilën u derdh gjak! 32 E 
gjithë kjo bashkë, ofendim për syrin, ofendim për mendjen. “Aburxhubur”, do të thoshin 
Prilepasit e vjetër, mendova. Por, në të njëjtin moment u ndala. “E nga shohin ligeshtulët 
e bardhë të plastikës?” Më kaploi djers kur mu kujtua se shohin drejt asaj shtylle prej 
betoni me pjatë në maje, i vendosur para Pallatit Ristiq. Dhe, përnjëherë, para syve më 
doli imazhi i Xhejms Ensor, fantazmagoria “Krishti hyn në Bruksel”. Djersa që më kaploi 
as nuk mund të krahasohet me djersën e gruevistëve të gatshëm, të cilët i paramendoj 
të shtrirë në shazlonat si e presin me padurim ardhjen e të shumëpriturit Godo. Po. 
“Forumi i shazlonave”, që e shtypi sheshin e dikurshëm Maqedonia, është vendi i vërtetë 
për paraqitjen e Godosë. Në atë dite, Goce dhe Dame do t’i detyrojnë kuajt e tyre të ulen 

31 Robert Allagjozovski, shkurt, viti 2010, javorja “Sega”.  
E ripublikuar në “Çfarë është gruevizëm”.
32 Kisha e pambaruar në Kalanë e Shkupit  
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në gjunjë. Dy luajte asirian- japonez do të kthehen me fytyrat nga shtylla para Pallatit të 
Ristiqit. Çento do ta lëshojë dorën dhe do ta ngre kapelën për ta përshëndetur Godonë. 
Të Shenjtit Qirili, Metodi dhe Naumi do të rrotullohen për 180 shkallë, do të kalojnë në 
këtë anë të urës dhe do të ulen kokëzbuluar mes Goces dhe Dames. Gjemixhinjtë do 
të heqin dorë nga bombat dhe revolet, ndërsa Karposhi do të zbret nga kali. Në atë 
ditë, Porta Triumfale do të pushtohet nga rëndësia e saj, do të shkëputet nga pllakat, 
dhe, si qilim fluturues, do të fluturojë dhe do të mbetet në ajër lartë që të mund të 
kalojë i shumëprituri. Trokitja, plasaritja e shkaktuar nga lëvizjet e papritura në betonin, 
mermeri dhe bronzi do të jenë të shurdhuar nga këmbanat e të gjitha kishave në Shkup, 
ndërsa tingujt më të këndshëm do të jenë ato të skelës së hekurt në Kala. Këmbanat 
do ti shurdhojnë ulërimat e komunistëve, sorosoidëve, arkibrigadierëve dhe mijëra të 
pakënaqur, skeptikë dhe diversantë të cilët do të djersiten të grumbulluar në Arenën 
Nacionale Filipi i Dytë.   Të bekuar të jenë planifikuesit e urtë që i ndërtuan vetëm dy 
dalje, që në të njëjtën kohë të murosen nga operativa ndërtimore Gododashëse.  Qofshin 
të bekuar planerët që e zbukuruan fasadën e Muzeut të VMRO me aq shumë dritare, 
katërkëndëshe dhe ovale, që figurat e dyllit  të munden në ditën e paraqitjes së Godosë 
të përshëndesin. Ata do ta mbushin me histori zbrazëtirën e tanishme. Lotët e gëzimit 
të shkaktuara nga shkrirja e dyllit do ta kaplojnë tokën maqedonase dhe ashti do ta 
përjetësojnë ardhmërinë tonë gododashëse. Por, ku është populli?  A ka mjaftueshëm 
shami që ti fshijë lotët? Ose fshihen me flamujt e vegjël që ia kanë dhënë për valëvitje? 
Në të djathtën ai “me gjashtëmbëdhjetë rreze”, në të majtën “ventilatori”. Populli, i 
rralluar, e kanë radhitur nga dy anët e rrugës që kalon nën portën Triumfale që rri pezull. 
Me flamujt i fshin lotët e thara dhe djersën që e kaplon. Qofshin të mallkuar planerët 
që nuk e kanë bërë Portën Triumfale aq të madhe që t’ia ndalon dritën diellit që pjek. 
Heshtjen që rri varur si re e errët mbi “Forumin e shezlongëve” e shpojnë thundrat e 
kalit të thundruar që shihet nga Kuvendi i mbindërtuar me kupola.  Dëgjohet pëshpëritje 
fëmije: “Bukefal, Bukefal!”. E pastaj pëshpëritje nga një fëmijë tjetër: ”E si u ngite mbi 
shtyllë?” Heshtja kanoset me krismë. Mbi kokat e popullit fluturon i Shumëprituri në kalë 
me flatra dhe zbret drejt në shtyllë. Gëzimi mbarëpopullor është i ndalur nga fjalët e 
fëmijës së parë: “Po ky është Pegasi, Bukefali ynë nuk ka flatra! Pegasi është kalë Grek!” 
Gruevistët pa brekë harrojnë se në plazhet e Koces noti është i ndaluar, hidhen në Vardar, 
dhe pasi notojnë, të palarë, e gjuajnë popullin nëpër rrugica dhe e dërgojnë në kurs për 
histori të reviduar. Shtylla shembet nën rëndësinë e paplanifikuar dhe e mbulon kalorësin 
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të cilit nuk i dihet emri. A ishte Godo, ose Canko, mos ishte Gujo? Në qetësinë që pason 
edhe më fuqishëm tingëllojnë thundrat e kalit të harruar që vazhdon ta tërheq karrocën 
e mbledhësit të mbeturinave nga plastika.33”

FSHATI I 34POTEMKINIT NË SHIROK SOKAK

Në qendër të Manastirit ka një objekt bosh të bërë nga polistireni dhe fletë plastike. 
Kinema pa filma. Një guaskë pa përmbajtje për të zëvendësuar objektin në të cilin 
vëllezërit Manaki po shfaqnin filma në 1923. Ndërtimi i objektit prej 400 metrash katror 
filloi në 2013 dhe ende nuk ka përfunduar. Predha kushtoi 900,000 euro.

“Autoritetet lokale përdorën shkumë në ndërtimin e kinemasë” Manaki “në Manastir, 
treguan zbukurimet e bëra në fasadë. Objekti kushton 900,000 euro dhe kinemaja brenda 
nuk është ende e pajisur. Komuna e Manastirit ka qëndruar në heshtje me ditë të tëra 
dhe nuk u përgjigjet pyetjeve pse ata e përdorën polistiren gjatë ndërtimit të fasadës 
së Kinemasë Manaki në Shirok Sokak. Dy javë më parë punëtorët larguan ndarjet nga 
pjesa e përparme e kinemasë dhe qytetarët e Manastirit vunë re që pjesët e bardha të 
ndërtesës që dukeshin si material ndërtimi të ngurtë ishin prej polimerit. Disa prej tyre u 
lagën nën ndikimin e kushteve atmosferike.35 “

TË HIQET OSE TË RIPËRDORET? 

Dilema nëse është më e kushtueshme për të hequr diçka ose ri-transformuar së shpejti 
do të forcohet. Në disa fasada dhe monumente të “Shkupi 2014” gjurmët e kalbjes tashmë 
janë të dukshme. Tre ndërtesa të papërfunduara qëndrojnë në sheshin e harlisur të 
Maqedonisë, në të majtë të Portës Triumfale është ndërtesa lakuriq dhe e shkatërruar e 

33 Kolumnë e Vlladimir Millçin, e publikuar në Shpic  më 4 maj të vitit 2011, e ribotuar në “Çfarë është 
gruevizmi”.
34 Metaforëpër tentim të krijohet përshtypje e rrejshme. Princi Potemkin ka urdhëruar në stepat e 
shkreta nëRusinë jugore të improvizohen kulise të fh=shatrave joekzistuese, me fshatarë, barinj dhe 
kope, që të mundet imperatorja Katarina II të sheh se  
Rusia përparon dhe lulëzon nën ministrimin e tij.
35 www.slobodnaevropa.mk,  Kinemaja Manaki ende nuk është e hapur, e fasada nga polistireni 
rrënohet, 3 prill viti 2017  
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ish-gjeneralit. Pellagonia, dhe në të djathtë është solariumi ESM i lidhur me kanavacë të 
pjerrët. Qendra  e Shkupit sikur e sulmuar nga lepra..

Sa do të kushtonte çlirimi i Shkupit nga surrati i shëmtuar i quajtur “Shkupi 2014”? Sa do 
të kushtonte kthimi i fasadave të vjetra? Asnjë vlerësim. Nuk ka vlerësime se çfarë do të 
kushtojë përfundimi i papërfunduar dhe, më e rëndësishmja, mirëmbajtja e ndërtesave, 
fasadave dhe monumenteve të reja.

Në rastin e dy institucioneve publike, puna e të cilave është e ndërlidhur thellësisht me 
kulturën, një ndërhyrje shkatërruese nga qeveria mund të korrigjohet. Vendimi për të 
transferuar Fakultetin e Arteve Dramatike nga Kompleksi i Parafabrikuar i Karposhit në 
një ndërtesë të projektuar dhe të pa përshtatur, mund të shpjegohet vetëm nga interesat 
e kryeqytetit që hedhin vëmendjen e tyre në tokë tërheqëse. Nuk është sekret se lëvizja 
e CDU në një strukturë të re në vitin 2011 u njoftua nga Kryeministri Gruevski personalisht 
në dekretin aktual dhe ish-dekanin. Fakulteti i Arteve Dramatike do të vendoset në të 
njëjtën ndërtesë me administratën shtetërore, e cila është një precedent në mbarë 
botën. Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë u kap nga ndërtesa e dedikuar, me 
vendim të Qeverisë së RM nr. 41-874 / 1 datë 21.2.2012, dhe Arkivi është transferuar në 
ndërtesën e Muzeut Arkeologjik të Maqedonisë. Lokalet e Arkivit Shtetëror të Republikës 
së Maqedonisë i janë caktuar Prokurorisë Themelore Publike për Procedimin e Krimit të 
Organizuar dhe Korrupsionit. Vendimi i Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë për 
të kaluar në Muzeun Arkeologjik të sapo ndërtuar kishte pasoja shkatërrimtare: ambientet 
e muzeut u përmbytën në disa raste dhe një pjesë e materialit arkivor u dëmtua. Çështja 
e CDU është pak e njohur për publikun, por dëmi nga kalimi në Arkivin e Shtetit nuk 
ka mbetur sekret. Punonjësit paralajmëruan publikun: “Arkivi Shtetëror i Republikës së 
Maqedonisë është institucioni më i rëndësishëm në Republikën e Maqedonisë i cili mban 
një numër të madh dokumentesh që lidhen me historinë e vendit tonë. Disa vjet më parë, 
ky Arkiv, për arsye të panjohura, u evakuua nga ndërtesa e dedikuar e ndërtuar për të 
gjitha standardet botërore për ruajtjen, përpunimin, rregullimin dhe përdorimin e arkivit 
në ndërtesën e Muzeut Arkeologjik të Maqedonisë, afër Vardarit. Kështu, dokumentacioni 
i jashtëzakonshëm që përshkruan ekzistencën tonë historike është gjetur në kushte jo të 
përshtatshme të magazinimit. Lokalet e reja janë ideale për shkatërrimin e atij materiali 
shumë të rëndësishëm historik. Për ta ndaluar atë që të shembet, ne ju kërkojmë ta 
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nënshkruani këtë kërkesë dhe me zë të lartë të kërkojmë që Arkivi Shtetëror i Republikës 
së Maqedonisë të kthehet në ndërtesën e dedikuar. Për shkak të stërgjyshërve tanë, 
neve dhe brezave tanë të ardhshëm.“36

As peticioni i stafit dhe as letra e tyre drejtuar kryeministrit Zaev nuk ka dhënë fryt. Arkivi 
i Shtetit mbeti qiraxhi në Muzeun Arkeologjik.

AMNISTI PËR “SHKUPI 2014”?

U deshën një vit e gjysmë që qeveria e LSDM-së të hiqte monumentin për Liquidator 
Joseto, pjesën metalike të gardhit të ndërtesës së qeverisë dhe timon panoramik. LSDM-
ja duket se ka hequr dorë nga trajtimi i trashëgimisë së “Shkupi 2014”, por sikur të kërkojë 
një moment për ta shpallur atë.

 “Ekziston një ligj dhe të gjithë duhet të veprojnë sipas ligjit. Ose mund të kalojë një ligj 
të ri për amnisti në ‘Shkupi 2014’. Dhe kjo është në rregull deri në një farë mase, atëherë 
ju po merrni përgjegjësinë dhe po shkruani historinë si të tillë37 thotë Martin Panovski, 
president i Shoqatës së Arkitektëve të Maqedonisë dhe anëtar i Grupit Punues “Shkupi 
2014” në dorëheqjen. Ai shton se elaboratet për heqjen e më shumë objekteve janë gati, 
por asgjë nuk është bërë me to, kështu që ai përfundon se ne kemi qenë duke kaluar 
në një amnisti për projektin “Shkupi 2014”. Pasi qeveria vendosi të nisë një konkurs për 
shndërrimin e Monumentit në Nënë Terezën, një ndërtesë, grupi i të cilit punoi nuk kishte 
dyshime se duhet të prishej, Panovski dha dorëheqjen sepse nuk donte të ishte alibi 
për përfundimin e projektit Shkup 2014. Sipas Panovskit, ndërtesa “Nënë Tereza” është e 
paligjshme në rrugë dhe duhet të shkatërrohet ose legalizohet, por ky është një vendim 
që qeveria duhet të marrë, jo stërvitja e arkitektëve. 

Përbërja skulpturore e Nënë Terezës me 32 këmbë ishte për t’u dhuruar nga biznesmeni 
i diskutueshëm Indian, Subrata Roy, i cili së bashku me Kryeministrin Gruevski e morën 
projektin. Qeveria e Gruevski mori përsipër projektin për shkak të arrestimit të tij në 
Indi për mashtrim taksash. Realizimi filloi në 2015 dhe supozohej të kushtonte 5.5 milion 
euro.38 

36 Ako.mk, 20 shkurt, viti 2018, Peticion deri te Zaevi nga të punësuarit e Arkivit Shtetëror dhe Iniciativa 
për kthimin e Arkivit në ndërtesën amë. Peticioni nga të punësuarit në www.Change.org, në shkurt të 
vitit 2018 u nënshkrua nga 1070 qytetarë.
37 Prizma.mk, 19 shkurt, viti 2019
38 Skopjeinfo.mk, 28 shkurt, viti 2019
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Grupi punues i kryesuar nga Profesori i Fakultetit të Arkitekturës Mirosllav Grçev ka 
përcaktuar që shumica e monumenteve në qendër të Shkupit duhet të hiqen sepse ato 
janë të vendosura me vendime të Komunës Qendër e jo me vendime të Kuvendit. Me ligj, 
Kuvendi merr vendime për monumente me rëndësi shtetërore, ndërsa komunat mund të 
krijojnë përmendore të personave ose ngjarje me rëndësi lokale. Përcaktimi i pasaktë i 
kuptimit të personave, dimensioneve dhe aspekteve të tjera ka mundësuar që Komuna 
e Qendrës të ndërtojë përmendore deri në 20 metra të larta, duke kushtuar më shumë 
se tetë milion Euro, me anë të të cilave persona nga historia shtetërore apo botërore 
janë shpallur njerëz lokalë. që do të thotë. Panovski shprehet keqardhje që grupi i punës 
ende nuk e ka trajtuar pjesën më serioze të projektit, sipas tij, përkatësisht ndërtesat 
dhe fasadat, veçanërisht Qeveria, ELEM dhe të tjerët. “Ata kanë një problem me Zyrën 
e Mbrojtjes së Monumenteve, ata duhet të mbrojnë ato ndërtesa sepse ato kanë një 
rëndësi të madhe. Si do t’i mbrojnë ata? Dhe ata nuk e dinë. Me pamjen aktuale apo siç 
ishin më parë? Nëse është kjo e fundit, atëherë fasada e vjetër do të duhet të rivendoset 
menjëherë, “thotë Panovski, duke shtuar se” ai polisterol mund të hiqet me dorë, nëse 
dëshirohet “39 Mendimi i grupit punues është paraqitur në raportin e vitit 2017 me të gjitha 
argumentet. Ky objekt i vendosur në mes të rrugës shkel si Ligjin për Ndërtim ashtu edhe 
Ligjin për Rrugët dhe Ligjin për Planifikimin Hapësinor dhe Urban… Në fakt, nuk ka asnjë 
ligj që nuk e cenon këtë objekt, ndërtimin e paligjshëm, dhe për këtë arsye ndërtimi i tij 
është një krim. Argumenti se është më e shtrenjtë të prishet sesa të konvertohet është i 
rremë, me sa di unë, nuk ka hollësi sa do të kushtonte prishja. Nuk e di se si dikush mund 
t’i vendosë një informacion të tillë Qeverisë dhe në këtë mënyrë ta vendosë atë për të 
marrë një vendim kaq të gabuar. Unë pretendoj se prishja nuk është më e shtrenjtë “ , 
thotë Grçev.40

Panovski gjithashtu iu referua pengesave në shërbimet e ekspertëve të Ministrisë, në të 
cilat mbizotërojnë personat e punësuar në kohën e VMRO-DPMNE. Grupi i punës, i ngritur 
në verën e vitit 2017, nuk mori projektin e projektit për ndërtesën që strehon Muzeun 
Arkeologjik dhe Gjykatën Kushtetuese, dhe projekti është në kompjuterë në Ministrinë 
e Kulturës!

39 Prizma.mk, 19 shkurt, viti 2019
40 Skopjeinfo.mk, 28 shkurt 2019
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Vendimi për mos kthimin e fasadave origjinale të ndërtesës së qeverisë, departamentit 
dhe ndërtesave të tjera në qendër të Shkupit do të ishte në diskutim sepse do të 
legalizonte edhe shkeljen e të drejtave të autorit të projektuesve që nuk pranuan 
ndërhyrje në ambientet e tyre. 41.

LUFTA VOGËL DHE E NDYTË PËR KALANË

Jo njëherë, Kalaja e Shkupit ishte gërmuar në kërkimin e provave që qyteti bizantin të 
Justinianit të Parë. Por një përpjekje për të ndërtuar një kishë gjoja mesjetare në Kala,  
në ngjalli reagim të ashpër. Ashtu si në legjendat: Ajo që bënë ortodoksët 
gjatë ditës, u shkatërrua nga myslimanët natën. Drama arriti një kulm kur 
Zëvendës Ministri i Brendshëm (stafi i BDI) i ndaloi oficerët e policisë të 
ndalonin prishësit.

Fasada e papërfunduar e çelikut dhe betonit ende qëndron sot në Kala 
dhe na paralajmëron se manipulimi i trashëgimisë kulturore për të shkelur 
territoret etnike dhe fetare mund të ndezë një zjarr që është  vështirë për 
tu shuar.

“Duke pëshpëritur në barkun e Kalasë së Shkupit, nuk ishin arkeologët por 
politikanët ata që gjetën atë që kërkonin. Jo se nuk ishin paralajmëruar. 
Madje mirë ishin të paralajmëruar. Që kur filluan një nga fushatat e shumta 
‘arkeologjike’ që e kanë ulur arkeologjinë maqedonase në një disiplinë të 
turpshme, së pari ‘fqinjët’ në Kala kanë paralajmëruar se gjërat nuk janë si 
duhet dhe se nuk do të jenë ashti si paramendojnë me para, arkeologët e 
fryrë mirë me para. Kështu edhe ndodhi. Gjërat shkuan si shkuan,  në dhe për 
fat të mirë, përfunduan me vetëm disa pika gjaku. E them këtë për momentin, 
pasi të gjitha indikacionet sugjerojnë që modelimi dhe performanca e 
“Operacionit Kalaja” është një shoqatë tipike kriminale me shumë elementë 
të tradhtisë së lartë! Nuk duhet të jetë shumë e sinqertë, e as shumë e 
mirëfilltë, në mënyrë që të mos lexoni një dorëshkrim tipik të nëndheshme të 
policisë-inteligjencës, të ndihmuar nga kori i megafonave të mediave, dhe nga promotor 
publik dhe jo aq publik.42“  

41 Petar Muliçkovski, Slavko Brezovski dhe Trajko Dimitrov
42 Gjuner Ismail, 9 mars, viti 2011, e ribotuar në “Çfarë është gruevizmi”
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“Regjimi i Gruevskit ka vendosur mobilizim të lartë dhe praktika nacionaliste brenda 
kampusit etnik, ka intensifikuar konfliktin e jashtëm në mosmarrëveshjen me Greqinë, 
dhe konfliktin iebrendshëm ndëretnik ka çuar në gjendje të thikave të nxjerra e thikave 
të rrëzuara, ku kemi parë se sa lehtë flakëroi në incidentin në Kala.43“  

”Mendimtarët”, “ndërtuesit” dhe shëmtira të ngjashme që me gojën plot, por edhe xhepat, 
me shpejtësi i realizojnë idetë e PROFETIT TË RREMË dhe shërbëtorët e tyre dhe të 
shkumbuar te kriminelët vetë të rrënohen nga pakujdesi, të shndërruar në megafonë, 
në orët e natës, nga njëqind herë e reprizuar, mbajnë ligjërata gjysmë – analfabete 
për barok, për historinë, për botën dhe jetën! Sepse “intelektualët”, siç thamë, tërheqin 
karroca dhe heshtin të mbytur në famën se janë kuajt më të rëndësishëm në shtet, dhe 
me propagandë merren vagabondët e pashëruar dhe të pashërbyer .“44

BLERJA E MBËSHTETJES SË ZËSHME  
OSE SË PAKU TË HESHTUR NGA ARTISTËT 

Çmimi “11 Tetori”, për herë të parë i ndarë në vitin 1959, deri në vitin 2007 ishte çmimi i vetëm 
shtetëror në Republikën e Maqedonisë për arritje njëvjeçare  ose shumëvjeçare në më 
tepër fusha, duke e përfshirë edhe artin. Në vitin 2007 regjimi i Gruevskit vendosi edhe një, 
të vetin45,   çmim shtetëror, “ 23 Tetori”, me të cilin shprehet  “njohja më e lartë për vitet e 
arritjeve në fushat e shkencës, kulturës, arsimit, mbrojtjes së interesave kombëtare dhe 
promovimit të përparësive shtetërore të Maqedonisë, vlerave dhe trashëgimisë kulturore 
dhe historike”. Në vitin 2009, u prezantua çmimi i tretë shtetëror, “St. Klementi i Ohrit “,” 
njohja më e lartë për vitet e arritjeve në fushat: edukim, arsim, kulturë, art, shëndetësi, 
sport, mbrojtje dhe avancim i mjedisit jetësor dhe në veprim social”, që ndahet më 8 
dhjetor, në Ditën e Shën Klimentit të Ohrit. Tre shpërblimet shtetërore i ndan Kuvendi, 
gjegjësisht shumica parlamentare e cila i emëron bordet që vendosin për fituesit.  

43 Robert Allagjozovski në javoren Tano, prill, viti 2011. Ribotuar në “Çfarë është gruevizmi”
44 Gjuner Ismail, 9 dhjetor, viti 2012,ribotuar në “Çfarë është gruevizmi”
45 23 tetor, dita e themelimit të VMRO, paraprakisht e shpallur si festë shtetërore e luftës 
revolucionare maqedonase
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Aktori Petre Temelkovski është i vetmi artist që ka fituar 
të tre çmimet shtetërore. Ai u bë laureat i trefishtë në 
periudhën mes viteve 2008 dhe 2011.

BDI, ish partneri i -VMRO-DPMNE, partner aktual i LSDM-
së, gjithashtu kërkoi një shpërblim. Më 22 maj 2018, me 
ndryshime në Ligjin për Kulturë, Parlamenti i Republikës 
së Maqedonisë prezantoi një çmim të ri, të katërt 
shtetëror që përfshin artin. Çmimi titullohet “22 Nëntori”, 
Dita e Alfabetit Shqip.

Qeveria e Gruevskit ka filluar të japë edhe titullin e nderit 
të Ambasadorit të Kulturës së Republikës së Maqedonisë. 
Deri në vitin 2011, 9 tituj të tillë u dhanë, kryesisht për 
artistë maqedonas që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. 
Qeveria hapi qendra kulturore – informative në New York, 
Stamboll dhe Sofje, misioni i të cilit ishte promovimi i 
kulturës dhe gjuhës maqedonase. Publiku di pak për 
aktivitetet e qendrave, kështu që mbetet e paqartë  se si 
justifikohet ekzistimi dhe financimi i tyre. 

Por, pavarësisht nga pyetja e hapur për arsyetimin e 
Në vitin 2011, Parlamenti i Republikës së Maqedonisë 
miratoi Ligjin për Artistët Kombëtarë të Republikës së 
Maqedonisë. Titulli i artistit kombëtar u dha nga Presidenti 
i Republikës me propozimin e Ministrit të Kulturës. 
Gjashtë mbajtësit e artistëve kombëtar marrin një shtesë 
mujore prej 1.000 eurosh në kundërvlerë denarësh dhe të 
drejtën e botimit të një monografie në kurriz të buxhetit 
të shtetit. Ky titull  përkujton në mënyrë të habitshme 
titullin e artistit popullor të BRSS të prezantuar nga Stalini 

Njësia për shpërndarje (vendosje) 
të shpejtë në mbrojtje të Ministrisë 

së kulturës gjatë protestës së 
“Revolucionit të Larmë”
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në vitin në 1936.46 VMRO-DPMNE, një parti që e përcakton veten si të krahut të djathtë dhe 
antikomunist, aplikoi një masë staliniste të blerjes së besnikërisë së artistëve. Në verën 
e vitit 2017, shumica e re parlamentare e udhëhequr nga LSDM shfuqizoi Aktin Kombëtar 
të Artistëve me një propozim të qeverisë.

Në të njëjtën seancë të mbajtur më 27 korrik, Qeveria miratoi edhe Propozimin për 
Ndryshime në Ligjin për Kulturë “për të mbrojtur Buxhetin e Republikës së Maqedonisë 
nga kontratat e dëmshme të menaxherëve në institucionet kulturore dhe vendosi të bëjë 
një auditim të jashtëzakonshëm të 6 të parave muajt e 2017-ës. Dëmet kanë rezultuar 
në miliarda denarë“47.  Radio Evropa e Lirë raportoi se menaxherët në institucionet 
kulturore nuk ishin përgjegjës për shpërdorim detyre, shpenzim të paramenduar të 
parave, kontrata të dëmshme të pavarura, dështim për të paraqitur programe, dështim 
për raportim, etj.48  

“Vetëm në një ditë, 77 aktorë, regjisorë dhe dramaturgëve u dhanë vendime punësimi. 
Dy muaj më parë filluam procedurën për punësimin e rreth 120 aktorëve, regjisorëve 
dhe dramaturgëve në të gjitha teatrot e Republikës së Maqedonisë, si dhe punësimet 
në Operën dhe Baletin e Maqedonisë, Filarmoninë e Maqedonisë dhe Tanec “, deklaroi 
kryeministri Gruevski në 29 dhjetor 201449. Ministria e Kulturës tha se që nga viti 2006 
“janë realizuar më tepër se 600 vende pune për stafin artistik, dhe pagat mujore janë 
rritur për 60 për qind.’’50 

Padyshim, kur në pushtet, partitë në vendin tonë kanë një ambicie me paratë e shtetit 
për të qenë objektivi i krijuesve që presin me zë të lartë ose të paktën të heshtur për 
politikat e tyre. Çmimet dhe titujt nuk janë mjetet e vetme për të blerë besnikërinë e 
intelektualëve dhe artistëve. Shpikja Romake, sinecura, një pozicion në të cilin paguhen 
rroga të mira ndërsa nuk punohet asgjë, e tregoi efikasitetin e vet. Sistemi shumëpartiak 
ka hapur një fushë të gjerë sinekurë për të dëgjueshmit e partive.

46 Atë vit ka filluar Pastrimi i Madh në të cilin janë likuiduar edhe artistë veprat e të cilëve nuk i kanë 
respektuar ligjet e soc-realizmit.
47 https://tocka.com.mk
48 www.slobodnaevropa.mk, Shumë privilegje, pak përgjegjësi për menaxherët shtetërorë, 15 nëntor, 
viti 2017
49 https://daily.mk
50 https://www.slobodnaevropa.mk, 25 dhjetor, viti  2014
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Shkatërrimi i këtyre politikave është i dukshëm në çdo hap. Një nga rastet më pak të 
njohura është mbyllja e pedagogut të gjuhës maqedonase në Universitetin Masaryk në 
Brno. Në semestrin veror të vitit 2017, përfundoi afati i lektores në gjuhën maqedonase 
dhe deri në vjeshtën e vitit 2017 duhej të emërohej një lektor i ri. Zyrtarët nga Instituti 
për Sllavistikë  në Brno i dërguan një letër zyrtare Dekanit të Fakultetit të Filologjisë në 
Shkup në shkurt 2017. Në mars, letra iu dërgua autoriteteve në Seminarin për Gjuhën 
Maqedonase në Rektoratin e Shën Qirili dhe Metodi ”. Por reagimi i parë nga pala 
maqedonase mbërriti në Brno në fillim të dhjetorit 2017 (nëntë muaj pas marrjes së 
letrës). “Humbja më e dukshme është ndërprerja e punës së lektorit për herë të parë 
që nga vitet 1990, pasuar nga heqja e programit të gjuhës dhe letërsisë maqedonase në 
Universitetin Masarik në Brno në vitin 2019. Me këtë, ne kemi prishur një traditë që filloi 
në vitet 1960. Që të rivendoset statusi i programit të studimit në gjuhën maqedonase dhe 
lektoratit të barabartë me të tjerët në Institutin, ne tani duhet të rihapim procedurën 
për hapjen e një programi të tillë në fillim të vitit akademik 2019/2020 dhe të bindim 
stafin e Institutit se ia vlen koha. dhe burimet për rihapjen e lektoratit [...] Do të ishte e 
tepërt të flasim për dëmin e madh të bërë për promovimin e kulturës dhe gjuhës sonë 
në këtë mjedis sepse lektori aktiv gjithashtu mund të funksionojë si një lloj ambasadori 
dhe promotori jozyrtar i studentëve në një nga fushat më jetësore të çdo shoqërie. 
Kontaktet e humbura, mundësitë e humbura për bashkëpunim, projektet e parealizuara 
- lista vazhdon. Sidoqoftë, në këtë situatë të veçantë ajo që unë shoh humbjen më të 
madhe afatgjatë është prishja e reputacionit të Maqedonisë dhe vendit tonë, në të cilën 
autoritetet nuk shohin më një partner serioz për bashkëpunim. Riparimi i këtij dëmtimi 
do të kërkojë shumë përkushtim dhe punë, “thotë Dime Mitrevski, PhD në Fakultetin 
Filozofik në Universitetin Masaryk në Brno.51 

MUAJT E FUNDIT TË MINISTRIT TË ZELLSHËM

Në Dhjetor 2017, anëtarëve të Këshillit të Ministrit të Kulturës Allagjozovski u pajisën 
me tabela të të dhënave për funksionimin e 25 institucioneve kombëtare në fushën 
e artit dramë dhe interpretim skenik në vitin 2016: tetë teatrot e dramave, Opera dhe 

51 www.fakulteti.mk, Vdekja e lektoratit në gjuhën maqedonase në Brno, 21 dhjetor viti 2018
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Baleti i Maqedonisë, Filarmonia e Maqedonisë, Ansambli i Folklorik dhe Valleve Tanec 
dhe Festivali i Verës së Ohrit, si dhe qendra kulturore kombëtare që kanë pesë teatrot 
më dramatike profesionale. Të dhënat hyrëse treguan një mospërputhje drastike midis 
numrit të përgjithshëm të shikuesve dhe shumës së biletave të shitura dhe biletave falas. 
TPM raportoi 116.365 vizitorë por shiti 32.476 bileta dhe dha 13,295 bileta falas. 45,711 bileta 
në total. Ku dhe ku janë 70.645 vizitorët e mbetur? Teatri Shqiptar raportoi se kishte 7.413 
vizitorë, shitur 83 bileta dhe shpërndarë 7.330 bileta falas. Shuma është e saktë, por numri 
i vogël i biletave të shitura është shqetësuese. Teatri turk raportoi se kishte gjithsej 8.302 
vizitorë, shitur 124 bileta, dhe vetëm biletat falas raportuan se ato nuk ishin regjistruar 
sepse nuk ishin të ngarkuara. Teatri i Tetovës raportoi se kishte 2.080 vizitorë, nuk kishte 
shitur asnjë biletë të vetme, ose kishte dhënë 2.080 bileta falas. Në teatrot në Veles 
dhe Prilep, biletat falas janë më shumë se 50% nga numri i përgjithshëm i vizitorëve. 
Një rast dramatik i nënvlerësimit të përgjegjësisë është një raport i Festivalit të Verës 
së Ohrit, i cili thotë se ka shitur 3,679 bileta dhe ka dhënë 3.062 bileta falas, por arriti 
në 20,000. Filarmonia e Maqedonisë gjithashtu ka një problem me përgjegjshmërinë. 
Raportoi se kishte 20.8 vizitorë! A mund të mos i kishin rënë në sy këto shifra të atyre në 
Ministrinë e Kulturës? Pse nuk kërkohej korrigjimi i “Verës së Ohrit” të paktën, dhe pse 
ishte përgjegjësia e drejtorëve të institucioneve kombëtare që siç duket dështuan në 
përmbushjen e misionit të tyre? Sepse askush nuk lexon raporte në ministri? Apo sepse 
drejtorët ishin klientë dhe të bindur ndaj partive të koalicionit qeverisës të udhëhequr 
nga VMRO-DPMNE?

Të dhënat mbi të ardhurat nga qiraja tregojnë një keqkuptim të misionit të qendrave 
kombëtare të kulturës. Ata fituan më shumë duke marrë me qira hapësirë sesa nga 
biznesi për të cilin ekzistojnë. Për shembull, QKA “Trajko Prokopiev” në Kumanovë, e cila 
operon një ansambël të dramës maqedonase dhe shqiptare, kishte të ardhura prej 
995.950 denarë të shitur biletave, dhe të ardhura nga qiraja prej 7,031,645 denarë. Në 
Strumicë, teatri, i cili është fizikisht pjesë e QK “Anton Panov”, kishte të ardhura prej 
968.500 denarë, dhe hapësira e marrë me qira ishte 1.354.460 denarë. Në teatrin në 
Shtip, të ardhurat nga biletat ishin më të ulëta se qiraja për hapësirën: 369.300 denarë 
përkundrejt 855.596 denarë.
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Sipas cilat kritere institucionet në fushën e kulturës morën statusin e një institucioni 
kombëtar? Cilat të drejta dhe detyrime lindin nga ai status? A nënkupton statusi financim 
i plotë apo i pjesshëm nga buxheti i Ministrisë së Kulturës? A ka Ministria ndonjë detyrim 
tjetër ndaj institucioneve kombëtare? Çfarë detyrimesh kanë institucionet kombëtare 
ndaj Ministrisë? A ka qeveria lokale detyrim të marrë pjesë në financim? A ndryshon ai 
angazhim kur qendrat kanë teatrot e dramave të integruara? Pse teatri në Veles është 
pjesë e QK edhe pse nuk ka qendër kulturore në Veles? Pyetjet janë duke pritur për 
një përgjigje, por numri i institucioneve kombëtare hibride, teatrot e vendosura në QK, 
vazhdon të rritet.

Me 22 Tetor 2007, kur Ministri i Kulturës ishte Arifhikmet Xhemaili nga PDSH, u hap zyrtarisht 
Institucioni Kombëtar52  Teatri i Tetovës, me vendndodhje në Shtëpinë e Kulturës të

“Iljo Anteski - Smok”. Në uebfaqen e Teatrit Tetovë në Prill 2019 thuhet se janë 15 aktorë 
dhe 15 punonjës administrativë dhe skenë. Në një deklaratë pas premierës së shfaqjes 
së parë në gjuhën maqedonase më 24 nëntor 2015, Ministrja Kançeska-Milevska njoftoi 
se teatri kishte gjithsej 49 punonjës, nga të cilët 29 ishin aktorë. Por ajo nuk tha që vetëm 
dy aktorë53 ishin të punësuar në njësinë organizative në gjuhën maqedonase. Në Teatrin e 
Tetovës nuk ka asnjë fjalë për interpretim dhe interpretim në gjuhën maqedonase. Sipas 
të dhënave nga Ministria e Kulturës, në vitin 2016 Teatri i Tetovës luajti vetëm 14 shfaqje. 
Është një rekord i lavdishëm në historinë e teatrit në Maqedoni.

Në Janar 2011, me vendim të Qeverisë, u krijua Teatri Kombëtar NI Ohër, i cili është 
vendosur në Qendrën Kulturore  “Grigor Prliçev”.

Në Nëntor 2011, u krijua Teatri Komedi, dhe në Mars 2012 mori objektin e njohur si Teatri 
Qendër. Regjisorja e parë e teatrit të ri ishte aktorja Jelena Zhugiq, një mbështetëse e 
zëshme e VMRO-DPMNE.

52 Ashtu shkruan në faqen e Komunës së Tetovës, edhe pse Ligji për Kulturë e njeh vetëm kategorinë 
institucion nacional.
53 Sllobodan Trendov dhe Gjorgji Neshkoski



2 0 8

Më 2 nëntor 2018, me propozimin e Ministrit të sapoemëruar të Kulturës Asaf Ademi54, 
qeveria e Zaevit ka vendosur të formojë IN Teatri Gostivar i cili do të ketë selinë e tij në QK 
“ASNOM”. Tashmë në 2 nëntor 2018, IN Teatri Gostivar kishte 27 punëtorë.

Më 22 janar 2017, pas shpalljes së Programit Kombëtar të Kulturës, Presidenti i Komitetit 
të Kulturës të LSDM-së, Robert Allagjozovski, akuzoi Ministren Kançeska-Milevska për 
shpërndarje të paligjshme të parave. Ministria e Kulturës shpalli vetëm fituesit, por jo 
shumën. Ai ka premtuar një rishikim të shpërndarjes.55  

Sipas LSDM-së, programi me nënshkrimin e ministres është hakmarrja e saj personale 
ndaj të gjithë artistëve, autorëve, intelektualëve, institucioneve dhe organizatave që 
kritikuan punën e Ministrisë së Kulturës ose morën pjesë në protesta civile.

Argumenti i Ministrit ishte që buxheti për kulturë ishte rritur me 15.43 për qind, pra që 
fondet e programit ishin rritur për 893.367 denarë.

“Financimi për aktivitete kulturore është në rënie, nga 53% në 2006 në 18% në 2011. Mbi 
72% janë shpenzuar për ndërtime. Prandaj, një nga masat më të rëndësishme të LSDM-
së është reforma në sistemin e financimit të kulturës, “u përgjigj Ministri i ardhshëm i 
Kulturës Robert Allagjozovski.56  

PROJEKTI MADHËSHTOR “1000 LIBRA”

Në periudhën 2009 – 2016, qeveria e Gruevskit ishte botuesi më i madh në Republikën e 

Maqedonisë. Partnerë të qeverisë në projektin “1000 libra”57   ishin Ministria për shkencë 

dhe arsim dhe Ministria për kulturë. Pjesë e këtij projekti është edhe “Leximorja 1000 

libra” në QT në Shkup. 

54 Më 2 qershor 1918 ai mori detyrën e paraardhësit Robert Alagjozovski, i cili ishte Ministër i Kulturës 
nga 1 qershori 2017 deri më 4 qershor 2018. Një nga masat e para të ministrit Ademi ishte në 3 shtator 
për të kërkuar ndalimin e filmit me metrazh “Tallje me Krishtin” pa e shikuar filmin. Mandati i Asaf 
Ademit ishte më i shkurtër. Ai dha dorëheqjen në 6 maj 2019.
55 MKD/MK,  21 janar, viti 2017
56 Slloboden peçat, 21 janar viti 2017
57 https://SkopjeInfo.mk,  1000 libra të përkthyer nga të gjitha fushat – projekti mbindërtohet
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Në www.1000knigi.mon.gov.mk  mund të gjenden të dhëna për t gjitha 18 fushat dhe 

edicionet e projektit “1000 libra”, nga të cilat 6 janë nga fusha e kulturës: Kultura dhe 

arti (36 vëllime), Histori, filozofi, antropologji dhe arkeologji (19 vëllime), Yjet e letërsisë 

botërore ( 45 vëllime), letërsi maqedonase ( 130 vëllime), Nobelistë (104 vëllime) dhe 

Letërsi Maqedonase në gjuhë angleze (120 vëllime).

Mbetet pezull pyetja nëse në edicionin “Yjet e letërsisë botërore” për 4 vite janë përkthyer 

dhe shtypur në gjuhën maqedonase 45 vëllimet, siç shkruan në  www.1000knigi.mon.gov.

mk, ose 560 tituj, siç informon nga promovimi përfundimtar portali  a1on.mk, më 30 mars 

të vitit 2016, duke e parafrazuar  ministren e kulturës: “Mbaroi edicioni “Yjet e letërsisë 

botërore” – të botuar të gjithë titujt!”.  Sidoqoftë, në kopertinat e 45 vëllimeve, botues i të 

cilëve është “Magor”, pjesën qendrore e përfshin pikërisht logoja e Ministrisë së Kulturës, 

gjë që është precedent në botime te ne, dhe jo vetëm te ne.  

 “Projekti “Yjet e letërsisë botërore” është një nga përfitimet më të rëndësishme civilizuese 

që do ta pasurojë hapësirën shpirtërore të Maqedonisë dhe do të mundësojë qasje në 

synimet kolosale në zhvillimin dhe krijimin e fjalës së shkruar. Në koleksionin e kësaj 

zgjedhjeje monumentale janë të vendosura shkëlqimet më të rëndësishme të mendimit 

njerëzor – veprat kapitale që rrjedhin nga burimet më të largëta shpirtërore – artistike 

deri te realizimet më të shquara letrare në kohët e reja. Me komunikimin  e këtij hapi 

bibliofil, për opinionin maqedonas bëhen të kapshme arritjet nga thesari botëror letrar”, 

mund të lexohet në lëvdatën e atyre që e kanë menduar dhe realizuar projektin.  58

Por për lexuesin kurioz, disa të dhëna që hedhin një dritë tjetër mund të mos mungojnë. 

Para së gjithash, tirazhi. Përkthimi i epikës monumentale të Rilindjes “Raging Orlando” 

(“Orlando i Tërbuar”) nga Lodovico Ariosto është botuar në maqedonisht në vetëm 50 

kopje. A i ka mbaruar letra  botuesit Ars Laminas, apo i gjeti bibliotekat dhe lexuesit 

kaq pak të interesuara? Eposi i rrëfyer i Wolfram von Eschenbach “Parsifal” ka një 

tirazh prej 100 kopjesh. Në përzgjedhjen  “Japanase No-Dramas” dhe “Pushtimi i Ismailit” 

nga M. Shishkin (i njëjti botues) as nuk tregoi se sa ishte tirazhi. Botim me 200 faqe 

ka koleksioni “Manifestet e Avangardës letrare perëndimore” dhe kjo nuk është për t’u 

habitur. Por është befasuese që versioni prozë i epikës monumentale indiane “Ramajana” 

58 Redaksia profesionale e edicionit “Yjet e letërsisë botërore”: Mitko Maxhunkov, Luan Starova, Tashko 
Shirillov, Eftim Kletnikov, Dragi Mihajllovski, Venko Andonovski dhe Ratko Duev..
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është botuar në 200 kopje. Këto janë tirazhe që mezi plotësojnë nevojat e bibliotekave 

në Maqedoni. Epika të mëdha si “Ramajana”, “Mahabharata”, “Jeruzalemi i çliruar” dhe 

tjera do të presin të përkthehen në maqedonisht, siç u përkthye dhe adaptua “Iliada” dhe 

“Odhiseu” nga prof. Mihail Petrushevski.

Nevojitet shumë megalomani dhe shumë joprofesionistë për të përkthyer dhe botuar 

1.000 libra në vetëm katër vjet. Në promovimin solemn të veprave të përkthyera më të 

fundit të mbajtur në AShAM, Ministrja Kançeska-Milevska deklaroi se ishin punësuar më 

shumë se 500 përkthyes! Mbetet një mister ku janë rekrutuar ata, mbi cilat  baza ata janë 

identifikuar si përkthyes me njohuri të mjaftueshme të shëndosha si të gjuhëve të huaja 

ashtu edhe të maqedonishtes. Por është e pamohueshme që cilësia e përkthimeve të 

jetë nën nivelin e kërkuar. Kjo mund të shihet edhe në përkthimet e librave profesionistë 

të botuara nga qeveria për të shërbyer si libra shkollorë për artet. 

Në dritën e kësaj politike të izolimit, të nevojës për mosndërhyrje, por për të promovuar 

frymën e artit maqedonas, unë shoh lojën e Qeverisë me njëqind e tridhjetë vëllime të 

letërsisë maqedonase të përkthyera në gjuhën angleze. Në vend që të 

pranojë modelin e vështirë liberal të ndërhyrjes kulturore, të vlerësimit 

të  kulturave  tjera ajo që u duket interesante për të përkthyer nga 

autorët maqedonas në gjuhët dhe kulturat e tyre, qeveria maqedonase 

ka marrë rolin e zgjedhjes së romanit më të mirë maqedonas në botë, 

të përkthyer në gjuhën e tyre dhe ta vendosin në panairet botërore. Kjo 

është aq në kundërshtim me tendencat bashkëkohore në bashkëpunimin 

kulturor ndërkombëtar sa që gjykohet si debakël paraprak. Ne do të 

rrokullisim mutin tonë kulturor dhe presim që bota të admirohet dhe 

të kujdeset për ne. Dhe meqenëse kjo nuk do të ndodhë, ne kemi 

vendosur ta rrokullisim para vetes dhe të paktën të gëzohemi sa bukur 

jemi, kështu të zbukuruar në një gjuhë të huaj, nga të huajt tanë, d.m.th. 

përkthyesit. Nuk ka humbje më të madhe për demokracinë kulturore 

maqedonase sesa situata kur, përballë botuesve të dobët dhe të hutuar, 

shteti mori rolin e marrjes me qira të hapësirës më të madhe të panairit 

për të promovuar vepra që janë tonat dhe të tyret. Ose të promovojë 

vepra para nesh që janë të destinuara për kultura të tjera, dhe të bëra 

Projekti "Shkupi 

2014" dhe 

projekti "1000 

Libra" janë 

binjakë. Ata 

janë pasardhësit 

e marrëzisë 

që aspirojnë, 

duke qeverisur 

të tashmen, ta 

rindërtojnë të 

kaluarën në 

mënyrë që ajo të 

mund të dominojë 

të ardhmen.
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nga ne. Çfarë simbioze e mrekullueshme e tregut dhe e shtetit, e aspiratave individuale 

dhe kolektive!“59  shkruajti Robert Allagjozovski në prill të vitit 2011 në javoren Sega. 

Projekti “Shkupi 2014” dhe projekti “1000 libra” janë binjakë. Ato janë pjellë e pamendësisë 

që pretendon, duke sunduar me të sotmen, ta ndryshojë të kaluarën, që të mundet të 

sundojë me të ardhmen.

NETËT E BARTOLOMEUT:  
DY HERË NË FUND 

Më 21 dhjetor 2012, qindra aktorë, regjisorë, muzikantë, balerina dhe balerinë, dolën 

në rrugët e Shkupit për të protestuar kundër opozitës duke kërkuar një shkurtim të 

buxhetit për vitin 2013 në Kuvend, të propozuar nga qeveria e Gruevskit.60  Në fotografitë 

shihen drejtorë të institucioneve kulturore nga fusha e kulturës se si mbajnë transparent 

në të cilin shkruan: ARt.61  “Ne artistët nuk e meritojmë të punojmë në kazermat e 

parafabrikuara,” tha aktori Dejan Liliq drejtori i TPM, duke qëndruar para objektit të ri 

TPM. “Arti është një lutje për Maqedoninë dhe një pasqyrë e shpirtit të saj”, aktori, i luajtur 

nga Hamleti, përfundoi në mënyrë patetike para se të bëhej drejtor Teatrit Popullor 

Maqedonas të praruar. Sigurisht, në përputhje me vullnetin e Ministrit dhe Kryeministrit. 

Ashtu si drejtuesit e tjerë që bartnin flamurin. Vetëm dy ditë më vonë u bë e qartë se ato 

ishin thjesht ekstra në parakalimet e dhunës drejtuar qeverisë. Natën midis 23 dhe 24 

Dhjetor 2012, u derdh gjaku në Kuvend. Ishte nata e parë e Bartolomeut në Maqedoninë 

e pavarur. “Skenari sipas të cilit qeveria do ta vendos projektbuxhetin e vitit 2013 në një 

seancë plenare të Parlamentit, megjithëse debati i komisionit nuk ka mbaruar, nuk është 

mohuar nga askush.“62  Së pari nga salla e Kuvendit u larguan gazetarët, që të fshihet 

59 Ribotuar në “Çfarë është gruevizmi”.
60 https://a1on.mk,  Filloi protesta e qetë e artistëve nga Maqedonia, 21 dhjetor viti 2012
61 https://mkd.mk,  Aktorë, muzicientë dhe artistë në protestë: nuk meritojmë të punojmë në baraka 
të montuara  
62 https://slobodnaevropa.mk,  Dramë buxhetore – LSDM kujdestare, pushteti tenton t’i anashkalojë 
komisionet, 23 dhjetor, viti 2012
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nga dhuna mbi deputetët e opozitës63 nga publiku.  Megjithatë, incizimet me telefonat 

celularë të deputetëve arritën deri te publiku dhe e tronditën. 

Nata e dytë e Bartolomeut ndodhi më 27 prill të vitit 2017. Pushteti në largim tentoi të bëjë 

grushtet. Atë natë, në bankat e Kuvendit, Elizabeta Kançeska – Milevska, ministrja për 

kulturë në qeverinë teknike, përqafohej me një burrë të maskuar me të ashtuquajturën 

maskë fantomi64.  Në dramën e përgjakur një solist i operës65 , një aktor66 , një regjisor67  

dhe një pianiste68  nga iniciativa qytetare “Për Maqedoni të përbashkët” i luajtën 

rolet e agjitatorëve për parandalim të dhunshëm të zgjedhjes së presidentit të ri të 

Kuvendit. Qëllimi i fundit ishte të pamundësohet ndërrimi i pushtetit pas zgjedhjeve të 

jashtëzakonshme. Artistët që e udhëhoqën iniciativën “Për Maqedoni të përbashkët” nuk 

ishin të vetmuar në ndezjen e zjarrit. Mes udhëheqësve të “Lëvizjes qytetare për mbrojte 

të Maqedonisë” ishin dy aktorë69 ,  ndërsa “Manifesti Maqedonas” përfaqësohej nga një 

poet70 , një regjisor71  dhe një dirigjent72  të cilët, në të vërtetë, nuk u futën në Kuvend.

63 https://slobodnaevropa.mk, Buxheti i miratuar me fuqi, 24 dhjetor viti 2012.
64 htpps://sdk.mk, Punëtorët e kulturës si mercenarë të ministres Beti për sulm në Kuvendin, 2 maj, 
viti 2017.
65 Igor Durllovski, profesor në FAM dhe drejtues i Operës dhe baletit të Maqedonisë
66 Vllado Jovanovski, aktor në TKM, udhëheqës i serialit dokumentar “Hulumtoje Maqedoninë”
67 Boris Damovski, regjisor filmi
68 Elena Misirkova – Lloza, pianiste, ambasadore e kulturës maqedonase në Austri
69 Toni Mihajllovski, drejtor artistik i TKM nga nëntori i vitit 2015, dhe Petre Temellkovski, 11 vite drejtor i 
Teatrit “Vojdan Çernodrimski” dhe fituesi i vetëm i tre çmimeve shtetërore
70 Eftim Kletnikov
71 Aleksandar Rusjakov
72 Zapro Zaprov
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TRASHËGIMIA KULTURORE  
NË MËSHIRË DHE PAMËSHIRË 

Në vitet e sundimit  të Nikolla Gruevski, trashëgimia kulturore mbeti e 
pambrojtur, e lënë pas dore dhe e ekspozuar ndaj një komercializimi73 
të pamëshirshëm. Hotele dhe restorante të stërdimensionuara u varën 
mbi perlat e arkitekturës së shenjtë mesjetare. Afresket shkërmoqen 
dhe prishen nën çatitë e kalbura të kishave74.  Mbi konakët e djegur të 
manastirit, mbijnë rezidenca të mbi-dimensionuara për peshkopët.75  

Politikanët nga partitë që qeverisin në Maqedoni janë bërë besimtarë 
brenda natës, ortodoksë dhe myslimanë. Priftërinjtë bekojnë politikanët 
dhe politikanët bëhen të shurdhër dhe të verbër si për shkatërrimin e 
pamjes autentike të ndërtesave fetare ashtu edhe për gjuhën e urrejtjes 
që dëgjohet në kisha dhe xhami.

Në draftin e fundit, UNESCO rekomandon që rajoni i trashëgimisë kulturore 
dhe natyrore të Ohrit të vendoset në listën e vendeve të rrezikuara të trashëgimisë 
botërore sepse autoritetet nuk kanë arritur të përmbushin rekomandimet prioritare në 
kornizën e dhënë dy-vjeçare. UNESCO i bën thirrje shtetit të krijojë një moratorium të 
plotë për çdo transformim urban në brigjet e liqenit derisa zgjidhjet efektive ligjore dhe 
mekanizmat për zbatimin e tyre të përfundojnë dhe miratohen. Autoritetet u kërkohet 
të vlerësojnë ndërtesat e paligjshme dhe të përcaktojnë ndikimin e tyre në zonën 
e mbrojtur, si dhe të prishin të gjitha objektet që përbëjnë një kërcënim për zonën, 
ndërsa zbatojnë rreptësisht ligje dhe rregullore për të parandaluar ndërtesat e reja të 
paligjshme. 76 

Lakmia dhe barbarizmi i të pasurve të sapo pasur, i shoqëruar me nomenklaturat e 
partive të korruptuara, gëlltisin vlera autentike në zonat urbane dhe rurale. Dëbimi masiv 

73 Sipër  manastirit Shën Pantelejmoni në Nerez është një fshat ( I ashtuquajtur) Maqedonas, që tani 
është i zbrazët
74 Shën Gjergji Fitimprurësi në Kurbinovë
75 Konakët në Shën Gjon Biguri, shtator, 2009  
76 okno.mk, 20 maj viti 2019, UNESCO me rekomandim që Ohri të vendoset në listën e trashëgimisë së 
rrezikuar botërore

Në vitet 

esundimit të 

Nikolla Gruevski, 

trashëgimia 

kulturore mbeti e 

pambrojtur, e lënë 

pas dore dhe e 

ekspozuar ndaj një 

komercializimi të 

pamëshirshëm.
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lë perlat e arkitekturës tradicionale në ballë të kohës, të cilat humbasin para syve tanë. 
Përjashtimet mund të renditen me njërën dorë. Megjithëse rekomandimet dhe kërkesat 
e UNESCO-s vlejnë për rajonin e Ohrit, ato janë të vlefshme në të gjithë vendin.

Lajmi i vetëm i mirë është njoftimi nga pushteti lokal i Manastirit se janë siguruar para 
për rindërtimin e shtëpisë së shkretuar të oficerëve në Shirok Sokak.

NË FUND...

Dy ministrat e parë të kulturës në qeveritë e koalicionit të Nikolla Gruevski nuk zgjatën 
më shumë se një vit. Si i pari ashtu edhe i dyti ishin nga Partia Demokratike e Shqiptarëve. 
Pas atyre erdhi ministrja e zellshme që ishte në krye të kulturës për gati dhjetë vjet.

As dy ministrat e parë të kulturës në qeverinë e koalicionit të Zoran Zaev nuk zgjatën më 
shumë se një vit. Robert Allagjozovski77   ia liroi vendin Asaf Ademit78.  Kultura u bë edhe 
një herë viktimë e negociatave të koalicionit. Pas një viti Asaf Ademi dha dorëheqjen. 
Dorëheqjes i parapriu një  shpërthim pakënaqësie nga Programin Kombëtar të Kulturës 
për vitin 2019, i pasuar me vonesë në zbatimin e programeve kulturore.

“Duke mos pasur një vizion për kuptimin e kulturës, kryeministri ka lënë pas dore 
pikërisht sektorin e kulturës, duke e bërë atë subjekt të marrëveshjeve të koalicionit. 
E gjithë politika kulturore evropiane mëson se kultura duhet gjithmonë të qëndrojë 
mbi kalkulimet e partive. Kultura është një zonë universale dhe kozmopolite që tejkalon 
kriteret politike dhe etnike. Në kulturë vlen vetëm parimi i cilësisë së jashtëzakonshme 
artistike. Kjo duhet të jetë detyrim pranë zgjedhjes së Ministrit të Kulturës. Ai duhet të 
jetë një person me autoritet të madh kulturor, krijues ose intelektual. Në rastin më të 
mirë, ai duhet të ketë një vizion të vërtetë të kulturës.79”  

77 Ministër i Kulturës nga qershori i vitit 2017 deri në maj të vitit 2018, kuadër i LSDM. Pastaj i emëruar 
për koordinator për zhvillim të kulturës dhe bashkëpunimit mes resorëve ..
78 Ministër i Kulturës nga qershori i vitit 2018 deri në maj të vitit 2019, kuadër i partisë shqiptare Besa..
79 m.dw.com, 11 shkurt viti 2019, Kultura dhe identiteti Maqedonas – Kica Kolbe

 “ As rrënohet, as 
ndërtohet në sheshin 

“Maqedonia”
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B i l j a n a  B e j k o v a

NGA MOSBINDJA 
QYTETARE DERI 
TE REVOLUCIONI 
I LARMË

“Sot dielli i lirisë nuk ka lindur mbi Maqedoni. 

Sot dielli po perëndon. Po errësohet dhe po na 

mbulon. Një mjegull e rëndë propagandistike 

e mbulon vendin tonë. Gjumi i arsyes sonë ka 

prodhuar mijëra monstra politike. Ata përdorin 

indiferencën tonë për të thithur gjakun e shtetit 

tonë të fituar me mund. Ata përdorin frikën dhe 

dëshpërimin tonë për të shkelur të drejtat dhe 

liritë tona.



2 1 7

B i l j a n a  B e j k o v a  |  N G A  M O S B I N D J A  Q Y T E T A R E  D E R I  T E  R E V O L U C I O N I  I  L A R M Ë

Qytetarë të nderuar, ju që dëshironi të jetoni në një Maqedoni evropiane, e jo neolitike, 

biblike apo antike, bashkohuni me ne në luftën kundër okupatorëve të ndërgjegjes sonë!”

(Manifesti i “Qytetarëve për Maqedoninë evropiane”) 

Janar 2009. Re të errëta mbi Maqedoni. Vetëm disa muaj pas Samitit të NATO-s, u bë 

e qartë se tendencat autokratike të Nikolla Gruevskit, të cilat dukeshin qartë shumë 

përpara Bukureshtit, po fitonin vrull. Sundimi i VMRO-DPMNE-së dhe BDI-së galopojnë në 

mënyrë të pashpjegueshme në një regjim në të cilin qendrat e bashkuara parti-kriminale 

të pushtetit, të përforcuara nga propaganda makinerisë të mediave të Goebbels-it, 

shkelin në mënyrë të pamëshirshme demokracinë, të vërtetën, drejtësinë, sundimin e 

ligjit, lirinë e shprehjes dhe të drejtat dhe liritë e tjera qytetare. 

QYTETARËT PËR MAQEDONINË EVROPIANE

Atë dimër, gjashtë intelektualë dhe aktivistë (Vlladimir Millçin, Roberto Beliçanec, Nikolla 

Gelevski, Branko Geroski, Mersel Bilalli dhe Zharko Trajanoski) janë të përcaktuar në 

qëllimin e tyre që në mënyrë të saktë dhe qartë, në skenë të hapur, për të prerë regjimin, 

por edhe për të nxitur dhe inkurajuar rezistencën qytetare. Përcaktimi i tyre më 1 shkurt 

2009 i shtyu “Qytetarët për Maqedoninë Evropiane” (QME) dhe të parin “Manifest për 

Maqedoninë Evropiane”. Ata kanë njoftuar publikisht dhe me zë të lartë se nuk duan 

një Maqedoni të izoluar dhe krahinore të qeverisur nga arbitrariteti i despotëve partiak. 

Në të njëjtën kohë, QME u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që t’u bashkohen atyre në 

luftë për të rivendosur dinjitetin e qytetarit, por edhe në luftën kundër “demokratëve 

të pretenduar”, të cilët po kryejnë një bukefalizim dhe “korruptojnë mediat, gjyqtarët, 

akademikët, rektorët” dhe “pas patriotizmit së së të cilëve fshehet dashuria për veten, 

famën, pasuri dhe pushtet”.
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Kështu, në prag të pranverës 2009, karvani i gjashtë intelektualëve dhe aktivistëve me 

zë të lartë filluan fushatën e tyre të debatit “iluminist” në tërë Maqedoninë. Në pushtet, 

VMRO-DPMNE nuk kishte kohë për të kuptuar “rrezikun” e debatit civil publik mbi 

politikat dhe metodat e tij jodemokratike të qeverisjes. Tashmë më 19 shkurt, një grup 

mbështetësish të kësaj partie prishën dhunshëm debatin e QME në Shtëpinë e Kulturës 

në Strugë. Ky incident i ngacmimit nuk i dekurajoi përfaqësuesit e QME, por në mënyrë të 

qartë dhe të padyshim tregoi qëllimin e qeverisë, në çdo mënyrë dhe me çdo kusht, për 

të heshtur kritikën qytetare dhe për të çaktivizuar aktivizmin qytetar për demokracinë 

dhe respektimin e lirive dhe të drejtave themelore. 

ARKIBRIGADA E PARË DHE SHESHI I LIRISË

Ndërsa QME-të vazhduan me guxim të bredhin vendbanimet e vendit dhe shpallnin 

publikisht zërin e sundimit autokratik të Nikolla Gruevski, qeveria ri-demonstroi natyrën 

e saj të dhunshme vetëm një muaj më vonë, më 28 mars. Në atë ditë, me thirrjen e 

një deputeti të VMRO-DPMNE-së, disa qindra besimtarë, anëtarë dhe mbështetës 

të kësaj partie u mblodhën dhe sulmuan brutalisht qindra studentë në Fakultetin e 

Arkitekturës të organizuar nga nisma joformale e “Arkibrigadës së parë”. Në sheshin e 

Shkupit, studentët protestuan në heshtje dhe me transparenta kundër ndërtimit të një 

ndërtese fetare në qendër të kryeqytetit. Protestës i parapriu ideja e VMRO-DPMNE-së 

që në sheshin qendror të Shkupit të ndërtohet një kishë ortodokse, si dhe një kërkesë 

të mëvonshme nga Komuniteti Fetar Islamik për të ndërtuar një xhami në të njëjtin 

vend. Policia nuk ndaloi dhunën dhe autoritetet nuk e dënuan atë. Por, studentët jo 

vetëm që nuk ishin të frikësuar, por ishin të vendosur për të këmbëngulur në kërkesat 

e tyre dhe mobilizuar qytetarët. Kështu u inicua nisma rinore “Sheshi i Lirisë”, të cilës iu 

bashkuan shumë organizata qytetare dhe aktivistë, dhe e cila inicoi dhe drejtoi një seri 

protestash paqësore civile nëpër rrugët e Shkupit. Arkitektët e rinj thërrisnin: “Shkupjanë 

dhe shkupjane, ne po përhapim zërin tonë. Zëri i qytetit dhe zëri i lirisë. Këto janë dy 

gjërat kryesore që duam të prekim... Qyteti ynë dhe shteti ynë po përballen me një terror 

të ri të njëmendjes (qoftë e quajtur fe, komb apo parti). Liria dhe demokracia mund të 

mirëmbahen dhe ushqehen vetëm nëse i rezistojmë terrorit të uniformimit, terrorit të 
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atyre që kërcënohen dhe rrahin në emër të të vërtetave të tyre”1, dhe qindra qytetarë atë 

pranverë, demonstruan me këmbëngulje dhe paqësisht me muzikë dhe bibëza kundër 

ndërtimit të ndonjë ndërtese fetare në shesh dhe kërkuan respektimin e të drejtës për 

një mendim tjetër.

Por angazhimi qytetar nuk është i rraskapitur vetëm nga protestat. Sheshi Liria dhe 

QME mblodhën 1.059 nënshkrime dhe bënë thirrje për një referendum komunal për të 

thënë nëse ata ishin “për” ose “kundër” ndërtimit të një ndërtese fetare në shesh. Qeveria 

komunale e VMRO-DPMNE pengoi kërkesën për referendum, por partitë në koalicionin 

qeverisës shpejt hoqën dorë nga qëllimi që në sheshin e Shkupit të ndërtohet një kishë 

ose një xhami.

Për shumë njerëz, ngjarjet e gjysmës së parë të vitit 2009 shënojnë fillimin e një artikulimi 

të mirëfilltë politik të rezistencës civile kundër regjimit të Nikolla Gruevski. Për Vlladimir 

Millçin, shfaqja e QME dhe Arkibrigadës së parë, në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra, 

është me një rëndësi të veçantë: “QME ishin njerëz në moshë, të njohur për publikun për 

pikëpamjet e tyre të angazhuara politike, studentë nga Arkibrigada ishin të rinj që për 

herë të parë janë ballafaquar me anën e errët të politikës. Ai dijapazon në moshë dhe 

përvojë kishte një kuptim simbolik. Dy breza pa asnjë lidhje, ngritën zërin pothuajse në 

të njëjtën ditë”.

Megjithëse qeveria, nën presionin e aktivistëve qytetarë dhe qytetarëve, braktisi 

ndërtimin e një ndërtese fetare në sheshin e Shkupit në vitin 2009 (vendosi të ndërtojë 

një kishë pranë Sallës së ARM-së), në fillim të vitit 2010 ajo u hakmarr me një projekt 

mastodontist, “Shkupi 2014”, i cili synonte të ndryshonte plotësisht karakterin modern 

të qytetit pas tërmetit përmes barokut të rremë dhe neoklasicizmit. Me ndërtimin e 

objekteve “barok” dhe “antikë”, monumentet dhe skulpturat u intensifikuan, e kështu edhe 

pushteti autokratik i Nikolla Gruevskit. Në vitin 2010, punonjësit e falimentuar vazhduan 

luftën e tyre për të zgjidhur statusin e tyre dhe shkuan në grevë urie, dhe qeveria hapi 

një “gjueti shtrigash”, ndaj rivalëve dhe kritikëve të saj. Procesi i lustracionit filloi dhe 

policia sulmoi televizionin kombëtar më të shikuar të A1. Gjatë kësaj periudhe, qeveria 

hartoi edhe fenomenin e krijimit të organizatave paralele kuazi-qeveritare dhe institute 

1 Blog “Katrori i rrethit”. Në dispozicion në: http://kvadraturanakrugot.crnaovca.mk/2009/04/10/
protest-ploshtad-sloboda/
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si “Dimitrija Çuposki” dhe më vonë “Pavell Shatev”, si dhe organizata të 

shumta fantazmë që kishin për qëllim të imitojnë shoqërinë civile të 

vërtetë/reale. Organizatat, për të “mbivendosur” aktivitetet e tyre, kishin 

për të bërë zhurmë në hapësirën publike dhe për të mbrojtur dhe 

përfaqësuar politikat e koalicionit qeverisës. Shumë nga këto organizata 

dhe institucione kanë marrë vazhdimisht fonde nga buxheti, dhe disa 

madje kanë dhuruar monumente në kuadër të projektit Shkup 2014 (për 

shembull, Shoqata për bashkimin shpirtëror të Setinci, Popadinci dhe 

Krushoradi).

Më 5 qershor 2011, Nikolla Gruevski morri një mandat të ri katër vjeçar. Kjo 

do të thoshte vetëm një gjë për qytetarët e lirë - regjimi do të zgjerohej, 

dhe hapësira për veprim të lirë dhe shprehje do të ngushtohej në mënyrë 

dramatike. Nuk u desh shumë kohë për të konfirmuar këto frika. Ajo arriti 

të nesërmen pas zgjedhjeve. Galopimi i pamëshirshëm i VMRO-DPMNE solli 

viktimën e parë - Martin Neshkoski. 

STOP PËR BRUTALITETIN POLICOR

Më 6 qershor 2011, Martin Neshkoski, 22 vjeç, një simpatizant i VMRO-

DPMNE, humbi jetën në sheshin Maqedonia në Shkup në orët e para të zgjedhjeve të 

parakohshme parlamentare, gjatë festimit të koalicionit fitues “Për Maqedoni më të 

mirë”. Ngjarja tragjike u paraprinë një grindje dhe ndjekje me djalin nga një rojtar sigurie, 

anëtar i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas disa dëshmitarëve, Neshkoski vdiq nga 

goditje të forta në kokë dhe trup nga një pjesëtar i njësisë speciale të policisë së Tigrave, 

Igor Spasov. Në 24 orët e para të incidentit, autoritetet u përpoqën të fshehin vrasjen. 

Buletini i Ministrisë së Punëve të Brendshme raportoi se trupi i një djali të vdekur ishte 

gjetur pa gjurmë të dhunës dhe media kishte ngatërruar informacionin rreth çështjes.

Raportet e para erdhën nga Makfax dhe Netpress, të cilët raportuan se një djalë kishte 

vdekur në sheshin e Shkupit pasi ishte rrahur nga një anëtar i MPB-së. Këto dy lajme do të 

„GEM-ët 

ishin njerëz 

në moshë. 

Arhibrigada 

ishin të 

rinjtë. 

Diapazoni i 

moshës dhe 

përvojës 

kishte kuptim 

simbolik. Dy 

gjenerata, pa 

lidhshmëri, 

u pajtuan 

pothuajse në 

të njëjtën 

ditë.” 
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vendosin tonin për ditët në vijim. Mediat pro-qeveritare do të përpiqen me këmbëngulje 

të minimizojnë çështjen duke për të defokusuar, relativizuar, dozuar faktet dhe duke 

diskredituar qytetarët që kërkuan përgjegjësi nga qeveria.

Raportet për vrasjen brutale të Neshkoskit dhe përpjekja e qeverisë për të fshehur këtë 

krim kanë mërzitur qytetarët dhe inatosur të rinjtë. Menjëherë pasi u përhap lajmi për 

vrasjen, ata spontanisht filluan të mblidhen dhe të protestojnë. Çdo ditë. Për ditë. Gjithnjë 

e më shumë vendimtar. Revolta civile në rrugë është bërë një lëvizje kundër brutalitetit 

të policisë. Qytetarët kërkuan drejtësi për Martinin çdo ditë në orën 18:00. Ata kërkuan 

dorëheqjet e Ministrit të atëhershëm të Ministrisë së Punëve të  Brendshme, Gordana 

Jankulovska dhe zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski për të 

adresuar plotësisht vrasjen, ndjekjen penale të kujtdo që ndihmoi në përpjekjen për të 

fshehur vrasjen, si dhe respektimin dhe mbrojtjen e plotë të të drejtave të njeriut dhe 

liritë.

Kërkesat e demonstruesve nuk u përmbushën. Proçesi gjyqësor kundër Igor Spasov filloi 

në nëntor të 2011 dhe përfundoi në janar të 2012 me dënim me 14 vjet burg.

Rasti Neshkoski konfirmoi që mediat pro-qeveritare, të përfshira në rrjetat politike dhe 

të biznesit me partitë në pushtet, ishin thjesht një mjet i ashpër për luftë politike. Ata 

kanë mbrojtur vazhdimisht pozicionet e qeverisë, duke theksuar në mënyrë të përsëritur 

se çështja është mbyllur dhe pastruar, duke raportuar në mënyrë sporadike për kërkesat 

e protestuesve, dhe në disa etapa të mëvonshme disa prej tyre vazhduan të etiketojnë 

drejtpërdrejtë organizatorët dhe disa prej pjesëmarrësve, duke i quajtur ata “anëtarë 

të LSDM-së opozitare dhe të Fondacionit Soros” të cilët me çdo kusht përpiqen të 

abuzojnë politikisht protestat. Kulmi i ngjarjeve ishte organizimi i të ashtuquajturave 

“Kundër-protesta” kundër partizanizmit të pretenduar të çështjes, e cila ndodhi në ditën 

e pesëmbëdhjetë të protestës. Kjo kundër-protestë, si dhe ajo kundër Arkibrigadës së 

parë, është një shpikje e VMRO-DPMNE-së dhe është pararendëse e një seri protestash 

të ardhshme nga qeveria dhe përkrahësit e saj kundër qytetarëve dhe angazhimit të tyre 

për liri dhe demokraci.
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Gjatë lëvizjes, disa nga organizatorët vazhdimisht deklaruan publikisht në protestat 

nuk ishin të mirëpritur anëtarë dhe përkrahës të opozitës LSDM, dhe as aktivistë të 

organizatave të shoqërisë civile të mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria 

e Hapur - Maqedoni. “Arsyetimi ishte që prania e tyre do të ngjyronte dhe politizonte 

protestën dhe do t’i shërbente mediave të regjimit si provë për ta etiketuar dhe rrethuar 

gjithë protestën dhe aktivistët e saj. Dhe pastaj, si dhe sot, unë mendoj se ajo strategji 

ishte hartuar nga qeveria në atë kohë dhe se ekzistonte një lidhje midis disa individëve 

nga ai grup njerëzish dhe disa strukturave të VMRO-DPMNE, ose për të qenë më të 

saktë, të MVRO-VMRO. Të njëjtat gjëra kanë ndodhur më vonë edhe në “Së bashku për 

paqen”, në AMAN, në plenumet studentore, në 2015 dhe 2016”, tha Petrit Sarachini, një nga 

përfaqësuesit e lëvizjes. Sipas tij, kjo lëvizje ka arritur të ekspozojë brutalitetin e regjimit, 

por edhe të jetë një proces në të cilin qytetarët kanë mësuar se si të artikulojnë kërkesat 

e tyre përmes lëvizjeve protestuese.

Mediat e reja dhe rrjetet sociale (Facebook dhe Twitter) kanë dëshmuar se janë 

një hapësirë alternative veçanërisht e rëndësishme dhe efektive për informimin e 

publikut por edhe për koordinimin e protestave në Shkup dhe disa qytete të tjera në 

tërë Maqedoninë. Sipas një analize të OJQ-së Infocentar2, për vetëm një javë, grupi i 

përkrahjes së protestave kundër brutalitetit anti-policor në Facebook mblodhi më shumë 

se 21,000 anëtarë dhe mbështetës, me rreth 6,000 mesazhe të postuara me hashtagje 

#protestiram dhe #martin në Twitter, ndërsa videomaterijalet e protestave të u postuara 

në YouTube ishin të para mbi se 40,000 herë. 

Në këtë mënyrë, mediat e reja dhe rrjetet sociale u bënë aleatë të rezistencës civile. 

Për dallim nga shumica e mediave tradicionale që ishin një instrument i drejtpërdrejtë 

në duart e atyre kundër të cilëve u drejtuan këto protesta dhe lëvizje, mediat e reja dhe 

rrjetet sociale ishin “zona e lirë” mbi të cilën qeveria nuk kishte dhe nuk mund të krijonte 

kontroll dhe censurë.

Paralelisht me pakënaqësinë civile në rritje, presionet dhe kërcënimet e qeverisë ndaj 

kritikëve dhe të gjithë atyre që menduan ndryshe dhe nuk ishin dakord me mënyrën e saj 

të qeverisjes u bënë gjithnjë e më të mëdha. Veçanërisht në shënjestër ishin Fondacioni 

2 Pasqyra mediatike - Manipulimi i mediave dhe propaganda, OJQ Infocentar, Dhjetor 2011, f. 11. Në 
dispozicion në: http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2014/10/Mediumski-manipulacii-2011.pdf
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Shoqëria e Hapur - Maqedoni (FOSM), përfaqësues të shoqërisë civile, gazetarë dhe 

mediat. Në vitin 2011, ndër të tjera, qeveria më në fund arriti të mbyll TV A1, bëri lustracionin 

e Vlladimir Millçin (asokohe drejtor i FOSM), rrënoi kompleksin e biznesit Cosmos të Fiat 

Canoski  dhe u përpoq të merrte përsipër marshimin qytetar “Së bashku për Paqen”.

AMAN

Ky trend vazhdoi edhe në vitin 2012. Qeveria gjithnjë e më shumë krijonte politika që jo 

vetëm që nuk ishin në interes të qytetarëve, por gjithashtu çuan në varfërimin e tyre dhe 

rrezikimin e lirive dhe të drejtave themelore. Propaganda dhe manipulimet zëvendësuan 

gazetarinë profesionale, të paanshme në pothuajse të gjitha mediat tradicionale, duke 

përfshirë transmetuesin publik - Radio dhe Televizionin Maqedonas, dhe sulmet ndaj 

gazetarëve kritikë dhe aktivistëve qytetarë po bëheshin më të shpeshta dhe më të 

zëshme. Ata u etiketuan vazhdimisht si “sorosoidë”, “tradhtarë”, “mercenarë”, “spiunë të 

huaj”, etj.

Për shembull, në gjysmën e parë të 2012, një vëmendje e madhe e publikut u shkaktua 

nga adresimi në Parlamentin Evropian (EP) nga Lidija Dimova, drejtoresha e atëhershme 

ekzekutive e organizatës qytetare Qendra Maqedonase për Edukim Evropian (MCET), për 

hartimin e programit të ri IPA për vitin 2014 - 2020. Mediat pro-qeveritare nuk e botuan 

fare paraqitjen e Dimova në PE dhe nuk bënë deklaratë apo komente, por e sulmuan 

dhe kritikuan me forcë, me manipulim dhe propagandistike dhe kritikuan se ka kërkuar 

që “BE të heq fondet IPA për Maqedoninë” dhe komentuan që “sorosoidja Dimova ka 

pështyrë Maqedoninë “.

Ndërsa qeveria shtrëngonte kontrollin e saj, pakënaqësia civile dhe revolta u rritën. 

Vera e gjatë e nxehtë ka zgjuar grindjet e nxehta të qytetarëve. Nën moton “Aman”, një 

grup qytetarësh, të pakënaqur me rritjen e çmimeve të ngrohjes qendrore, energjisë 

elektrike dhe karburanteve, organizuan një seri protestash jashtë zyrave të Komisionit 

Rregullator të Energjisë. Çdo të martë në sheshin Pella, qytetarët thërrisnin me zë të lartë 

dhe me vendosmëri: “Të revoltuar dhe të zemëruar nga vendimet e reja të Komisionit 

Rregullator të Energjisë, ne, një grup qytetarësh, vetë-inicuam përmes rrjeteve sociale 

dhe vendosëm të fillojmë procesin e vetë-votimit për të drejtat tona. Eështë koha për 
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të thënë - Mjaft, Aman. Ajo që po bëhet në kurrizin e qytetarëve nuk është më brenda 

kufijve të normalitetit. Në kohë të një krize ekonomike, varfëri, Komisioni Rregullator dhe 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë morrën guxim të godasin atë që po vuajnë shumica 

e qytetarëve, që është xhepi i tyre i zbrazët”3.

Protestat dhe aktivitetet e AMAN-it zgjatën me muaj dhe u përhapën në qytete të tjera 

të vendit. Nismëtarët e kësaj lëvizje shoqërore ishin gjithëpërfshirës në qasjen e tyre 

dhe në mënyrë të përsëritur u bënë thirrje të gjithë qytetarëve të pakënaqur që të 

bashkohen me ta dhe të kërkojnë nga institucionet kompetente të rivendosin koston e 

vjetër të ngrohjes qendrore, të rivendosin energjinë elektrike të lirë, të ulen çmimet e 

derivateve të naftës sipas standardit të jetesës, etj. Kjo lëvizje, megjithëse shoqërore, 

përveç qytetarëve dhe aktivistëve qytetarë, nuk mori mbështetje nga asnjë sindikatë.

Qytetarët ishin këmbëngulës, protestat u bënë më masive, por qeveria vazhdimisht 

i injoroi kërkesat e tyre dhe zhvilloi një “luftë” të ashpër kundër vetë lëvizjes. Përveç 

përpjekjes për të dobësuar dhe shkatërruar iniciativën nga brenda, organi drejtues me 

ndihmën e makinerive propagandistike zhvilloi një fushatë të ashpër kundër nismëtarëve 

të AMAN. Papritur, nga qytetarë të thjeshtë dhe të pakënaqur ata u bënë “mercenarë të 

Soros”, “tradhtarë”, “provokatorë”, “armiq”. Kërcënimet fizike të drejtpërdrejta për ta dhe 

familjet e tyre u rritën. Qeveria nuk zgjidhte mjete për të trembur dhe heshtur ato.

Pas një sulmi të tillë, aktivisti Vasko Llazarevski, në emër të AMAN, tha për mediat: “Ne 

po hyjmë në një zonë rreziku vetëm për të ndalur iniciativën për të mbledhur 10,000 

nënshkrime që kërkohen për një ndryshim në Ligjin e Energjisë. Kërkesat tona janë civile, 

jo politike, kështu që ne do të vazhdojmë iniciativën derisa të përmbushen kërkesat. Ne 

i nxisim qytetarët të mos kenë frikë dhe të bashkohen me ne me nënshkrimet e tyre”4.

Me gjithë kërcënimet dhe sulmet, lëvizja AMAN kishte arritur të mbledhë mbi 13,000 

nënshkrime për të ndryshuar Ligjin e Energjisë. Sidoqoftë, edhe këto mijëra nënshkrime 

nuk ishin bindëse dhe të mjaftueshme për mazhorancën në pushtet që, në kundërshtim 

me vullnetin civil, në Kuvend në shkurt të 2013 refuzoi propozimin e AMAN.

Se qeveria nuk do të heqë dorë as një milimetër nga qëllimi i saj për të deklaruar 

3 Toçka, 13.8.2012, “Organizata qytetare AMAN çdo të martë duke protestuar kundër rritjes së 
çmimeve”.
4 Plusinfo, 30 tetor 2012, “Aktivisti i AMAN merr kërcënime për jetën”.Protestë e “Aman”
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se Maqedonia është bërë një shtet plotësisht “i arestuar”, tregoi “e hëna e zezë”. Në 

mbrëmje, në prag të 24 dhjetorit 2012, opozita e atëhershme para Parlamentit organizoi 

protesta kundër miratimit të buxhetit të vitit 2013, e cila vazhdoi të nesërmen në mëngjes. 

Ndërsa mbështetësit e opozitës ishin në njërën anë të Parlamentit, në anën e kundërt u 

organizua një protestë pro-qeveritare “Fronti Popullor”. Pjesa e përparme e ndërtesës së 

Parlamentit ishte e tensionuar, por në mënyrë të pakrahasueshme më pak në krahasim 

me atë që ndodhi në legjislaturë. Siguria e Kuvendit, nën komandën e mazhorancës në 

pushtet, sulmoi fizikisht deputetë të opozitës dhe gazetarë që ishin në Sallën e Kuvendit.

LIRI PËR KEZHON

“E hëna e zezë” ishte, në të vërtetë, një pararojë e ngjarjeve në vitin 2013, e cila filloi me 

protestat e opozitës nën moton “Rezistencë”, duke mbyllur disa nga mediat kritike ose 

duke ndryshuar pronarët e tyre, duke detyruar redaksitë e lajmeve “brenda natës” për 

të shfuqizuar shfaqjet dhe për të “përfocuar” stafin me gazetarë proqeveritar; me padi 

dhe pretendime për dëme të thella për shpifje dhe fyerje nga zyrtarët e shtetit për 

pronarët, redaktorët dhe gazetarët e mediave kritike, si dhe kërcënime për disa gazetarë 

dhe redaksi të të cilëve u është dashur të kërkojnë falje publikisht ose të tërheqin disa 

përmbajtje që i kanë botuar ato tashmë.

Mediat pro-qeveritare publikuan lista diskriminuese me pretendim për “gazetarë 

homoseksualë”, postuan artikuj në të cilët ata i trajtuan gazetarët si mercenarë, i 

akuzuan ata se punonin për LSDM-në, dhe shkuan deri aty sa të përkeqësonin gjendjen 

e lirisë së mediave, të zbuluar dhe ndjekur penalisht nga një organizatë ndërkombëtare, 

Reporterë pa kufinj, dhe ekskluzivisht “Fondacioni Soros dhe gazetarët që sponsorizojnë”. 

Gjatë kësaj periudhe, nuk ishtin tëe pazakontë titujt si: “Paratë e Soros vazhdimisht 

kontaminojnë hapësirën mediatike” (Sitel, 5.2.2013), si dhe konstruktet: “... Imazhi i lirisë së 

mediave në Maqedoni në Raportin e fundit të Reporterëve pa kufi krijohet nga njerëz të 

afërt me Vlladimir Millçin dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur - Soros, pasi në praktikë dhe 

në vendet e tjera, organizata krijon raporte të bazuara në qëllimet e biznesit, dhe Xhorxh 

Soros është një nga financuesit. Fakti që një grup gazetarësh qëndruan publikisht pas 
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fushatës politike të LSDM-së u shfaq në lidhje me protestat e organizuara nga kjo parti.” 

(Kurir, 6.2.2013).

Konfirmimi i ri i deklaratës së Reporterëve pa kufij për rënien dramatike të lirisë së 

medias dhe lirisë së shprehjes në Maqedoni erdhi më 28 maj 2013. Ministria e Brendshme 

zhvilloi një aksion policor, të koduar “Likuidimi”, në lidhje me një rast vrasjeje të dyfishtë 

në fshatin Oreshe, Veles. Tetë persona u arrestuan, të dyshuar për përfshirje në aktivitete 

të paligjshme, duke përfshirë edhe gazetarin e të përditshmes Nova Makedonija Tomislav 

Kezharovski. Ai u arrestua mbi një artikull të botuar në vitin 2008 në të cilin dyshohet se 

zbuloi identitetin e një dëshmitari të mbrojtur në rastin Oreshe.

Dominimi i plotë institucional në raportimin publik të arrestimit të Kezarovskit filloi të 

ndryshojë edhe disa ditë pas operacionit policor, falë gazetarëve të tij që po përgatiteshin 

për protesta përmes mediave sociale. Përmes protestave nën moton “Liri për Kezho”, 

publiku fillimisht u informua për shkeljet e të drejtave të gazetarit Kezharovski dhe 

pasojat e këtij rasti për fjalën publike dhe lirinë e shprehjes në vend. Falë protestave dhe 

veprimtarive të gazetarëve, çështja ka fituar një dimension ndërkombëtar; organizatat 

kryesore botërore të mediave, përfshirë dhe OSBE-në, kërkuan lirimin e menjëhershëm 

të Kezharovskit.

Kërkesat e komunitetit të mediave dhe organizatave të të drejtave të njeriut jo vetëm 

që nuk u morën parasysh, por gjykata zhvilloi një gjykim instant në të cilin Kezharovski u 

dënua me katër vjet e gjysmë burg më 21 tetor 2013. Dy ditë më vonë, më 23 tetor, para 

Muzeut të Luftës Revolucionare Maqedonase u organizua një protestë civile, në të cilën 

morën pjesë gazetarë dhe aktivistë qytetarë. Policia nuk i lejoi protestuesit të afroheshin 

në ndërtesën e muzeut dhe u përleshën me ta. Më shumë se 100 oficerë policie, të 

rregullt dhe speciale, u angazhuan për protestën. Një demonstrim i tillë kishte vetëm një 

qëllim - të frikësonte gazetarët dhe aktivistët. Në përfundim të protestës, protestuesit 

ndezën qirinj para kordonit të policisë në shenjë proteste.

Mediat pro-qeveritare, siç është portali Kurir, u përpjekën në çdo mënyrë të diskreditojnë 

protestat dhe pjesëmarrësit e tyre. Ata u përpoqën të provokonin një konflikt me policinë 

në përpjekje për të thyer kordonin e policisë. Ata u hodhën në mburojat e policisë, hodhën 
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gurë në forcat speciale. Në të njëjtën kohë ata ishin duke fyer dhe pështyrë. Në ballë 

të ‘betejës’ ishin të huaj që rrinin për të treguar muskuj. Policia mbeti e qetë, duke iu 

përgjigjur në mënyrë evropiane pavarësisht provokimeve dhe sulmeve nga protestuesit 

që u mblodhën në protestë.” (Kurir, 23.10.2013).

Për rastin Kezharovski, media dhe gazetarët kritikë u përpoqën të alarmojnë publikun 

vendas dhe ndërkombëtar për kërcënimet serioze për lirinë e shprehjes dhe lirinë e 

mediave në vend, ndërsa media pro-qeveritare, pasi çështja Kezharovski u bë një nga 

çështjet kryesore sociale, ose ishin pasive ndaj saj ose po përpiqeshin të zbusnin 

pasojat e pranisë së tij në media. Presioni nga organizatat dhe shoqatat vendase dhe 

ndërkombëtare, si dhe presioni i publikut për të rishqyrtuar çështjen, u treguan si 

thelbësore dhe rezultuan në lirimin e Kezharovskit nga paraburgimi në nëntor 2013.

PARKMBROJTËSIT DHE E DUA QTQ

Në vitin 2013 ndodhën arrestime tjera. Natën e 12 shtatorit në parkun pranë ish-hotelit 

Bristol në qendër të Shkupit, disa qindra oficerë policorë arrestuan dhe ndaluan 11 

aktivistë të nismës qytetare “Parkmbrojtësit” për pesë orë.

Parkmbrojtësit u shfaqën në pranverën e vitit 2013 si një zë i qytetarëve që donin të 

parandalonin shkatërrimin e sipërfaqeve të gjelbërta në kurriz të objekteve kuazi-barok 

të “Shkupi 2014”. Me rrethimin disa muajsh të parkut të vogël matanë Bristolit, ata po 

përpiqeshin ta parandalojnë atë të shndërrohet në truall ndërtimi. Gjatë “kampit” qytetar, 

Parkmbrojtësit organizuan veprimtari të shumta edukative, zbavitëse dhe argëtuese me 

qëllimin e vetëm për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve për nevojën për të ruajtur 

gjelbërimin në kryeqytet.

Qeveria, pasi kuptoi këmbënguljen dhe vendosmërinë e qytetarëve për të mos hequr 

dorë nga kërkesat e tyre për mbrojtjen e parkut të vogël, zbatoi forcën dhe në një veprim 

policor gjatë natës hoqi kampin dhe arrestoi disa prej aktivistëve. Në përgjigje të një 

sjelljeje të tillë abuzive nga autoritetet, Parkmbrojtësit thirrën në protesta dhe thanë se 

nuk do të hiqnin dorë nga lufta e tyre.
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Ashtu si u intensifikua realizimi i “Shkupi 2014”, kështu 

u dendësua edhe revolta civile kundër këtij projekti 

që shkatërroi në mënyrë të pakthyeshme identitetin e 

qytetit. Në pranverën e vitit 2013, Shoqata e Arkitektëve 

të Maqedonisë inicioi krijimin e nismës qytetare “E dua 

QTQ”, e cila u mbështet nga Sheshi Liria, Qendra për 

Arte Bashkëkohore (QAB), Arkibrigada e Parë, Fakulteti i 

Arkitekturës në Shkup, dhe shumë aktivistë të tjerë qytetar 

dhe arkitektë. Sipas Nikolla Pisarev nga QAB, veprimtaria e 

parë kryesore dhe veprimtaria e dukshme e iniciativës, e 

cila tregoi se qytetarët e Shkupit nuk do ta pranonin me 

lehtësi rimodelimin e qendrës tregtare të qytetit në barok, 

ishte në të vërtetë përqafimi i parë i QTQ, si një formë e protestit paqësor që u mbajt 

në 14 qershor 2013 dhe në të cilin morën pjesë rreth 3,000 qytetarë. Kjo protestë është 

protesta e parë e madhe kundër politikave të “Shkupi 2014”.

Beteja për QTQ vazhdoi edhe për katër vitet e ardhshme. Më 26 Prill 2015, Komuna e 

Qendrës organizoi një referendum i cili, megjithëse nuk arriti censusin zyrtar, gjithnjë 

pasqyroi qartë qëndrimin e qytetarëve. Më shumë se 95 përqind të atyre që votuan 

votuan kundër ndryshimit të pamjes së QTQ. Në vitin 2017, Gjykata Kushtetuese vendosi 

që të ndalet “barokzimi” i QTQ, por edhe ndalesë për ndërtimin e disa ndërtesave të tjera 

të përfshira ne projektin “Shkupi 2014”.

TRUPI IM - ZGJEDHJA IME

Qeveria e Nikolla Gruevskit, përveç politikave të shumta për të rritur numrin e lindjeve 

të popullatës, veçanërisht në mesin e maqedonasve, në pranverën e vitit 2013 preku 

të drejtën e abortit. Ministria e Shëndetësisë ka paraqitur një propozim për një ligj 

të ri për ndërprerjen e shtatzënisë, me procedurë të shkurtuar. Me këtë ligj, qeveria, 

përmes futjes së mekanizmave kufizuese, dëshironte të kufizonte të drejtën e abortit 

ndaj grave në vend. Akti ligjor erdhi pas viteve të fushatave “anonime” kundër abortit që 

po përgatitnin gradualisht terrenin dhe publikun për të kufizuar të drejtën e ndërprerjes 

së një shtatëzënie.

“Siç intensif kohej 

realizimi i “Shkupi 

2014”, ashtu rritej  

revolta qytetare 

kundër këtij projekti 

i cili e shkatërroi 

identitetin e qytetit 

pa kthim.”
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Shoqata për arsim dhe hulumtim shëndetësor - HERA, me mbështetjen e mbi shtatëdhjetë 

organizatave qytetare dhe rrjeteve, organizoi një seri protestash civile nën moton “Trupi 

im - zgjedhja ime”. Qytetarët kërkuan që qeveria të shfuqizojë këtë akt sepse, sipas tyre, 

projektligji bie në kundërshtim me të drejtat e grave që tashmë janë të mbrojtura me 

Kushtetutë, si dhe dokumentet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut që Maqedonia ka 

ratifikuar.

Kjo politikë qeveritare për të kufizuar përfundimin e shtatzënisë, në fakt, është shfaqur 

si një “masë shtrënguese” për të rritur nivelin e lindjeve. Masat u pasuan nga një fushatë 

e diskutueshme dhe agresive. Si pjesë e fushatës nën parullën “Zgjidhni jetën, ju keni të 

drejtë të zgjidhni”, u publikua një nga videot më të diskutueshme në Maqedoni. Në të, 

krijuesit krijuan një atmosferë të parashikimit të lumtur për lindjen e një fëmije, derisa 

“babai i dënuar” u urua me cinizëm se kishte një abort të suksesshëm dhe se vrau një 

fëmijë të shëndetshëm. Ky moment historik i papritur dhe i sëmurë kishte për qëllim 

që shikuesit të tronditeshin dhe ky përfaqësim të ishte në mënyrë të pathyeshme dhe 

e lidhur fort me abortin dhe rëndësinë e tij. Në këtë kuptim, fushata dhe mesazhi i saj 

mbyllën çdo debat, duke e cilësuar abortin si vrasje. Videoja specifike ka shkaktuar një 

reagim të tronditur publik dhe kërkesa të shumta nga organizatat qytetare për tërheqjen 

e plotë të videos.

Qeveria vazhdoi në propozimin e saj legjislativ dhe Parlamenti e miratoi atë. Procedurat 

administrative kufizuese për ndërprerjen e shtatzënisë mbetën në fuqi deri në vitin 2019. 

Organizatat qytetare vazhduan të monitorojnë politikat e qeverisë, duke argumentuar në 

mënyrë kritike dhe aktive dhe duke paralajmëruar që autokrati Nikolla Gruevski vendos 

dhunshëm një regjim thellësisht të korruptuar, të kriminalizuar dhe diskriminues, në 

vend që të sigurojë drejtësi, sundim të ligjit, funksionim jopartiak të institucioneve, dhe 

respektim të drejtave dhe lirive politike dhe qytetare.

Megjithëse në dukje i fortë dhe i padepërtueshëm, regjimi i Gruevskit në vitin 2014 tregoi 

të çarat e para serioze. Skandalet e korrupsionit filluan ta trondisin dhe opozita nuk arriti 

të njohë rezultatet e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare dhe doli në rrugë. Në 

rrugë, gjithnjë më shpeshë dhe më shumë dilnin njerëz të zakonshëm. Arsyet ishin të 

shumta dhe të ndryshme. Banorët e Gjevgjelisë protestuan kundër arsenikut në ujë të 

pijshëm kurse banorët e Tetovës për shkak të ajrit të ndotur. Rekanët protestuan duke 
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mbrojtur Lumin Radhikë dhe Parkun Kombëtar të Mavrovës, dhe aktivistët qytetarë të 

Shkupit protestuan para Zyrës së Prokurorit Publik pasi rrebelë të maskuar shkatërruan 

Qendrën e Mbështetjes LGBTI dhe rrahën aktivistët që festuan përvjetorin e saj.

PROTESTAT E STUDENTËVE

Pakënaqësia civile, megjithëse ishte akoma e atomizuar, reaktive dhe e përqendruar 

në një sërë çështjesh dhe problemesh, gradualisht fitoi formën e rezistencës civile dhe 

luftës kundër sundimit autokratik të VMRO-DPMNE-së dhe BDI-së. Por prapëseprapë, 

diçka mungonte. Diçka që do t’i bëjë qytetarët të vendosur të ecin deri në fund të luftës 

për liri.

Dhe pastaj ndodhi një “mrekulli”. Më 17 nëntor 2014, papritur, një lum me 3,000 

studentë u derdh në rrugët e kryeqytetit. Të rinjtë marshuan së pari kundër 

sistemit të keq të arsimit dhe ligjit të ri të arsimit të lartë të propozuar nga 

qeveria në atë kohë. Dalja masovike e studentëve ishte një mrekulli, sepse 

gjatë sundimit të Nikolla Gruevskit, autonomia e universiteteve ishte minuar 

plotësisht, dhe shumica e studentëve silleshin indiferentisht, apolitikisht 

dhe apatikisht ndaj ngjarjeve shoqërore. Për shembull, në vitin 2009, ata 

nuk i mbështetën kolegët e tyre, studentë të arkitekturës, të organizuar në 

Arkibrigadën e Parë.

Marshimi i parë i studentëve çoi në protesta të reja. Shumë nga qytetarët në 

studentët gjetën guximin që ju mungonte, dhe aktivistët qytetarë pranuan 

se ishin pikërisht protestat e studentëve që ishin pika e mundshme e 

kthesës dhe ngritja e rezistencës civile. Për dallim nga protestat kundër 

brutalitetit të policisë, të cilat nuk ishin gjithëpërfshirëse, studentët treguan 

hapje më të madhe dhe kërkuan mbështetje nga të gjithë qytetarët të 

pakënaqur me regjimin dhe të cilët kërkonin ndryshim. Protestat vijuese të 

studentëve, megjithëse ndodhën në dimër, ishin protestat më të mëdha civile deri më 

tani - mbi 10,000 pjesëmarrës. Ngadalë por me siguri u zgjua dhe ndërtoi masën kritike 

për ndryshime.

 “Qytetarët në 

studentët e 

gjetën guximin 

që u mungonte, 

ndërsa 

aktivistët 

kuptuan se 

protestat 

studentore 

janë pikë e 

mundshme e 

kthimit dhe 

rritjes së 

rezistencës.”
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Protestat rezultuan në krijimin e zonave autonome në universitetet e Shkupit dhe 

Manastirit në shkurt të vitit 2015, dhe pastaj pasuan protestat masive nga gjimnazistët dhe 

bojkotimi i tyre i klasave. Studentët dhe nxënësit e shkollave të mesme, me mbështetjen 

e Plenumit të profesorëve, mësuesve, prindërve dhe qytetarëve në përgjithësi, dhe të 

pakënaqur me punën e qeverisë aktuale, kërkuan reforma të plota të sistemit arsimor 

që do të siguronin arsim cilësor për të rinjtë. Para përfundimit të vitit shkollor, nxënësit 

e shkollave të mesme u kthyen në bankat e shkollave, por në fillim të vitit të ri shkollor, 

me mbështetjen e Plenumit Studentor, ata përsëri dolën në rrugë dhe rinovuan kërkesat 

e tyre për arsim cilësor.

Lëvizja studentore nuk kishte udhëheqës. Ajo ishte e organizuar në horizontale, plenum. 

Nga njëra anë, lejoi pjesëmarrje të barabartë të të gjithë anëtarëve të saj, por nga 

ana tjetër kërkonte shumë energji dhe kohë që kjo strukturë horizontale e madhe dhe 

komplekse të jetë funksionale, e qëndrueshme në planin afatgjatë dhe imune ndaj 

ndikimeve dhe trazirave të shumta të brendshme dhe të jashtme.

Duke pasur parasysh këtë, mbyllja relativisht e shpejtë e Plenumit Studentor ishte 

në një farë mënyre e pritur. Për disa prej pjesëmarrësve të drejtpërdrejtë, arsyet e 

bllokimit, përveç “rraskapitjes” dhe “djegies”, janë arritja e objektivit themelor të Plenumit 

(parandalimi i miratimit të ligjit të propozuar të arsimit të lartë), “pamundësia për të 

arritur një vizion të përbashkët politik”, si dhe thellimi i mosmarrëveshjeve të brendshme 

që në një moment çuan në shkëputjen e një grupi më të madh të plenumit.

“... Në fund të fundit, unë nuk jam as e sigurt se Plenumi Studentor nuk duhet të shuhet, 

në formën në të cilën lindi. Ndoshta fuqia e tij politike ishte në ekzistencën dhe “blitzkrieg” 

veprimit të saj dhe besoj se në sytë e publikut është rrumbullakosur si histori suksesi...”, 

konsideron atëherë plenarja aktive Anastasia Petrevska.

Ivana Tufegxhiq, gjithashtu një plenare në atë kohë, nuk pajtohet që Plenumi Studentor u 

shua shpejt: “Lëvizja mbijetoi, megjithëse me një grup shumë më të vogël që nga fillimi 

i lëvizjes, dhe ishte pjesë e procesit të krijimit të Ligjit për Arsimin e Lartë, duke kaluar 

nëpër sfida të tilla si që janë zgjedhjet studentore, protestat pas faljes, dhe pas miratimit 

të Ligjit për arsimin e lartë, ajo dërgoi një deklaratë që lëvizja praktikisht pushon...”
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Kur bëhet fjalë për ndikimet mbi Plenumin Studentor, Lumi Beqiri, plenarë i atëhershëm, 

thotë: “Të gjithë përpiqeshin të ndikonin në lëvizjen studentore në mënyrën e tyre... Disa 

nga ata të rinj me siguri po përpiqeshin të imponojnë agjendat e tyre si për shembull, 

anëtarët e partive politike, anëtarët e shoqatave të së majtës, të afërt të profesorëve të 

caktuar, etj. Unë mendoj se, megjithatë, nuk ka ndikuar mbi tërë luftën kundër reformave 

të atëherëshme, por disa njerëz e përdorën Plenumin Studentor për qëllime personale...”.

Petrevska, nga ana tjetër, thekson se Plenumi Studentor “kishte një ndikim të prerë nga 

disa organizata qytetare dhe rinore si FER (Forumi i edukimit rinor)” dhe se “ndikimi nga 

opozita në atë kohë ishte shumë besëthyes”. Për të, ndikimi i së majtës, ndryshe nga 

ndikimi i opozitës në atë kohë nuk ishte ndikim nga jashtë: “... Unë nuk e barazoj atë me 

ndikimin e opozitës, interesi i të cilit për plenumin ishte vetëm për të mbledhur pikat 

politike. Kishte një mbivendosje natyrale të majtë me idenë e Plenumit, sferën e ndikimit 

të tij dhe ndërtimin e Plenumit si një lëvizje. Shumë nga anëtarët e plenumit ishin të 

majtë...” Megjithatë, Tufegljic, për dallim nga Beqiri dhe Petrevska: “Unë nuk mund të flas 

për asnjë ndikim as nga kjo perspektivë sot. Brenda, kishte ndarje në Plenum, qëndrime 

të ndryshme dhe qasje të ndryshme për qëllimin e Plenumit, për të mbetur një lëvizje 

studentore ose për t’u bërë një lëvizje qytetare. Sidoqoftë, gjatë asaj kohe rrethanat 

politike po ndryshonin me shpejtësi dhe kjo ndikoi si në vendimet e lëvizjes ashtu edhe 

në debatet brenda”.

Plenumi Studentor dhe protestat e tij nuk morën asnjë mbështetje nga universitetet, por 

nxitën krijimin e Plenumit të profesorëve. Profesorët nga Plenumi theksuan se qëllimi i 

tyre kryesor ishte të mbështesnin studentët. Profesoresha Rumena Buzharovska sqaron: 

“Plenumi u formua si një organ i veçantë për të mbështetur Plenumin studentor, dhe 

assesi të jetë konkurencë. Nuk u krijua për të ndikuar në Plenumin studentor.”

Si përgjigje të Plenumit të profesorëve së shpejti u formua një plenum anti-profesorësh 

me mbi 200 nënshkrues. Për Beqirin, roli i Plenumit të profesorëve mund të ishte 

inkurajues, por formimi i njëkohshëm i Kundër-Plenumit ishte demotivues për studentët. 

Polemika e mëtejshme për rolin e Plenumit të profesorëve ka bërë që gjithashtu disa 

profesorë plenarë të sillen mendërisht ndaj studentëve dhe të përpiqen të imponojnë 

disa vendime mbi ta.
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“... Nga një distancë i shikoja tendencat që protesta e studentëve të ‘kanalizohej’ 

dhe të disiplinohej. Disa nga profesorët, afër Presidentit Ivanov, e realizuan 

me sukses detyrën duke i mentoruar studentët, duke vepruar në emër të 

tyre. Infiltrimin dhe demagogjinë e njoha nga larg sepse kam pasur përvojën 

e qershorit 1968 kur isha student në Universitetin e Beogradit...” - përfundon 

Vlladimir Millçin.

Pas arrestimit të studentëve dhe bastisjes nga policia në Bibliotekën e Vëllezërve 

Milladinov, më 5 maj 2015, Plenumi studentor la grupet e punës me Ministrinë e 

Arsimit dhe njoftoi për bojkotimin e çdo vendimi eventual. Reagimi i Plenumit 

studentor ishte i fuqishëm edhe gjatë zgjedhjeve të Asamblesë studentore të 

vitit 2016 në Universitetin e Shenjtorëve Qirili dhe Methodi, kur mbështetësit e 

qeverisë bënë një seri parregullsish zgjedhore, duke përfshirë edhe vjedhjen 

e kutive të votimit. Studentët, të cilët u përpoqën të venë në pah parregullsitë 

dhe u përpoqën të parandalonin vjedhjet elektorale, u vunë në shënjestër të 

“specialistëve” të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

HAJDE!

Pjekuria e rezistencës civile dhe artikulimi më i qartë i saj politik, në fund të vitit 

2014 u njoftua edhe nga Platforma për politikat qytetare HAJDE!. Më 23 dhjetor, në 

rrugën përpara Parlamentit, 123 aktivistë qytetarë kryen një shfaqje që prezantoi 

Platformën dhe shpalljen e saj: “Politika na përket neve, qytetarëve, dhe për këtë 

arsye ne bashkohemi si individë me mendje të lirë me pamje dhe ide të ndryshme. 

Ne jemi të hapur për të gjithë ata që njohin vlerat për të cilat ne synojmë... Qëllimi 

ynë është të forcojmë dhe bashkojmë forcat e copëzuara demokratike në vend. 

Ne nuk kemi ndërmend të monopolizojmë hapësirën e veprimit. Ne bëjmë thirrje 

për një mobilizim të gjerë për të zgjuar shpresën dhe guximin e njerëzve. Jo të 

gjithë mund të na heshtin! Jo të gjithë mund të na prangosin!”

HAJDE! u themelua nga qindra aktivistë civilë individualë nga e gjithë Maqedonia. 

Platforma ishte e njohur për veprimet e saja tërheqëse që kishin elementë të 

performancës dhe teatrit rrugor. “Platforma qytetare HAJDE! arriti diçka që askush 

Promocioni i Platformës për 
politikat qytetare HAJDE!
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tjetër nuk e kishte arritur më parë - unitet civil mbi çështje sistemike, shumëplanëshe 
që ishin problemet kryesore të shoqërisë sonë. HAJDE! ishte një platformë për mobilizim 
qytetar, aksion dhe shtëpi për çdo qytetar që dëshironte të ndryshonte shoqërinë për më 
mirë... Si e tillë, HAJDE! ishte prezantimi i përsosur i fundit të regjimit, “tha aktivisti Pavle 
Bogoevski, i cili u bë deputet pas rënies së regjimit.

Aktivistja Angella Ilievska ka një mendim të ngjashëm: “Në HAJDE! kishte 
individuelë. Në HAJDE! pashë një dëshirë të vërtetë për ndryshim dhe, ajo që 
ishte e rëndësishme për mua në atë moment, pashë që nuk kishte vartës 
dhe promovim të asnjë partie. Në HAJDE! pati një promovim të qytetarit dhe 
gjithçka që i përket atij... “. Edhe për Lumi Beqirin, pavarësia dhe origjinaliteti 
i HAJDE! janë thelbësore: “HAJDE! ishte një koleksion i më shumë aktivistëve 
qytetarë që inkurajuan aktivizmin në shoqëri dhe u njohën në publik për 
origjinalitetin dhe pavarësinë e tyre. Një nga segmentet më të rëndësishme 
të kësaj platforme është se ajo ishte plotësisht e pavarur nga çdo ndikim. 
HAJDE! artikulonte qartë mendimin e tij politik për situatën në vend - një 
mendim që shpesh ndryshonte nga partitë politike, megjithatë ishte aq afër 
shumë qytetarëve”.

Kjo platformë krijoi, organizoi dhe zbattoi shumë veprime, shfaqje dhe 
protesta. Aktivistët e HAJDE! ishin gjithnjë të dukshëm, lehtësisht të njohshëm për shkak 
të origjinalitetit dhe saktësisë së tyre në krijimin dhe shpërndarjen e mesazheve. Gjatë 
vitit 2015 dhe 2016, HAJDE! vazhdonte t’i jepte kokëçarje qeverisë. Protestoi dhe kërkoi 
lirimin e transmetuesit publik të kapur - Radio dhe Televizioni Maqedonas. Organizoi 
një seri protestash dhe kërkoi dorëheqjet dhe ndëshkimet e të gjithë fajtorëve për 
vdekjen e nëntëvjeçares Tamara Dimovska, sepse institucionet shtetërore kompetente 
nuk arritën ta sigurojnë trajtimin e saj në kohë jashtë vendit. HAJDE! kërkoi lirinë për 
gazetarin Kezharovski dhe mblodhi 7,000 nënshkrime kundër ligjit që goditi në mënyrë 
antikushtetuese xhepat e punëtorëve të pavarur dhe shpenzuesëve. Protestoi për 
përpjekjet e ligjit për të ndaluar “bombat” e opozitës dhe futjes së censurës. Haptas 
mbështeti krijimin e Prokurorisë Publike Speciale, dhe i tha prokurorit Katica Janeva se 
ajo kishte një rrugë të gjatë për t’u ballafaquar me krimin dhe korrupsionin e regjimit. 

HAJDE! i mobilizoi qytetarët dhe luajti një rol të rëndësishëm në Kampin e Lirisë para 
ndërtesës së qeverisë. “HAJDE! arriti të bashkojë një numër serioz të individëve aktiv, të 

“HAJDE! 

Platformë për 

mobilizim 

qytetar, 

veprim dhe 

shtëpi për 

çdo qytetar/e 

që dëshironte 

ta ndryshojë 

shoqërinë për 

më mirë.”
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përkushtuar dhe të fortë në një veprim të artikuluar bashkërisht politik dhe jo partizan. 
HAJDE! ishte një ngarkesë krijuese e energjisë që depërtoi në hapësirën publike përmes 
rrjeteve sociale dhe mediave tradicionale. HAJDE! luajtI një rol të rëndësishëm në sigurimin 
e një lidhjeje ose të urës lidhëse mes forcave protestuese jopartiake dhe partiake gjatë 
‘Qytetarët për Maqedoninë’ dhe Kampit të Lirisë,” konsideron Marjan Zabrçanec, asokohe 
aktivist civil.

Falë HAJDE!, në fillim të Marsit 2016 u organizuan një seri protestash masive përpara 
Gjykatës Kushtetuese kundër mundësisë që gjykata të merrte një vendim që do të 
lejonte presidentin e shtetit të falte njerëzit për mashtrime zgjedhore. Pothuajse çdo ditë, 
qytetarët bërtisnin “Nuk ka drejtësi, nuk ka paqe” dhe kërkuan dorëheqjet e gjyqtarëve 
kushtetues që ishin një krah i zgjatur i regjimit. Protesta e fundit dhe më masive kundër 
vendimit të Gjykatës Kushtetuese u zhvillua në 15 mars, dhe ishte, në fakt, veprimtaria e 
fundit e platformës HAJDE!”.

Protesta u njoftua siç duhet, por hapësira ishte e okupuar në mënyrë të paligjshme 
nga partia e GROM e Stevçe Jakimovskit. Ministri i punëve të brendshme ishte tashmë 
Oliver Spasovski, sekretari i përgjithshëm i LSDM-së, por policia nuk e pastroi hapësirën 
e uzurpuar megjithë premtimet e përsëritura. Në ngushticën midis TKM dhe kthesave 
metalike rreth Muzeut të Holokaustit, kolona e udhëhequr nga aktivistë të HAJDE! u 
konfrontua me topa uji dhe mjete të blinduara të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 
Qasja në Gjykatën Kushtetuese ishte e mbyllur. Ishte një goditje në besueshmërinë e 
HAJDE! dhe shkaku i skizmit të brendshëm. Shija e hidhërimit zgjat edhe sot e kësaj dite”, 
kujton Millçin.

Ilievska mendon në mënyrë të ngjashme: “HAJDE! praktikisht pushoi së funksionuari pas 
protestës para Gjykatës Kushtetuese. Ishte planifikuar një protestë në organizatën tonë 
dhe ne duhej të rrinim deri në mëngjes kur Gjykata Kushtetuese do të vendoste nëse 
Presidenti ka të drejtën e faljes të dënuarve për krime zgjedhore. Protesta ishte masive, 
dhe ne si protestues u ndalëm para TKM dhe na u mohua hyrja në Gjykatën Kushtetuese. 
Ndërkohë, në ate vend në mëngjes u ngritën tenda dhe kundër-protestues të udhëhequr 
nga Stevço Jakimovski. E gjithë kjo ndodhi në një kohë kur ministri teknik i brendshëm 
ishte Oliver Spasovski “.
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Shuarja e HAJDE! për shumicën e anëtarëve të saj nuk është as aksidentale as e 
parëndësishme. “HAJDE! u shua për shkak të potencialit që mbante. “Sipas Spirovska: “Nuk 
mund të ekzistonte pikërisht për shkak të ekzistencës së saj. HAJDE! është e nevojshme 
sot që të na kujtojë se politika u përket qytetarëve, për të na inkurajuar që të vazhdojmë 
të luftojmë për drejtësi sociale dhe demokraci. HAJDE! u shua në qetësi, ndërsa duheshte 
të jetë zëri i drejtësisë,” është e bindur aktivistja Simona Spirovska.

Aktivisti qytetar Vlladimir Vangellov mendon se shuarja e HAJDE! u përgjigjte “atyre që 
donin të kishin një lëvizje që ishte e lehtë për tu kontrolluar dhe operuar sipas udhëzimeve 
të ‘Bihaqkës”, e jo të jetë e pavarur”, ndërsa Lumi Beqiri përfundoi se HAJDE! pushoi së 
ekzistuari pikërisht për shkak të qartësisë dhe saktësisë së mesazheve të saj të pavarura 
dhe pa kompromis politik: “Një gjë e tillë nuk u përshtatet elitave politike, përveç nëse ata 
mund ta kontrollojnë atë dhe të punojë për qëllimet e tyre. Në këtë rast, natyrisht, ata 
kishin ndihmë nga njerëz brenda HAJDE!. Zëri dhe brohoritja qytetare për një shoqëri më 
të lirë nuk i përshtatet asnjë qeverie, pavarësisht sa tolerante dhe e hapur, veçanërisht 
në Ballkan”. Aktivisti Sasho Vellagiq gjithashtu mendon në këtë drejtim. Sipas tij, nëse 
HAJDE! vazhdonte të ekzistojë “do të ishte një lëvizje autonome dhe autentike dhe do të 
kishte fuqi shumë më të madhe”. Kjo është arsyeja pse Ilievska përfundon: “HAJDE! kurrë 
nuk do t’i përshtatet ndonjë partie politike. Në fund të fundit, ishte qëllimi ynë për të 
rikthyer politikën në duart e qytetarëve”.

Zabrçanec ka këndvështrimin e tij dhe, sipas tij: “...HAJDE! në një çast vendimtar vendosi 
të frenojë përhapjen dhe të mos arrijë për një përthithje të re të anëtarëve individualë, 
e cila mund të jetë një arsye pse nuk mbijetoi në formën e saj origjinale dhe pse nuk 
vazhdoi të rritet. Sidoqoftë, nuk mund të thuhet se HAJDE! u shua sepse disa nga qëllimet 
e asaj platforme jonformale u artikulua edhe përmes ‘Qytetarëve për Maqedoninë’ ashtu 
si dhe Revolucioni i Larmë. Anëtarët e HAJDE! duhet të jenë krenarë për artikulimin politik 

që kanë arritur”.

PESË MAJI I VITIT 2015

Që nga fillimi i vitit 2015 ishte e qartë se regjimit ngadalë por me siguri iu ishin numëruar 
ditët. Studentët po protestojnë, HAJDE! poashtu. Protestat për dorëheqjen e Ministrit të 
Shëndetësisë Nikolla Todorov dhe atyre që janë përgjegjës për vdekjen e vogëlushes 
Tamara Dimovska u bënë gjithnjë e më masive. Zemërimi dhe revolta e qytetarëve u rritën, 

Protestë pas 
publikimit të 

“bombës” për vrasjen 
e Martin Neshkovskit
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dhe pakënaqësia për kujdesin shëndetësor u rrit edhe tek mjekët. Qytetarët organizuan 
një seri aktivitetesh dhe protestash kundër të ashtuquajturit ligj përveprimtarër e 
pavarur, i cili u shfuqizua nga Parlamenti vetëm disa muaj pas miratimit të tij. Ndërkohë, 
qytetarët vazhduan të protestojnë kundër pagimit antikushtetues të faturave për ngrohje 
qendrore. Fundi i dimrit dhe fillimi i pranverës shënuan protestat kundër vendimit të 
Gjykatës së Apelit të gazetarit Tomisllav Kezharovski, megjithatë, të dënohej me dy vjet 
burg, si dhe protestat para Radiotelevizionit Maqedonas (RTM) dhe kërkesat që në vend 
që të jetë megafon i propagandës së qeverisë, të fillojnë të respektojnë ligjin dhe të 
veprojnë si një shërbim publik profesional dhe i paanshëm për publikun.

Situata shoqëroro-politike në vend u nxeh veçanërisht nga çështja “Puç”, në të cilin lideri i 
opozitës së LSDM-së Zoran Zaev, së bashku me gjashtë të tjerë, u akuzua për përdorimin 
e mjeteve të paligjshme të mbikëqyrjes dhe spiunazhit, si dhe të bënte kërcënime 
serioze për zyrtarë të lartë të qeverisë. Të gjithë të dyshuarit, përveç Zaev, u mbajtën në 
paraburgim. Për më tepër, Prokuroria publike lëshoi një deklaratë duke paralajmëruar 
se publikimi i materialeve që mund të bëhet objekt i procedurave të mëtejshme 
penale është i ndaluar dhe dënohet me ligj. Kjo ka shkaktuar një ortek reagimesh nga 
media, gazetarët dhe aktivistët, të cilët në Prokurorinë publike panë një përpjekje të 
drejtpërdrejtë të censurës.

Shqetësimet në skenën politike u intensifikuan me njoftimin e “bombave” të ashtuquajtura 
të opozitës kryesore të LSDM-së. Shumë gazetarëve dhe aktivistëve civilë u dorëzuan 
“dosje” me bisedat e tyre të përgjuara. LSDM gjithashtu ngriti një seri akuzash penale 
kundër kryeministrit, por edhe kundër ministrave dhe zyrtarëve të tjerë. Materialet e 
opozitës u botuan vetëm nga mediat kritike, ndërsa transmetuesi publik dhe media pro-
qeveritare raportuan pak ose aspak mbulim të lajmeve për përmbajtjen e transmetimeve.

Përmbajtja e “bombave” rriti pakënaqësinë qytetare. Më 5 maj, menjëherë pas njoftimit 
të bisedave telefonike në lidhje me vrasjen e Martin Neshkoski, duke zbuluar përpjekjet 
e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe qeverisë për të mbuluar vrasjen e tij si dhe 
vrasësit e tij, qytetarët u tubuan jashtë ndërtesës së qeverisë dhe shprehën zemërimin 
e tyre, ndër të tjerave, duke hedhur vezë në fasadën e saj. Në mbrëmje kishte incidente 
midis qytetarëve dhe forcave policore, për të cilat dëshmitarët pretenduan se ishin të 
provokuar nga persona të brendshëm. Policia shpërtheu protestën me përdorim të tepërt 
të forcës dhe me një seri arrestimesh dhe kapjesh të protestuesve, kryesisht studentë. 
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Ngjarjet e 5 majit shkaktuan një interes të madh mediatik në botë dhe mbështetje të 
shumta civile ndërkombëtare për qytetarët e Republikës së Maqedonisë në luftën e tyre 
për liri dhe demokraci.

Për shumë njerëz, 5 maji paraqet hyrje në finalen e luftës kundër regjimit, një katalizator 
thelbësor për revoltën civile dhe një artikulim të vërtetë politik të rezistencës civile. “Unë 
mendoj se shtytësi kryesor dhe më thelbësor i rezistencës civile dhe artikulimit të tij 
erdhi me njoftimin e bisedave të përgjuara, “bombave”. Protesta që u zhvillua në 5 maj 
2015, për mua, është fillimi i një rezistence të vërtetë civile. Kjo jo vetëm për shkak të 
masës së saj, por edhe për shkak të manifestimit të revoltës...”, thekson aktivistja Urania 
Pirovska.

Protestat e 5 majit dhe epilogu i tyre rriti vendosmërinë e qytetarëve për të vazhduar 
duke shprehur publikisht pakënaqësinë e tyre dhe duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë. 
Ata u mblodhën çdo ditë në udhëkryqin afër qeverisë, pasi policia kufizoi të drejtën 
e tyre për të lëvizur dhe për të shprehur protesta para ndërtesës ekzekutive. Por kjo 
nuk i ndaloi qytetarët të protestojnë dhe marshojnë në rrugët e kryeqytetit dhe para 
institucioneve më të rëndësishme shtetërore, nën moton “Çdo ditë në 6”, dhe për dhjetë 

ditët e ardhshme. 

QYTETARËT PËR MAQEDONINË DHE KAMPI I LIRISË

Menjëherë pas protestave të 5 majit, më 9 maj, u zhvilluan edhe krismat kontroverziale në 
“Lagjen e Trimave” të Kumanovës midis policisë dhe një grupi më të madh të armatosur. 
Shkaqet e vërteta të këtij incidenti të armatosur nuk dihen ende, por është e rëndësishme 
të theksohet se qytetarët mbetën të matur dhe dinjitoz, d.m.th. nuk lejuan që ky konflikt 
i armatosur të shkaktojë prishje të marrëdhënieve ndëretnike.

Protestat e përditshme të qytetarëve arritën kulmin me 17 maj, kur para ndërtesës së 
qeverisë u mbajt një tubim antipartiak me më shumë se 60,000 qytetarë, të bashkuar 
në koalicionin joformal “Qytetarët për Maqedoninë”, e përbërë nga 80 shoqata qytetare, 
individë dhe pothuajse të gjitha partitë opozitare. Ky tubim i madh qytetar përfundoi me 
vendosjen e tendave përpara ndërtesës së qeverisë dhe vendosjen e të ashtuquajturit 
Kampit të Lirisë.
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Nisma qytetare HAJDE! kishte tendën e vet, e cila ishte një vend grumbullimi dhe 
akomodimi jo vetëm për anëtarët e saj, por edhe për të gjithë ata qytetarë që donin të 
bashkoheshin në biseda joformale, marshime, proteste, ose të merrnin pjesë në ngjarje 
kulturore dhe debate politike të organizuara çdo ditë në kamp.

Në përgjigje të protestës civile, VMRO-DPMNE qeverisëse organizoi një tubim partie 
përpara Parlamentit të Maqedonisë më 18 maj dhe ngriti një kamp në Parkun e Gruas të 
ashtuquajtur kundër-kamp me emrin zyrtar: Kampi i mbrojtësve të Demokracisë.

Protestat e qytetarëve për dorëheqjen e Qeverisë vazhduan edhe pas 17 majit, me 
ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara duke filluar bisedimet 
politike për të zgjidhur krizën politike dhe për të siguruar kushte për zgjedhje të ndershme 
dhe demokratike, të cilat përfunduan me firmosjen e Marrëveshjes së Przhinos më 2 
qershor dhe shtojcën e saj më 15 korrik.

Në mesin e korrikut, Kampi i Lirisë u mbyll zyrtarisht dhe menjëherë pas kësaj, LSDM 
në mënyrë të njëanshme njoftoi se po ndërpren koalicionin me organizatat e shoqërisë 
civile dhe aktivistët dhe se po tërhiqej nga Qytetarët për Maqedoninë. “Kjo nuk ishte e 
diskutueshme sepse LSDM u kthye në Parlament dhe hyri në të ashtuquajturën Qeveria 
të Përzhinos. Ishte e diskutueshme që partnerët e shoqërisë civile nuk ishin të pranishëm 
në konferencën për shtyp të Zaevit, megjithëse e tillë ishte marrëveshja. Ajo rezonoi 
keq, tingëlloi sikur LSDM thjesht i ka shkëputur ish partnerët e saj, “përfundon Vlladimir 
Millçin.

Kah fundi i vitit 2015, Qytetarët për Maqedoninë zhvilluan një aksion civil kundër apatisë, 
frikës, varfërisë dhe politikave të këqija të qeverisë, me titull “Ne meritojmë më mirë!”. 
Fushata u ndoq nga 200 aktivistë qytetarë nga 70 organizata qytetare në 30 vendbanime 

të mëdha në vend. 

PROTESTOJ

Parulla “protesoj” ose, më saktë, hashtagu “protesoj” u përdor për herë të parë gjatë 
protestave kundër brutalitetit të policisë në 2011. Aktivistët, që atëherë bënin thirrje 
për protesta përmes mediave sociale, përdorën hashtagun “protestoj” dhe hashtagun 
“martin”. Ndërsa rezistenca civile u zhvillua dhe u intensifikua, parulla/hashtag “protestoj” 
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u përdor gjithnjë e më shumë, dhe menjëherë pas protestave të 5 majit, u shfaq një 
lëvizje civile me të njëjtin emër.

Ndërsa Marjan Zabrçancec e sheh “Protestoj” si një parullë protesti që çoi në protesta 
kundër brutalitetit të policisë dhe më vonë u përdor nga grupe të ndryshme ndër 
vite për të protestuar, aktivisti Jordan Shishovski ka një mendim krejt tjetër. Sipas tij: 
“Protestoj ishte një lëvizje civile që filloi menjëherë pas ngjarjeve të 5 majit 2015 si 
rezultat i tronditjes së teprimit të policisë dhe dëshpërimit të bllokimit politik. Megjithëse 
‘Protestoj’ u formua si një lëvizje në ato ditë nga shumë aktivistë, ishte praktikisht një 
vazhdim i natyrshëm i shumë lëvizjeve që ishin formuar ndër vite”.

Pavle Bogoevski gjithashtu mendon se “Protestoj” ishte një lëvizje e aktivistëve qytetarë 
(jo të organizatave apo partive politike) në të cilën “koordinimi ishte plenar, d.m.th. ai 
kërkonte konsensusin e të gjithë aktivistëve të pranishëm në takimet e koordinimit, të 
cilët ishin gjithmonë në publik dhe të hapur për këdo që dëshiron të bashkohet”.

Kontradiktat për “Protestoj” u intensifikuan edhe më shumë falë konfliktit, apo 
keqkuptimeve që janë ngritur midis përfaqësuesve të Protestoj dhe Qytetarët për 
Maqedoninë.”

Arsyeja e konfliktit ishte rezistenca kokëfortë e një numri të vogël aktivistësh për çdo 
bashkëpunim me opozitën, pra me partitë politike që ishin në opozitë. Qytetarët për 
Maqedoninë ishte një lëvizje e përbërë nga dhjetëra OJQ zyrtare që punojnë me opozitën. 
Aktivistët që kundërshtuan bashkëpunimin me opozitën i shihnin këto organizata si pjesë 
e problemit, jo zgjidhjen. Kjo diferencë nuk mund të tejkalohej... Përveç kësaj, është 
kontradiktore që avokatët më të zëshëm të pozicionit që aktivistët qytetarë nuk duhet të 
bashkëpunojnë me partitë politike janë ata që formuan një parti politike menjëherë pas 
lëvizjes ‘Protestoj’ dhe ishin një nga partitë e para që ata morën pjesë në Revolucionin e 
Larmë qytetar”, tha Bogoevski.

Për Zabrçancec, shkaqet e konfliktit janë: “Përpjekje të dështuara për monopolizimin e 
parullës nga anëtarët e Solidaritetit, Lenka dhe Levica dhe ngurrimi i tyre për të qenë 
gjithëpërfshirës dhe për të punuar me partitë politike për të arritur qëllimin përfundimtar”.

Nga ana tjetër, Shishovski thekson se “Protestoj” ishte një lëvizje e përbërë kryesisht nga 
aktivistë që donin të vepronin në mënyrë të pavarur nga elitat e vendosura politike dhe 
se qëllimi ishte të mobilizohen qytetarët që ishin kundër qeverisë së atëhershme, por 
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për shkak të mosbesimit ndaj opozitës së atëhershme ata nuk inkurajoheshin për t’u 
bashkuar me protestat: “Pas 17 majit, një numër aktivistësh qytetarë filluan një fushatë 
agresive, në terren dhe në mediat sociale, me presionin e “Protestoj” për t’u bashkuar me 
kampin Qytetarët për Maqedoninë dhe LSDM-në. Kjo krijoi trazira dhe grindje që çuan 
në dorëheqje, humbje të besimit në mundësinë e një lëvizjeje të pavarur qytetare dhe 
ndërprerjen e lëvizjes “Protestoj”.

Për Misha Popoviç: “...Dallimi kryesor mes “Protestoj” dhe “Qytetarët për Maqedoninë” 
ishte shtrirja e ndryshimit që pritej ose mbrohej. Por dallimi nuk do të thotë edhe 
konflikt... Konflikti lindi nga nisma për të vendosur rezistencën në një vend - në Kampin 
e Lirisë. Pritjet dhe metodat e ndryshme të aktivizmit qytetar janë debatuar pikërisht 
përmes këtij prizmi - që lëvizjet nuk mund të ekzistojnë në vende të ndryshme dhe se kjo 

dobëson efektin e rezistencës.”

REFUGJATËT PA KUFIJ

Në vitin 2015 ndodhi një fluks i madh refugjatësh nga zonat e kërcënuara nga sulmet 
e ISIS. Aktivistët civilë dhe qytetarë të thjeshtë u bashkuan në mënyrë masive dhe 
ndihmuan vazhdimisht refugjatët që përballeshin me probleme dhe dhuna të shumta 
përgjatë rrugës përmes Maqedonisë për në Bashkimin Evropian. Dhjetëra refugjatë 
madje humbën edhe jetën.

Qytetarët e detyruan qeverinë të bënte ndryshime ligjore që lejonin refugjatët të kalojnë 
legalisht vendin dhe ngritën zërin e tyre kundër dhunës ndaj migrantëve dhe kushteve 
çnjerëzore në Qendrën e Pritjes së Kërkuesve të Azilit dhe Qendrën e Migrantëve. 
Aktivisti Suad Misini hyri në grevë urie për të protestuar ndaj qëndrimit të qeverisë 
ndaj refugjatëve. Një protestë qytetare në mbështetje të refugjatëve u organizua në 
Sheshin Shkup, dhe më 14 nëntor, marshimi tradicional i tolerancës iu kushtua gjithashtu 
refugjatëve. Marshi i tolerancës i Komitetit të Helsingut për të rrejtat e njeriut iu kushtua 
gjithashtu refugjatëve dhe u krye nën moton “Refugjatët pa kufij”.

Gjysma e dytë e vitit 2015 u shënua nga një seri kërcënimesh dhe sulme fizike ndaj 
gazetarëve, aktivistëve qytetarë dhe opozitës. Në Shkup u mbajt një protestë kundër 
ndërtimit të një rrote panoramike nën moton “Shkupi nuk është Disneyland”, dhe një 
grup i panjohur i aktivistëve krijues kryen disa aksione guerile, gjithashtu në kritikë ndaj 

Refugjatë gjatë 
kalimit të kufirit 
maqedonas - grek
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projektit “Shkupi 2014”. Falë “guerileve”, pemët në Shkup morën sy, peshkaqenë po notonin 
në Vardar, dhe palmet ishin të banuara nga majmunë.

Ndotja e lartë e ajrit në Tetovë, Manastir, Shkup ka nxitur nisma të shumta qytetare, 
protesta, bllokada dhe u bën thirrje autoriteteve të marrin masa të përshtatshme për të 
ulur ndotjen dhe për të mbrojtur mjedisin.

Në vitin 2015, komuniteti LGBT, i mbështetur nga aktivistë dhe qytetarë organizoi protesta 
përpara Prokurorisë Publike për heshtjen e institucioneve për dhunë dhe diskriminim 
ndaj anëtarëve të komunitetit LGBT në Maqedoni. Që nga hapja e tij në vitin 2012, Qendra 
e Mbështetjes LGBTI është shënjestruar nga sulme huliganësh pesë herë, dhe asnjë prej 
çështjeve nuk është zgjidhur.

Në vitin 2015, komuniteti Rom në vend gjithashtu shprehu pakënaqësinë e tij për trajtimin 

e pabarabartë në shoqëri dhe diskriminimit e vazhdueshëm nga qeveria. 

REVOLUCIONI I LARMË

Kreshendoja e revoltës civile, rezistencës dhe mosbindjes përjetoi kulmin e saj me 

Revolucionin e Larmë. Më 12 prill 2016, Presidenti i atëhershëm Gjorge Ivanov fali 

kolektivisht 56 politikanë dhe të tjerë të dyshuar për kryerjen e veprave penale që ishin, 

e disa nuk janë akoma, të sjellë para institucioneve shtetërore dhe Prokurorisë Publike 

Speciale (SPO). Më 13 Prill, disa mijëra qytetarë të zemëruar dolën në rrugë, depërtuan 

kordonin e policisë dhe shprehën zemërimin e tyre me vendimin e Ivanovit mbi “zyrën 

popullore” të tij në qendër të Shkupit. Ata hodhën vezët së pari, pastaj hynë në zyrë, 

shkatërruan dhe dogjën disa nga inventarët. Kjo flakë shënoi në mënyrë simbolike fillimin 

e luftës civile përfundimtare kundër regjimit.

Dhjetëra mijëra qytetarë dolën në rrugë çdo ditë për të protestuar anembanë vendit. Në 
Shkup, protestat fillonin çdo ditë në ora 18 përpara zyrës së SPO-së, pasi qytetarët donin 
të shprehnin përkrahjen e tyre për punën e Prokurorisë Speciale.

Hedhja e parë e ngjyrave u zhvillua në 15 Prill në Porta Maqedoni në Sheshin Shkup. Që 
nga ajo ditë, “ngjyrosja” u bë një armë e rezistencës civile jo të dhunshme. Në shenjë 
revolte dhe mosmarrëveshjeje me faljet dhe sundimin e Gruevskit, u hodhën bojëra 
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mbi ndërtesat e ndërtuara në kuadër të projektit Shkup 2014, por edhe në ndërtesat 
legjislative, ekzekutive dhe të qeverisjes vendore. Falë ngjyrave, rezistenca qytetare mori 
një emër joformal Revolucioni i Larmë.

Protestat u pasuan nga dhjetëra ftesa për bisedime informuese, arrestime, kundërvajtje, 
paraqitje penale dhe arreste shtëpiake për protestuesit. Paraburgimi në shtëpi iu dha 
disa anëtarëve të Partisë së Majtë, si dhe një studenti, ndërsa akuzat kundërvajtëse “i 
fituan” burrat e parë të Komitetit të Helsingut për të Drejtat e Njeriut të Republikës së 
Maqedonisë, si dhe një numër aktivistësh të tjerë, luftëtarë të të drejtave të njeriut dhe 
qytetarë. Protestuesit e Revolucionit të Larmë u përballën me një kufizim pothuajse të 
vazhdueshëm të lëvizjes së tyre gjatë protestave, me dhunë të rastit të policisë, dhe kishte 
raste të shumta të pranisë së kameramanëve të futur në polici. Protestuesit gjithashtu 
raportuan për kërcënimet e shumta verbale dhe fizike me të cilat u përballën, presionet 
dhe degradimet në punë (veçanërisht ato që punojnë në institucionet shtetërore dhe 
publike).

Paralelisht me protestat e Revolucionit të Larmë, në të gjithë vendin u organizuan disa 
të ashtuquajtura kundër-protesta nga përkrahësit e Lëvizjes Qytetare për Mbrojtjen e 
Maqedonisë (LQMM), të cilët shprehën mbështetje për qeverinë aktuale dhe kërkuan 
zgjedhjet e 5 qershorit. Në një protestë në Shkup, përfaqësuesi i LQMM, Aleksandar 
Pandov, kërkoi publikisht një ndalim të përkohshëm për organizatat qytetare dhe parti 
të caktuara. Pas deklaratës të Pandovit pasuan edhe deklaratat e Nikolla Gruevskit, në 
të cilat ai i quajti organizatat e shoqërisë civile “sektarë” dhe mercenarë, dhe në mënurë 
indirekte kërcënoi Revolucionit të Larmë duke thënë “populli po vlon dhe se ai nuk do 
të mund ta ndal”. Presidenti Ivanov iu bashkua këtyre deklaratave, i cili në fjalimin e tij 
publik, ndër të tjera, në kontekstin e krizës dhe protestave civile tha se ai po mendonte 

në një moment për aktivizimin e ushtrisë.

Protestat e Revolucionit të Larmë përfunduan në qershor, kur Ivanov tërhoqi shfuqizimin 
e tij, dhe marrëveshja Przhino 2 u arrit në korrik, e cila në të vërtetë filloi përgatitjet për 
qeverinë teknike dhe zgjedhjet parlamentare.

Revolucioni i Larmë ishte nën parullën “Nuk ka drejtësi, nuk ka paqe” dhe kishte tetë 

kërkesa: (1) tërheqjen e urdhrit të faljes, (2) dorëheqjen e Ivanovit, (3) aktvendimin e 

gjykatës kushtetuese për kushtetutshmërinë e SPO, (4) themelimi in departamentit 

special për rastet e SPO, (5) tërheqja e vendimit për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare 
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më 5 qershor 2016, (6) pjesëmarrja e përfaqësuesve të pavarur të shoqërisë civile në 

zgjidhjen e krizës; (7) zgjidhjen e krizës në teritorin e Maqedonisë, dhe (8) formimi i një 

qeverie kalimtare që do të zbatojë prioritetet urgjente për reforma të Raportit të Pribes.

Ivanov tërhoqi faljen e tij, por nuk dha dorëheqjen. Gjykata Kushtetuese nuk vendosi 

mbi kushtetutshmërinë e SPO-së, dhe vendimi për SPO u bë pjesë e reformave të 

vazhdueshme të sistemit të drejtësisë pas rënies së regjimit. Zgjedhjet u shtynë, kriza 

u zgjidh në Maqedoni, por në negociatat e “Përzhino 2” nuk u përfshinë përfaqësuesit e 

shoqërisë civile dhe nuk u formua qeveria kalimtare.

Një tipar i rëndësishëm i protestave “të larme” ishte mungesa e ndonjë 

simboli partie, por edhe prania e dhjetëra mijëra qytetarëve të pavarur 

dhe anëtarëve të partive të ndryshme të opozitës. Me kalimin e kohës, 

disa demonstrues u bënë fytyra të dukshme dhe të njohshme të 

rezistencës, por atij i mungonte një drejtues. Shumë u pyetën se kush 

koordinoi Revolucionin e Larmë.

“Revolucioni i Larmë u koordinua nga një organ horizontal koordinues 

përmes të cilit, mbi 100 ditë proteste, më shumë se 100 qytetarë të 

ndryshëm, individë, anëtarë të OJQ-ve, parti, komunitete dhe grupe u 

shfaqën në mbledhje”, shpjegon Marjan Zabrçanec dhe shton: “Takimet 

u mbajtën për dy deri në tre ditë në mbrëmje. Ndonjëherë duheshin orë, 

sepse duhej shumë kohë për të arritur pozicione të përbashkëta midis 

qytetarëve të ndryshëm, të cilët vullnetarisht për të bashkërenduar dhe 

më pas të bien dakord për planet operative organizative të veprimit”.

Jordan Shishovski ka një përvojë të ngjashme: “Trupi koordinues përfshiu 

përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, lëvizjeve politike, partive 

politike dhe aktivistë qytetarë individual... Zëri i të gjithëve u dëgjua. 

Kishte një tendencë që vendimet të merreshin me pëlqim”.

Një nga vlerat më të mëdha dhe më të rëndësishme të Revolucionit të Larmë ishte 

gjithëpërfshirja e saj, megjithëse, nga këndvështrimi i sotëm, disa besojnë se ajo kishte 

disa dobësi: “Ndarja e pamjaftueshme midis subjekteve të vetë protestave. Demarkacioni 

midis partive dhe aktivistëve qytetarë do të kishte kontribuar në mobilizimin e njerëzve që 

kishin një qëndrim negativ ndaj opozitës në atë kohë, por i ndanin vlerat me organizatat 

“Karakteristikë 

e rëndësishme 

e protestave 

të Revolucionit 

të Larmë 

ishte mungesa 

e simboleve 
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e shoqërisë civile,” theksoi Shishovski. Për Misha Popoviç, nga ana tjetër, dobësi ishte: 

“mentaliteti ynë që gjërat duhet të duken së bashku. Prandaj disa lëvizje u përjashtuan 

dhe pastaj u përfshinë. Dhe ishte shumë e thjeshtë - të gjithë duhej të protestonin në 

mënyrën si vet mendonin. Ju gjithashtu mund të përjashtoni veten nga protesta kryesore 

- gjëja më e rëndësishme është të protestoni”.

Simona Spirovska ende beson se “kjo përfshirje ishte ndoshta vlera më e madhe, 

megjithëse nuk lindi atë që unë shpresoja, dhe është një shtetësi që do t’i lejojë vetes 

të mendojë jashtë partisë. Shpresoja se të paktën që vigjilenca do të qëndronte me 

ne”. Bogoevski, nga ana tjetër, beson se “pas arritjes së qëllimit, dallimet midis njësive 

të ndryshme dolën në dritë, gjë që e bëri procesin e përcaktimit të çdo pozicioni të 

vetëm në emër të tërë lëvizjes shumë të vështirë. Por, pavarësisht kësaj, përfshirja është 

gjithashtu ana e saj më e mirë”.

Përfshirja e subjekteve të ndryshme të pavarura dhe të partisë në mënyrë të 

pashmangshme shtron pyetjen nëse kishte/ka pasur përpjekje për të marrë përsipër ose 

përvetësuar Revolucionin e Larmë. Zabrçanec beson se kurrë nuk ka pasur një përpjekje 

më serioze nga Revolucioni i Larmë për t’u marrë nga një grup, parti apo organizatë. 

Larmia e qytetarëve protestues dhe gjithëpërfshirja e koordinimit, sipas tij, krijuan një 

lëvizje që nuk mund të adoptohej. Bogoevski thotë se është mirënjohëse të përmendësh 

përpjekjet e të cilave u bë kapja, por përshtypja e tij është se përpjekjet më të mëdha 

për përvetësim erdhën nga njerëz, parti dhe organizata që po përpiqeshin të bëjnë të 

njëjtën gjë me lëvizjet e mëparshme.

Spirovska, nga ana tjetër, konkretisht thotë: “Kishte padurim midis të majtës dhe LSDM-

së, e cila as nuk u fsheh gjatë protestave. Kishte gjithashtu pohime se njëri ose tjetri 

donin të merrnin përsipër. Dhe sot ajo është duke përdorur Të Larmën ashtu si arrin. Disa 

e quajnë të vdekur, të tjerët duan ta fitojnë atë”. Jordan Shishovski thotë se logjistika e 

protestave varej nga opozita në atë kohë, e cila krijoi një lloj force gravituese nga ana e 

aktivistëve qytetarë drejt partisë. Sipas tij, kjo ka shkaktuar demotivim, demobilizim dhe 

dorëheqje të disa qytetarëve jo partizanë. Misha Popoviç beson se në Maqedoni ka një 

besim të ulët në partitë politike si aktorë të ndryshimit pozitiv dhe për këtë arsye fjala 

“qytetare” është tërheqëse: “Palët duan... të bashkohen me lëvizje më të gjera shoqërore. 

Kështu vepruan edhe LSDM-ja dhe Levica me Të Larmën. Dhe kjo nuk ishte sekret. Ata 
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ishin aleatë me shumë organizata joqeveritare dhe ishin tërë kohën ‘në zhurmë’ të 

protestave. 

Sipas Uranija Pirovska, ka pasur përpjekje për ta marrë përsipër/përvetësuar Revolucionin 

e Larmë nga nivelet e ulëta të anëtarësimit në LSDM. Sipas saj, këto përpjekje janë të 

dukshme sot, kryesisht për shkak të kuptimit të gabuar se vetëm partitë kanë fuqinë 

për të ndryshuar gjërat: “Ata harrojnë se pa sektorin civil dhe individë me vetëdije të 

lartë për aktivizmin qytetar LSDM nuk do të kishte besueshmërinë para bashkësisë 

ndërkombëtare dhe në këtë mënyrë mbështetjen e saj”.

Revolucioni i Larmë, thotë Vlladimir Vangellov, doli si kulminacion i disa lëvizjeve të 

mëparshme, me LSDM-në dhe njerëzit pranë tyre “duke arritur të vendosin veten si 

udhëheqës” që nga fillimi. Vlladimir Millçin, duke ndjekur fushatën presidenciale (vitin 

2019) dhe diskutimin për Revolucionin e Larmë të kandidatëve për presidentë Stevo 

Pendarovski dhe Gordana Siljanovska, përfundon se Revolucioni i Larmë është “ende një 

shënjestër për manipulim”.

Disa pjesëmarrës aktivë në rezistencën civile dhe Revolucionin e Larmë, në zgjedhjet 

parlamentare në dhjetor 2016, ishin në listën zgjedhore të LSDM-së si kandidatë të pavarur 

dhe më pas u bënë deputetë (Irena Stefoska, Ivana Tufegxhiq dhe Pavle Bogoevski). 

Disa aktivistë, pas zgjedhjeve, u bënë këshilltarë të qeverisë së LSDM-së dhe BDI-së, 

ishin të punësuar ose me kohë të pjesshme në ministri të caktuara dhe institucione 

shtetërore në nivelin lokal dhe kombëtar, dhe disa u bënë anëtarë të bordeve drejtuese, 

etj. Pjesëmarrja e drejtpërdrejtë e “rezistuesve” civil në pushtet e ka ndarë opinionin dhe 

hapi debatin nëse ato minojnë Revolucionin e Larmë dhe nëse karriera politike personale 

në themelet e Revolucionit të Larmë janë një hap i duhur dhe i justifikuar.

“Nuk do të thoja që kam bërë një karrierë politike në themelet e Revolucionit të Larmë, 

megjithëse e kuptoj plotësisht perceptimin e këtij pretendimi. Kur u shpall nominimi, 

unë mendoja shumë, me së shumti për Plenumin Studentor, por edhe se si kandidimi 

im do të ndikonte në lëvizjet e ardhshme, nëse ato do të parandalonin formimin e tyre, 

apo nëse besimi në lëvizje të tilla do të ulej për shkak të vendimit tim sot. Në fund të 

fundit, argumenti mbizotëroi se në këtë moment dhe në këto rrethana duhet të marr 

përgjegjësi të plotë dhe të ndikoj në procesin e hartimit të politikave dhe procesin e 

demokratizimit të shoqërisë,” shpjegon Ivana Tufegxhiq.



2 5 3

B i l j a n a  B e j k o v a  |  N G A  M O S B I N D J A  Q Y T E T A R E  D E R I  T E  R E V O L U C I O N I  I  L A R M Ë

“Si një i ri që dëshiron të shohë dhe të jetë një pjesë e ndryshimeve në shoqëri, duke 

bërë një karrierë politike në postulatet e Revolucionit të Larmë, lëvizja në të cilën kam 

marrë pjesë shumë sinqerisht dhe me përkushtim, më duket më e përshtatshme sesa 

të kaloj nëpër hapat dhe proceset e zakonshme partiake të aktualizimi politik. Kjo është 

mënyra se si unë zyrtarisht dhe faktikisht mbetem një politikan jopartizan, i cili mund të 

veprojë në bazë të parimeve personale, të palidhur nga vendimet e organeve të partive 

në koalicionin tim”, tha Pavle Bogoevski, i cili dha dorëheqjen në qershor 2019.

“Qytetarët jo-partizanë që punojnë në qeveri sot nuk janë përfaqësues të Revolucionit 

të Larmë, as të sektorit civil. Ata nuk u deleguan nga askush dhe as nuk kishin të drejtë 

të pretendojnë se janë në pushtet si përfaqësues të të Larmës. Ata kanë angazhime 

profesionale dhe një detyrim për t’i shërbyer të gjithë qytetarëve dhe nevojave të 

qytetarëve. Ata kanë një detyrim t’u shërbejnë të gjithë qytetarëve në mënyrë të 

barabartë, pavarësisht nëse janë nga Revolucioni i Larmë apo jo. Asnjë arritje e të Larmes 

nuk është e humbur... “, argumenton Marjan Zabrçanec, këshilltar special i Kryeministrit 

për marrëdhëniet me publikun .

“Për të pas kuptim teza e plotë e ‘minimit të Revolucionit të Larëm’ ose, më e rëndësishmja, 

çfarë po ndodh në të vërtetë - një fushatë thuajse dy-vjeçare hakmarrjeje kundër 

aktivistëve qytetarë dhe jo partizanë, të cilët ishin të dukshëm, po edhe e pështyrë 

dhe e shtrirë një pjesë e Revolucionit të Larmë, dhe pastaj ata hynë në institucione, 

d.m.th. ‘u bënë të neveritshëm’ (gjë që do të shihej nga ata që shikojnë jetën përmes 

atij botëkuptimi) - Më mungon të paktën një argument specifik, një shembull i vetëm 

i shkeljes së ligjit, abuzimit me diçka, çfarëdo - për të justifikuar tërë këto goditje...,” 

thekson Petrit Saraçini, koordinator në departamentin e marrëdhënieve me publikun të 

Qeverisë.

“Unë përgjithësisht besoja se ishin pikërisht revolucionarët jo-partizanë që hynë në 

legjislaturë dhe ekzekutivi do të jetë në gjendje të ndihmojë me ndryshimet e pritura në 

qeverisjen e shtetit,” thotë Uranija Pirovska. Besohet se shumë prej tyre nuk e bënë këtë 

për arsye oportuniste, por pajtohen që opinioni publik kryesisht bazohet në një kuptim të 

tillë të motiveve të tyre. “Nuk mund të them se ajo minoi Revolucionin e Larmë. Minimi i 

idealeve të Revolucionit të Larmë është për shkak të mos përmbushjes së qëllimeve për 

të cilat ishte konceptuar,” përfundon Pirovska.
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Profesoresha dhe aktivistja Mirjana Najçevska thotë se çdo person që vjen në pushtet 

mund të korruptohet: “Qeveria është ashtu. Duke pasur parasysh që shumë përfaqësues 

të rinj të Revolucionit të Larmë hynë në pushtet, ishte e pashmangshme që ata të 

korruptoheshin. Ata nuk e minuan Revolucionin e Larmë dhe as atë që ai arriti. Vetëm ata 

nuk mund të ishin një faktor kaq i rëndësishëm në ndryshime, pasi ata mund të kishin 

qenë pjesëmarrës më me përvojë në Revolucionin e Larmë”.

Misha Popoviç beson se përgjigjja e kësaj pyetje varet nga ato që bëjnë ata që janë 

në pushtet. Nëse shtypin një buton nën diktim, ose nëse pajtohen me administrimin e 

detyruar të cilit i mungojnë idetë më të mëdha të përparimit dhe drejtësisë, atëherë 

ata, sipas mendimit të tij, minojnë idetë për të cilat kanë protestuar. “E tani ne mund 

të shohim edhe njërën edhe tjetrën në grupin e njerëzve që nga e Larmja shkuan në 

pushtetin ekzekutiv dhe legjislativ,” komentoi Popoviç.

Ata që morën detyrën në degën legjislative dhe ekzekutive nuk janë dhe nuk mund të 

jenë përfaqësues të Revolucionit të Larmë, thekson Vlladimir Millçin: “Ata ishin zgjedhje 

të udhëheqjeve të LSDM-së dhe BDI-së. Kur ndodhi ajo zgjedhje? Para apo gjatë 

Revolucionit të Larmë? Cila ishte agjenda e tyre? Nuk e di, por është e qartë se sjellja e 

tyre pasi hynë në pushtet po e shkatërron kapitalin e Revolucionit të Larmë dhe idenë e 

rezistencës civile”. Vlladimir Vangellov është kategorik: “Unë do të thoja që qëllimi i tyre 

që nga fillimi ishte të vendosnin veten në pozicione të pushtetit. Vetë organizimi dhe 

kanalizimi i rezistencës në një formë të tillë kishte për qëllim të krijonte një lëvizje që do 

të ishte e lehtë të prishej më vonë, natyrisht, pasi të ndaheshin funksionet”, dhe Simona 

Spirovska deklaroi: “Pritjet më të mëdha na sollën zhgënjimet më të mëdha. Ndoshta 

ata nuk i mbështetën të gjitha gabimet e qeverisë së re, por as nuk mbaj mend që ata e 

kundërshtuan ate.”

Nisur nga të gjitha zhvillimet, duke përfshirë edhe ato pas rënies së regjimit, pyetja është 

ngritur në publik nëse kjo përvojë do të jetë një nixtës për qytetarinë aktive apo një 

periudhë pasiviteti civil, zhgënjimi dhe apatie. Revolucioni i Larmë, sipas disa aktivistëve 

dhe analistëve, është historiku më i suksesshëm i rezistencës civile, i cili ka treguar se 

ndryshimi i regjimit mund të arrihet. Ata besojnë se kjo përvojë nuk është diçka që mund 
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të harrohet lehtë dhe shpejt, dhe janë të bindur se qytetarët kurrë më nuk do të lejojnë 

të janë të shtypur dhe të zhvatur për një kohë të gjatë. Sipas tyre, ngjarjet pas rënies së 

regjimit, qofshin ato të mira apo të këqija, mund t’u atribuohen vetëm individëve, partive 

politike dhe koalicioneve, por jo lëvizjes që i bashkoi të gjithë.

Apatia e qytetarëve pas rënies së regjimit, sipas disa analistëve, buron nga ritmi i ngadaltë 

i ndryshimit, përsëritja e disa praktikave negative nga qeveria aktuale, dhe për shkak se 

drejtësia nuk i arrin aspak organizatorët e krimit apo korrupsionit.

Sipas disa aktivistëve dhe analistëve, para nesh është një periudhë e mosveprimit qytetar, 

pasi qeveria ka arritur të shpërthejë ose nënshtrojë pjesën më të madhe të sektorit civil, 

por ata janë të sigurt se së shpejti do të rikrijohet, ose të riorganizohet në një aktivizëm 

autentik qytetar të pavarur.

GODITJA E FUNDIT E REGJIMIT - DESOROSIZIMI

Revolucioni i Larmë ka mbaruar, përfunduan edhe zgjedhjet parlamentare. Regjimi 

tashmë ishte në gjunjë. Megjithëse Nikolla Gruevski nuk mundeshte të formojë qeveri, 

lufta e tij kundër shoqërisë civile nuk u ndal. Përkundrazi, ajo u fuqizua dhe solli në botë 

të ashtuquajturën “desoroisizim”. Ky proces ishte kulmi i urrejtjes së tij ndaj qytetarëve 

me shpirt të lirë, të organizatave qytetare dhe aktivistëve, të Fondacionit të Shoqërisë 

së Hapur, ndaj Xhorxh Soros. Ata ishin të gjithë për të fajësuar për disfatën e tij. Dhe kjo 

është arsyeja pse Gruevski, së bashku me mentorët nga Rusia dhe Hungaria, dolën me 

një hakmarrje.

Duke qëndruar në një fuçi më 17 dhjetor 2016, përpara ndërtesës së Komisionit Shtetëror 

Zgjedhor (KSHZ), ku anëtarët e Komisionit vendosën për ankesat e zgjedhjeve të 

parakohshme parlamentare, Gruevski para një turme të mbështetësve, si pikë të pestë 

nga “proklamimi” i VMRO-DPMNE-së e deklaroi desorosoizimin: “Ne do të luftojmë për 

desorosoizimin e Maqedonisë dhe forcimin e një sektori civil të pavarur, i cili nuk do të jetë 

nën kontrollin e askujt. Do të qaset në rregullimin e fushës së financimit të fondacioneve 

dhe organizatave joqeveritare përgjatë vijave të demokracive më të përparuara në botë”.
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Ai gjithashtu foli për desorozoizimin në një mega-intervistë për Republika më 3 janar 

të vitit 2017. Në këtë intervistë, Gruevski, Fondacionin Shoqëria e Hapur - Maqedoni, 

organizatat joqeveritare dhe, kuptohet, vetë Xhorxh Sorosin i lidhte drejtpërdrejtë me 

LSDM-në, madje i vendosi ata në një pozitë superiore: “Po, ne kemi pasur një kundërshtar 

të ashpër, dhe nuk mendoj në LSDM-në, ajo ishte thjesht një mbulesë, një instrument, një 

hanxhar ... Për të mos qëndrunte Xhorxh Soros pas tyre me të gjithë milionat që hedhi në 

Maqedoni, me një rrjet të tërë të OJQ-ve, mediave, politikanëve, brenda dhe jashtë, që ai i 

paguan, ndikojnë në shtetet më të fuqishme në botë, dhe ate ndikim vendimtar kur bëhet 

fjalë për vende të vogla si e jona, nuk do ishte aq vështirë, dhe ekonomia do të kishte 

qenë më e fortë, ne do të kishim më shumë punësime të reja”.

Vetëm një muaj pas deklarimit të Proklamimit të VMRO-DPMNE-së, mediat njoftuan 

se ishte formuar një shoqatë e re qytetare e quajtur “Stop Operacioni SOROS” (SOS). 

Në të njëjtën ditë kur u njoftua lajmi për themelimin e SOS-it, media pro-qeveritare 

publikoi dhjetëra tekste dhe video për desorosoizimin, të cilat kryesisht kishin të bënin 

me operacionet financiare të organizatave qytetare.

Portali Republika, për shembull, publikoi një artikull anonim të titulluar “Në SOROS në 

muaj fitohen po aq sa 10 rroga mesatare”, duke pretenduar se “Fondacioni SOROS” vepron 

si një organizatë paropolitike, duke paguar shuma të mëdha parash për njerëzit në listën 

e pagave të tyre.”

Vetëm një javë pas shpalljes zyrtare të SOS, publiku maqedonas mësoi qëllimin e dytë 

të ekzistencës së kësaj të ashtuquajture shoqate qytetare - ndërkombëtarizimin e 

procesit të desorosoizimit dhe alarmimin e Kongresit Amerikan për punën e USAID-it 

dhe të ambasadorit amerikan në Maqedoni. Përfaqësuesit e Stop Operacionit Soros kanë 

njoftuar se ata do të kërkojnë një përgjigje nga Ambasada e SHBA dhe misionit të USAID 

në Maqedoni “se si ata bashkëpunojnë dhe financojnë fondacionin e Institutit të Shoqërisë 

së Hapur”. Në ditët që pasuan, SOS njoftoi se kishte kryer kërkime të shpërndara në disa 

institucione kompetente në Shtetet e Bashkuara dhe në mbarë botën për të “alarmuar 

mënyrat e financimit të një numër të OJQ-ve në vend, të financuara nga Fondacioni i 

Institutit të Shoqërisë së Hapur, si dhe abuzime nga Agjensia Amerikane për Zhvillim 
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Ndërkombëtar, USAID-it”. Mediat raportuan se gjashtë kongresmenë, të udhëhequr 

nga Christopher Smith, i dërguan një letër ambasadorit Jess Bailey, duke përmendur 

të drejtat që iu janë dhënë atyre nga funksioni i kongresit, duke kërkuar të mbikëqyret 

puna e ambasadorit amerikan dhe të kërkojnë shpjegime për lëvizjet e tij diplomatike 

në Maqedoni. Gazeta ditore Utrinski Vesnik më 7 shkurt 2017 thoshte: “VMRO-DPMNE i 

shpalli ‘luftë’ ambasadorit amerikan Jess Bailey në tokën e SHBA. Përballë perspektivës 

së humbjes së pushtetit, partia aktivizoi të gjitha ‘armët’ për të sjellë një ndryshim në 

politikën e SHBA ndaj Maqedonisë”.

Së bashku me njoftimet e desorosoizimit, Gruevski materializoi kërcënimet e tij, jo 

vetëm në fushatën propagandistike “të zezë”, në inspektimet konkrete të Drejtorisë së 

të Ardhurave Publike (DAP) dhe në procedurat paraprake të Zyrës së Prokurorit Publik 

për Krimin e Organizuar dhe Korrupsionin në njëzet organizata qytetare që ishin pjesë e 

fushatës informuese në prag të zgjedhjeve, “Ne vendosim”, mbështetur financiarisht nga 

FOSM. Inspektorët e DAP, Policia Financiare dhe Ministria e Punëve të Brendshme vizituan 

organizatat qytetare dhe hollësisht hetuan financat e tyre pothuajse çdo ditë në muajt 

e ardhshëm.

Organizatat qytetare në shënjestër e përndjekjes, kanë alarmuar vazhdimisht publikun 

vendas dhe ndërkombëtar dhe kanë kërkuar ndërprerjen e inspektimeve, kërcënimeve 

dhe presioneve të pabaza. 

Procedimet paragjyqësore ndaj organizatave qytetare përfunduan zyrtarisht në vitin 2018, 

kur MPB dhe Policia Financiare pranuan publikisht se procedurat ishin të pabazuara dhe 

nuk treguan parregullsi në funksionimin e organizatave. Inspektimet e DAB, ndërkohë, 

përfunduan në maj të vitit 2019 me miratimin e një interpretimi autentik të neneve të 

Ligjit të Taksave Personale, të cilat shërbyen si bazë për kërcënime dhe presione ndaj 

organizatave qytetare.
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KUR NDODHI ARTIKULIMI  
I VËRTETË I REZISTENCËS 
QYTETARE?

NGA QYTETARË PËR MAQEDONI EVROPIANE  
DERI TE REVOLUCIONI I LARMË

Pjesëmarrësit dhe iniciatorët e manifestimeve të shumta dhe të llojllojshme të 

pakënaqësisë dhe mllefit qytetar nga qeverisja e VMRO-DPMNE dhe BDI kryesisht 

vlerësojnë se rezistenca qytetare krijohej gradualisht nëpër vite dhe se në mënyrë 

proporcionale rritej me forcimin e nacionalizmit dhe brutalitetit të regjimit. Për disa, 

fillimet e artikulimit të vërtetë, serioz politik të rezistencës qytetare datojnë nga viti 2009, 

me “Qytetarët për Maqedoni Evropiane”, dhe “Sheshi Liria”, ndërsa për disa, artikulimi i 

vërtetë ndodhi me lëvizjen kundër brutalitetit policor, me platformën qytetare HAJDE”, me 

lëvizjen studentore, me protestën më 5 maj të vitit 2015 dhe sigurisht, me Revolucionin 

e Larmë. 
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Vlladimir Millçin

Në muajt e para të vitit 2009, në shkurt, u paraqitën “Qytetarët për Maqedoni Evropiane” 

(QME), ndërsa në mars studentët e “Arkibrigadës” i ishin të ndaluar me dhunë në tentimin 

për protesta në sheshin e Shkupit. Së shpejti edhe gjashtë themeluesit e QME ishin të 

ndaluar ta mbajnë debatin e paralajmëruar në Strugë, nga dhunuesit e dërguar nga 

pushteti. Pjesëtarët e QME ishin njerëz në moshë, të njohur në opinion pas qëndrimeve 

të angazhuara politike, studentët e Arqibrigadës ishin njerëz të rinj të cilët për herë të 

parë u përballën me anën e errët të politikës. Ky diapazon në moshë dhe përvojë pati 

domethënie simbolike. Dy gjenerata, pa asnjë lidhshmëri, u paraqitën thuajse në një ditë. 

Marjan Zabrçanec

Artikulimi i parë më serioz i rezistencës qytetare ndodhi në vitin 2009, menjëherë pas 

sulmit mbi studentët që protestuan kundër objekteve fetare në sheshin e qytetit. Disa 

ditë më vonë, mijëra qytetarë qëndruan në mbrojtjen e së drejtës për protestë. Kjo ishte 

kërkesë politike pas së cilës qëndroi një numër i madh qytetarësh. Mes artikulimeve të 

para më serioze të zërit protestues, me siguri, duhet të renditen edhe karvani i tribunave 

protestuese të grupacionit QME si dhe mobilizimit rinor kundër brutalitetit policor pas 

vrasjes së Martin Neshkovskit.  Kulmi i artikulimit politik pasoi gjatë lëvizjeve Hajde!, 

plenumeve “Qytetarët për Maqedoninë” dhe Revolucionit të Larmë. 

Petrit Saraçini 

Fillimet e rezistencës qytetare ndoshta janë veç më në vitin 2009 me protestat e 

studentëve të arqitekturës dhe rrahja e tyre në shesh, dalja në numër më të madh filloi 

me protestat kundër brutalitetit policor, “Bashkë për paqe”, protestat pas 24 dhjetorit në 

vitin 2014, lëvizja AMAN... Të gjitha këto iniciativa në fund kulminuan me një artkulim më të 

madh, më të organizuar dhe më të fuqishëm gjatë protestave studentore dhe plenumeve 

gjatë protestave që ndodhnin të shkaktuara nga “bombat” në pranverën e vitit 2015, si dhe 

Revolucioni i Larmë në vitin 2016.
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Vlladimir Vangellov

Nuk është lehtë të caktohet momenti i saktë, kishte më tepër lëvizje në të cilat artikulohej 

rezistenca e vërtetë qytetare. 

Misha Popoviq

Mendoj se nuk mund të ndahet ndonjë datë e veçantë, Varet se çfarë nënkuptojmë nën 

artikulim, por më me rëndësi është në çfarë kuptimi flasim kur tentojmë të vlerësojmë 

nëse diçka është e “vërtetë”. Në Maqedoni vazhdimisht mund të gjejmë rezistencë 

qytetare. Por, nëse më pyetni se kur  filloi të krijohet rezistenca kundër politikave të 

nacionalizmit, atëherë ato ishin aksionet kundër fushatës për ndalimin e të drejtës për 

abort. Përafërsisht, atëherë është edhe protesta kundër ndërtimit të kishës në sheshin 

Maqedonia. Atëherë, nëse mund të them, filloi grupimi aktiv i organizatave majtiste, të 

cilat ekzistonin dhe vepronin edhe më parë, por atëherë u forcua tregimi i tërë. Këtë e 

them më tepër për arsye se atëherë njerëzit nga ato iniciativa filluan të bashkohen dhe u 

shndërruan, më pak ose më tepër, në një grup thelbësor të më tepër protestave më tej. 

Rumena Buzharovska

Rezistenca qytetare zihej shumë vite, së pari përmes protestave të vogla në të cilat 

njerëzit nuk vinin nga frika, pastaj përmes protestave që rriteshin dita ditës, e të 

cilat përjetuan një maje të llojit me protestat studentore. Gjatë sundimit të VMRO-

DPMNE rezistenca qytetare me të vërtetë rritej ngadalë, por sigurt, që të kulminojë në 

Revolucionin e Larmë. 

Mirjana Najçevska

Nuk mund të lidhet me moment konkret. Ishte ky një proces që e zgjonte qytetarinë 

gradualisht. Bëhet fjalë për akumulimin e pakënaqësisë, por edhe të vetëdijes se 

qytetarët kanë të drejtë të rebelohen, të kërkojnë dhe të kritikojnë. Me siguri ai, artikulimi 

përfundimtar mund të lidhet me Plenumin studentor dhe të profesorëve.
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Lumi Beqiri

Fillimi i artikulimit të rezistencës qytetare filloi me protestat studentore në vitin 2014 

kundër ndryshimeve të atëhershme në arsimin e lartë. Mund të themi se kjo ishte një 

inkurajim për kategoritë tjera të qytetarëve të bashkohen në lëvizje të ndryshme  dhe 

ta artikulojnë rezistencën e tyre kundër pushtetit të atëhershëm opresiv. Me zgjimin e 

rezistencës mes studentëve filluan edhe lëvizjet tjera më të mëdha në  Maqedoni. Lëvizja 

studentore ishte fillimi i një rezistence mbi-partiake dhe mbi – etnike. 

Pavle Bogoevski

Sipas meje, artikulimi i vërtetë i rezistencës qytetare filloi me formimin e platformave që 

ishin të drejtuara ndaj më tepër çështjeve. Sa e mbaj mend, rasti i parë ishte platforma 

HAJDE!. Kjo nuk nënkupton nënçmim të protestave dhe lëvizjeve paraprake. Dallimi 

është se lëvizjet si AMAN, dhe “Ndal brutalitetit policor” nga natyra e tyre ishin reaktive 

dhe të drejtuara drejt një çështje. HAJDE! Mundësoi vendosje strategjike, proaktive  

të rezistencës qytetare ndaj problemeve kryesore në shoqërinë tonë, duke krijuar 

mekanizma për reagim për ngjarje para se të ndodhin. 

Simona Spirovska

Për mua, artikulimi i vërtetë politik i rezistencës qytetare filloi  më 5 maj të vitit 2015.
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Uranija Pirovska

Mendoj se motori më i rëndësishëm dhe kryesor 

i rezistencës qytetare dhe artikulimi i saj ndodhi 

me publikimin e bisedave të përgjuara, “bombat”. 

Protesta që ndodhi më 5 maj të vitit 2015, për mua, 

paraqet fillimin e rezistencës së vërtetë qytetare. 

Kjo jo vetëm për numrit të madh, por për shkak 

të manifestimit të mllefit, që në një moment u 

shndërrua edhe në dhunë, dhe më tej, përgjigje 

brutale me përdorje të forcës fizike dhe arrestimeve 

masovike nga policia. Edhe pse kësaj proteste i 

paraprinë shumë tjera për arsye të ndryshme, 

mendoj se pikërisht kjo protestë paraqet fillimin e 

asaj që pasoi mandej, “Protestoj” dhe Revolucioni i 

Larmë.

Jordan Shishovski

Mes 5 dhe 17 majit të vitit 2015, kur u formua edhe 

lëvizja “Protestoj”, si lëvizje mbi-partiake dhe e pa-

varur qytetare. 

Protestë e “Revolucionit 
të Larmë”
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ÇFARË ARRITI, DHE KU 
DËSHTOI REVOLUCIONI I 
LARMË?

E RRËNOI REGJIMIN, POR PARULLA “NUK  
KA PAQE PA DREJTËSI” MBETET AKTUALE

Pyetja e cila vazhdimisht përsëritet pas rënies së regjimit  është se cilat janë arritjet, 

por edhe dështimet eventuale të Revolucionit të Larmë. Derisa pothuajse të gjithë 

bashkëbiseduesit janë të një mendimi se Revolucioni i Larmë është lëvizje qytetare e 

cila ia nguliti “gozhdën e fundit në sandëkun” e regjimit të Nikolla Gruevskit, qëndrimet 

dhe mendimet se ku dështoi, gjegjësisht, ku nuk i plotësoi pritjet e pjesëmarrësve të 

saj, janë të ndryshme, madje  edhe në kundërshtim mes vete. Disa vlerësojnë se lëvizja 

nuk ka lëshime, ndërsa disa tjerë janë të dëshpëruar dhe pretendojnë se ka dështuar 

me mosvazhdimësinë dhe nuk ka mbetur e “zgjuar” edhe pas sundimit të VMRO-DPMNE. 

Mirjana Najçevska

Revolucioni i Larmë arriti të ndërrojë një sistem diktator dhe të promovohet një nga 

vlerat më të rëndësishme të demokracisë – zëri i qytetarëve. Personalisht, mendoj se 

në diçka shumë të rëndësishme, ka dështuar. Thjeshtë, ata që duhet t’i implementojnë 

kërkesat e Revolucionit të Larmë, nuk ishin në krye të detyrës.

Misha Popoviq

E para, mendoj se nuk është e drejtë ndaj termit “revolucion” kështu ta quajmë të 

Larmen. Mendoj se askush nuk pretendonte se është një revolucion,  e dikush ia ngjiti 

këtë lëvizjes.
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Çfarë arriti? Pra, arriti dy gjëra – tregoi se lëvizje të ndryshme, shpesh me pritje të 

kundërta,  mund të bashkëpunojnë për një qëllim të caktuar dhe ngushtë të lidhur. 

Qëllimi ishte të rrënohen regjimi i VMRO-DPMNE dhe ia arriti, pa dyshim, por jo si faktor 

i vetëm. Kishte pritje se me këtë rënie do të realizohen edhe pritjet tjera, për sundimin 

e drejtësisë, për shembull, por mendoj se do të presim, sepse nuk mjafton vetëm të bie 

një regjim por të rrënohen të gjitha strukturat dhe praktikat e tyre që sollën deri aty – 

ndonjëherë të operuara nga krerët e pushtetit, ndonjëherë në autonomi. 

Vlladimir Millçin

Revolucioni i Larmë ishte zëri i vazhdueshëm, thuajse i përditshëm i mllefit të qytetarëve 

kundrejt regjimit. Ishte kjo faza e fundit e rezistencës qytetare e cila e shtyu regjimin 

të përdorë edhe forca speciale policore. Brutaliteti i ndërhyrjeve policore e shpalosi 

regjimin deri në fund. Rënia e këtij regjimi u bë e paevitueshme. Revolucioni i Larmë 

bashkoi njerëz nga të gjitha moshat dhe të orientimeve të ndryshme politike, dhe arriti të 

tërheq edhe qytetarë që nuk ishin anëtarë ose simpatizues të partive politike. Ku dështoi 

Revolucioni i Larmë? Iu nënshtrua euforisë dhe para kohe shpalli fitore. 

Marjan Zabrçanec

Revolucioni i Larmë, si formë e shprehjes së rezistencës qytetare, ka dhënë kontribut të 

madh për humbjen përfundimtare të regjimit autokrat të udhëhequr nga Gruevski dhe 

kjo është arritje më e madhe. Mjaft i rëndësishëm është edhe roli bashkues që e kishte 

kjo lëvizje protestuese  - nëpër rrugë, të bashkuar pas qëllimeve dhe kërkesave të njëjta, 

qëndruan qytetarë partiakë dhe jo-partiakë, të majtë, të djathtë dhe qendrorë, qytetarë 

të përkatësive të ndryshme etnike dhe tjera. Revolucioni i Larmë vendosi kërkesa 

cilësore, si për shembull, luftë për drejtësi, temë serioze rreth të cilës qytetarët e matin 

sjelljen e pushtetit dhe opozitës. 

Petrit Saraçini

Revolucioni i Larmë i realizoi pothuajse të gjitha qëllimet e veta. Regjimi u rrënua, amnis-

tia për “bombat” dështoi, liria e qytetarëve u kthye, ndërsa institucionet fituan rastin të 
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konsolidohen dhe ti drejtojnë proceset për kthimin e sundimit të drejtësisë për të gjithë 

në vend. 

Dështime pa dyshim se ka pasur, por efekti nga këto gjatë vetë Revolucionit të Larmë 

ishte minor, ndërsa kjo e arriti rezultatin maksimal të cilin mund ta arrijë një lëvizje që 

operon me mjete jo të dhunshme dhe metoda ligjore të luftës. Ndërsa, do të ishte shumë 

e gabueshme për disa dështime në kohën e tashme të akuzohet Revolucioni i Larmë, që 

mbaroi para më tepër se dy vite. 

Vlladimir Vangellov

Revolucioni i Larmë kontribuoi për ndryshimin e pushtetit, gjegjësisht, ishte partner i 

rëndësishëm i opozitës së atëhershme, mirëpo nuk arriti ti afirmojë vlerat për të cilat 

angazhohej pas ndryshimit të pushtetit. “Pa drejtësi nuk ka paqe” tingëllon po aq aktuale 

edhe sot. 

Rumena Buzharovska

Revolucioni i Larmë ishte kulmi i çlirimit nga frika dhe artikulimi i pakënaqësisë në mënyrë 

kreative. Ishte kjo një paraqitje masive e kënaqësisë, e cila ishte unike dhe bashkuese. 

Çdo revolucioni i vjen fundi – nuk e di se pse të gjithë janë aq të dëshpëruar në atë që 

ndodhi pas mbarimit të Revolucionit të Larmë. Është normale që disa njerëz që kanë 

marrë pjesë të bëhen pjesë e pushtetit – madje kërkohej kyçja e qytetarëve në politikën 

e zakonshme partiake.

Lumi Beqiri

Revolucioni i Larmë në fillim, gjegjësisht, deri sa zgjati, arriti ta jetësojë shpresën 

mes qytetarëve të Maqedonisë për aktivizëm politik jashtë kthetrave partiake dhe për 

aktivizëm  që i bashkon qytetarët në baza të ndryshme rreth qëllimeve të caktuara. Më 

saktë, Revolucioni i Larmë  arriti ta ndërrojë pushtetin e atëhershëm. Revolucioni i Larmë 

ishte vetëm rezultati përfundimtar i rezistencës së viteve të kaluara, e cila manifestohej 
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përmes lëvizjeve të ndryshme... Pa Revolucionin  e Larmë dhe pa rezistencën paraprake 

në Maqedoni, është shumë e sigurt se në Maqedoni ende do ta kishim pushtetin e njëjtë 

dhe të njëjtën opozitë të dobët të atëhershme. 

Nuk guxojmë të harrojmë, gjithashtu, se Revolucioni i Larmë edhe pse është rezultat 

i rezistencës paraprake, ndodhi në një moment politik kyç në shtetin – abolicioni i 

presidentit Ivanov, kështu që Revolucioni i Larmë kishte edhe kërkesa konkrete, nga 

të cilat u plotësua vetëm një, më saktë, tërheqja e abolicionist të presidentit Ivanov. 

Kërkesat tjera konkrete nuk u plotësuan – siç ishte deklarimi i Gjykatës Kushtetuese për 

PSP, shteti i drejtë, ndërprerja e persekutimit të aktivistëve etj., e gjithashtu, Revolucioni i 

Larmë nuk arriti ti realizojë idealet për shtet të drejtë dhe të barabartë, dhe sot i jetojmë 

pasojat. Revolucioni i Larmë në fund të fundit, dështoi në aspektin e asaj që duhej të ishte 

artikulimi i zorit qytetar dhe jopartiak me keqpërdorimin që i ndodhi nga pushteti aktual 

dhe nga disa njerëz nga vetë Revolucioni, të cilët e keqpërdorën për qëllime personale. 

Pavle Bogoevski

Madje edhe nga perspektiva e sotme, për mua Revolucioni i Larmë ishte lëvizja e cila e 

kapërceu gotën e sundimit të regjimit. Arritjen janë të shumta, duke filluar nga bashkimi 

i gjerë i qytetarëve për qëllimin e njëjtë, duke mbaruar me faktin se ajo mbetet forma e 

vetme e rezistencës qytetare në kohën e sundimit të Gruevskit, e cila arriti të rrënojë jo 

vetëm një, por dy hapa të mëdha politike të pushtetit të kaluar – zgjedhjet e parakohshme 

të shpallura për 5 qershor në vitin 2016 dhe abolicionet e personave të dyshuar dhe të 

akuzuar nga PSP. Si shtesë Revolucioni i Larmë hapi vend për pjesëmarrje qytetare në 

krijimin e politikave , diçka që deri atëherë ishte e panjohur, duke pasur parasysh se 

qeveria e Gruevskit e shfrytëzoi çdo rast për de-legjitimimin e sektorit OJQ dhe ta largojë 

nga proceset e vendimmarrjeve dhe krijimit të politikave. 

Nga perspektiva e sotme, vlerësoj se dështimi i Revolucionit të Larmë ( nëse mund ta 

quajmë dështim), është potenciali i vogël post-protestues. Fakti se nuk kishim strukturë 

të definuar qartë dhe se lëvizja ishte joformale sipas natyrës së vet, kontribuoi që 

Revolucioni i Larmë të fitojë legjitimitet të madh dhe tërheqës te qytetarët në periudhën 

e protestave, por njëkohësisht nënkuptonte edhe zvogëlim i mundësisë për artikulimin 

legjitim të qëndrimeve të Revolucionit të Larmë pas mbarimit të protestave.
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Megjithatë, gabimi ynë më i madh ( përsëri, nëse mund të quhet ashtu) ishte naiviteti 

dhe mungesa e përvojës politike ( kuptohet, këtu flas  vetëm për një pjesë të aktivistëve 

të Revolucionit të Larmë, çdo lëvdatë për përjashtimet dhe luftëtarët me përvojë), që 

rezultoi me pritje shumë të mëdha për periudhën pas protestave dhe afate edhe më të 

shkurta për ato pritje.

Simona Spirovska

Revolucioni i Larmë i bashkoi dhe i inkurajoi qytetarët ti kundërshtojnë pushtetit kriminel. 

Protestonin njerëz me ideologji të ndryshme në luftën kundër regjimit. Ne dështuam 

sepse nuk arritëm ti mbajmë në jetë kërkesat e Revolucionit të Larmë. Një kohë të gjatë 

merreshim me ofendimin dhe dëshpërimin nga përfaqësuesit tonë në pushtet. Në vend 

se, mundeshim së paku ne ta plotësojmë premtimin për alert të vazhdueshëm.

Jordan Shishovski

Revolucioni i Larmë arriti ta tejkalojë paaftësinë e opozitës së atëhershme në mobilizimin 

e qytetarëve jo-partiakë për ndryshim politik dhe shoqëror. Koalicioni i atëhershëm 

qeverisës ( viti 2015) përsosi një sistem shumë të suksesshëm të qeverisjes i cili bazohej 

në kombinim të klientelizmit, presingut propagandist mbi qytetarët, mobilizimit të gjerë 

të anëtarësisë partiake dhe keqpërdorimit të shkathët të institucioneve shtetërore 

për mbajtjen e pushtetit. Nga ana tjetër opozita e atëhershme nuk kishte as program 

të përshtatshëm as kuadër as retorikë të duhur që të mobilizojë qytetarë të pavarur 

nga partitë. Ishte krejtësisht e kthyer nga brenda, vetëm nga baza partiake. Mënyra e 

vetme për ndryshim shoqëror ishte përmes ndryshimit politik, ndërsa ndryshimi politik 

ishte i mundshëm vetëm përmes mobilizimit të gjerë të të gjitha forcave opozitare të 

atëhershme. Revolucioni i Larmë e arriti këtë.

Nuk do të thosha se Revolucioni i Larmë ka lëshime si lëvizje,  më parë do të jetë kombinimi 

i mjedisit të pasigurt të punës në sektorin qytetar dhe oportunizmi i aktivistëve  qytetarë 

të caktuar kontribuan që ata ta pranojnë propozimin papërshtatshëm të opozitës së 

atëhershme për pjesëmarrje në zgjedhje përmes listave partiake.
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Sasho Vellagiq

Së pari të them se unë asnjëherë nuk iu përshtata Revolucionit të Larmë, sepse lufta 

kundër pushtetit u shndërrua në luftë “estrade”. Por, është fakt se ajo me formën e saj 

arriti të zmadhohet, që nënkuptonte edhe fillimin e fundit të regjimit të kaluar.

Angella Ilievska

Ajo me të cilën të gjithë mund të pajtohemi është se Revolucioni i Larmë ishte vetëm një 

finale e një procesi të filluar në të cilin qytetarët janë çdo herë përballë asaj që quhet 

regjim autokrat. Revolucioni i Larmë në vete e mbante zërin e secilit qytetar që nuk 

ishte i artikuluar mjaftueshëm në opinion për shkak të sjelljes shtypëse të pushtetit të 

atëhershëm. Ajo praktikisht u ndërlidh dhe i bashkoi të gjitha proceset e çlirimit të një 

shoqërie të robëruar. 

Revolucioni i Larmë duhej të mbetet simbol i rezistencës, vendosmërisë, mosnënshtrimit, 

kundër korrupsionit, guximit, vetëm dhe vetëm para vetes të shohim drejtës për tërë 

padrejtësinë. Revolucioni i Larmë duhej të mbetet simbol i fitores së qytetarit mbi 

sistemin. Dështoi, dështuam. Nga perspektiva e sotme mendoj se ajo u shkri në diçka që 

dikush e quan “pasqyra e madhe”. Në atë pasqyrë të madhe tani ka shumë ngjyra, por 

ato janë aq shumë të përziera sa që nuk u shihet as baza. Në pasqyrën e madhe janë të 

derdhura ngjyra pikërisht mbi “PA DREJTËSI, NUK KA PAQE”, kështu që shumë shpesh kur 

dikush nga anash e vështron, as nuk mund ta lexojë atë që edhe në ëndërr e thoshim.

Ta shkurtoj, Revolucioni i Larmë dështoi në vazhdimësinë. Ata që e përjetojnë veten si 

përfaqësues legjitimë të kësaj lëvizje, ndërkohë që janë të instaluar në sistem, nuk janë 

reflektim i asaj që ishin protestat. Nga perspektiva e sotme nuk e di nëse ata u humbën 

në labirintet e mbetjeve të regjimit të kaluar ose nga shikimi i shpeshtë në pasqyrën e 

madhe, u është turbulluar pamja. 

Parimet dhe idealet që na kanë udhëhequr gjatë viteve nuk ndalojnë me ndryshimin e një 

garniture qeverisëse me tjetrën, atë  kundër të cilës ke  luftuar dje, nuk e harron sot, aq 

më pak nesër. Lufta vazhdon, madje edhe kundër atyre me të cilët deri dje ke hapëruar 

bashkë!
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GAZETARIA U 
SHNDËRRUA NË 
PROPAGANDË

KONTEKSTI SHOQËROR POLITIK 
NË TË CILIN KANË VEPRUAR 
MEDIAT NGA VITI 2006 DERI 
NË VITIN 2018

Me futjen e demokracisë parlamentare dhe një 
ekonomie të tregut, mediat në Republikën e së Veriut   
filluan të zhvillohen me shpejtësi. Që nga pavarësia 
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në 1991, vendi ka filluar reformat politike dhe ekonomike, si dhe ristrukturimin e mediave. 
Sistemi mediatik u ndërtua pa një kornizë të qëndrueshme juridiko-normative dhe in-
stitucionale, por me burime të kufizuara ekonomike, teknike dhe njerëzore. Ndryshimet, 
megjithëse rrënjësore, shpesh ishin të improvizuara dhe pa rregulla.

Sot, sistemi medial funksionon brenda një kornize të përcaktuar qartë institucioni, sipas 
të cilit media, dhe veçanërisht ato elektronike, funksionojnë si entitete të pavarura, të 
pavarura sipas rregullave të demokracisë parlamentare dhe një ekonomie të tregut. Jo 
të gjithë transmetuesit, komercialë ose publik, mund të jenë në duart e ndonjë subjekti 
politik. Por, përkundër këtij fakti, situata reale ka treguar qartë dhe tregon mënyra për të 
instrumentalizuar politikisht transmetuesit.

Kjo dukuri  ishte shumë e zakonshme gjatë sundimit të VMRO-DPMNE nga viti 2006 
deri në 2017, megjithëse ka pasur variacione të instrumentalizimit të partisë politike të 
mediave para vitit 2006, si gjatë kohës së qeverisjes së LSDM-së ashtu edhe pas ardhjes 
së partisë në fuqi në vitin 2017.

Gjatë periudhës së VMRO-DPMNE, Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë u ankua se kishte 
presione të mëdha ndaj gazetarëve nga qeveria.  “Kështu politikë agresive qeveritare 
kundër mediave dhe gazetarëve për të kontrolluar punën e tyre nuk ka askund. Këtu 
qeveria ka arritur të vendosë kontroll të plotë mbi shumicën e mediave. Prej tyre ajo bëri 
një mjet propagandistik përmes të cilit i lavdëron politikat e tij dhe llogaritet me këdo 
që mendon ndryshe nga Qeveria “1, deklaroi kryetari i mëparshëm i SHGM, Naser Selmani, 
më 9.11.2014. 

Presionet politike ndodhin në forma të ndryshme - ndonjëherë të dukshme dhe të 
drejtpërdrejta, ndonjëherë delikate dhe indirekte dhe larg nga syri i publikut. Shtë një 
problem me të cilin përballet Republika e Maqedonisë së Veriut në veçanti si një nga 
shumë shtetet në tranzicion të pafund.

1 Intervistë me kryetarin e SHGM, Naser Selmani, për portalin Al Jazeera Balkan, me qasje në:  
https://bit.ly/36TbSLx, qasur më20.5.2019
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Një pamje e ngjashme e paraardhësit të tij është presidenti aktual i AJM, Mladen 
Cadikovski, i cili në mënyrë figurative e quan periudhën nga Bukureshti në Prespa një 
pikë e errët për gazetarinë maqedonase. “Shefat e mediave janë bërë politikanë, dhe 
gazetarë dhe redaktorë ekzekutorët e tyre. Një periudhë e ndyrë dhe e turpshme, dëm 
që ne si profesionistë nuk u bëmë për të parandaluar. Për shumë vite të tjera do të 
tërhiqemi duke tërhequr pasojat e Bukureshtit në Prespa. Periudha nga Bukureshti në 
Prespa është një periudhë serioze traumatike për mediat në Maqedoni, që nga fillimi i 
krizës politike nga Bukureshti më 3 prill 2008, deri në Prespë më 17 qershor 2018, e cila u 
pasua nga kriza ekonomike media në varësi ekonomike është një periudhë e gjatë e cila 
ndikoi në mënyrë regresive mbi zhvillimin e mediave, lirinë e shprehjes dhe pavarësinë 
ekonomike”, konstaton Çadikovski.2

Goran Gavrillov është menaxher i Kanal 77. Gjatë sundimit të VMRO-DPMNE-së, ai shpesh 
herë ishte nën presion nga partia për shkak të qëndrimit kritik që ai kishte ndaj mediave 
që menaxhonte. “Në hapësirën e mediave në Maqedoni ka pasur situata traumatike 
që drejtpërdrejt dhe indirekt ushtrojnë presione mbi median dhe zhvillimin e mediave. 
Kjo periudhë karakterizohet nga korrupsioni i drejtpërdrejtë në media dhe kontratat e 
drejtpërdrejta dhe përmes ndërmjetësve dhe agjencive të marketingut. Të gjitha këto 
procedura ishin jo transparente dhe kishin për qëllim investimin në pronarët e mediave. 
Për dallim nga qeveria e mëparshme, e cila u përqëndrua në korrupsionin e redaktuesve 
dhe gazetarëve, pronarët ishin objektiva më të lehtë sepse numri i madh i mediave dhe 
tregu i vogël i marketingut nuk lejuan që media të funksionojë në mënyrë efektive. 
Korrupsioni ka arritur në kufijtë e tjerë, me redaktorë dhe gazetarë që marrin tenderët 
e qeverisë “ 3, shpjegon Gavrillovi.

2 Intervsitë me kryetarin e SHGM, Mlladen Çadikovski, për botimin “Nga Bukureshti në Prespë”
3 Intervistë me Goran Gavrillov, drejtues i Kanal77, për botimin “Nga Bukureshti në Prespë”
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NDIKIMI I POLITIKËS MBI MEDIAT NË  
REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Menjëherë pas pavarësisë së Republikës së Maqedonisë, u shfaqën radiot dhe 
televizionet e para private. Që në fillim, programet e tyre nuk u kursyen nga tendencat 
e partive politike për t’i përdorur ato për qëllime politike ose nga ndikimi i autoriteteve 
shtetërore dhe përfaqësuesve të tyre në politikën editoriale. Vështirë se ka ndonjë 
media, veçanërisht transmetuesit, të cilët nuk janë simpatikë ndaj një opsioni të veçantë 
politik, dhe disa madje as nuk po përpiqen ta fshehin atë. Dhe qytetarët e zakonshëm e 
dinë se cili grup apo individ qëndron pas një radioje ose televizioni të caktuar. Politikanët 
përdorin median për qëllimet e tyre politike, dhe pronarët e të dyve (politikanët dhe 
media) për qëllimet e tyre korporative.

Në periudhën e pluralizmit të shoqërisë, media është perceptuar si një mjet për arritjen 
dhe artikulimin e interesave politike dhe ekonomike, një tezë që do të konfirmohet nga 
analiza dhe hulumtime të shumta mediatike të kryera në të kaluarën. Kështu, pas viteve 
1990, ndërsa transmetimi i shërbimit publik (MRTV dhe radiotelevizioni publik vendor) 
kishte ndikim të padiskutueshëm në qeveri, pra partnerë të koalicionit në qeveri, radiot dhe 
televizionet private të mëdha dhe me ndikim shpesh u “liheshin” interesave të ekonomisë. 
grupet e biznesit) dhe partitë politike në pushtet, por edhe opozita. Praktikisht, vetëm një 
numër i vogël i radiove dhe televizioneve private janë jashtë këtij rrethi.

Përballë një ambienti të tillë, media dhe gazetarët nuk fshehin se ka censurë dhe vetë-
censurim. Censurimi imponohet nga redaktorët dhe pronarët, dhe vetë-censurimi 
pranohet nga gazetarët.

“E HËNA E ZEZË” – DËSHMI  
PËR DHUNË MBI GAZETARËT!

Përveç instrumenteve institucionale dhe politike për të ndikuar në politikën editoriale 
të mediave, në periudhën nga 2008 deri në 2017, përveç kërcënimeve dhe presioneve, 
qeveria përdori edhe dhunë të drejtpërdrejtë. E tillë ishte ngjarja e njohur në historinë 
politike bashkëkohore të Maqedonisë si “E hëna e zezë”, e cila u zhvillua në 24 dhjetor 
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2012. Së bashku me deputetët e opozitës, gazetarët u përjashtuan gjithashtu nga plenari. 
Siguria policore e Parlamentit i dëboi gazetarët nga galeria, vendi ku ata monitorojnë 
gjithmonë punën e legjislaturës. Gazetarët, përfshirë kryetarin e Shoqatës së Gazetarëve 
të Maqedonisë, Naser Selmani, kundërshtuan me forcë urdhrin e qeverisë për t’u 
dëbuar brutalisht nga parlamenti. Gazetarët u tërhoqën zvarrë, u shtynë dhe u nxorrën 
jashtë galerisë parlamentare. Opozita reagoi dhe pohoi se qeveria ishte e detyruar të 
miratojë buxhetin pa praninë e mediave. Kryetari i SHGM Naser Selmani reagoi para 
kreut të kabinetit të kryetarit të Kuvendit, Trajko Veljanoski, për të mos ndjekur poshtë 
gazetarët sepse ata po bëjnë punën e tyre. Gazetarët dhe kameramanët ishin të vetmit 
që thanë se askush nuk kishte të drejtë t’i ndalonte ata të bënin punën e tyre. “A e dini 
se çfarë fotografie të shëmtuar po dërgon Maqedonia me këtë, por çdo forcë përfundon 
famëkeqe“4 , deklaroi Naser Selmani, drejtor i SHGM. 

SHGM paraqiti një iniciativë në Gjykatën Kushtetuese në shkurt 2013, duke kërkuar të 
deklaronte dëbimin e gazetarëve nga galeria e Parlamentit.

Duke konsideruar se akti i dëbimit të dhunshëm të gazetarëve nga 
galeria e Sallës së Kuvendit cenoi lirinë e shprehjes dhe të drejtën e 
lirisë së shprehjes të garantuar me nenin 16 të Kushtetutës dhe nenin 
10 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, të përfaqësuar nga 
shoqata Naser Selmani si kryetar, Natasha Stojanovska, Frosina Jakova, 
Snezana Llupevska, Biljana Bogdanovska dhe Toni Angellovski, paraqitën 
një kërkesë në Gjykatën Kushtetuese. Gjykata Kushtetuese e refuzoi atë. 
Në vendimin e Gjykatës Kushtetuese thuhej: “Largimi fizik i gazetarëve nga 
galeria e Sallës së Kuvendit, i cili kërkonte situatën specifike të, siç thekson 
Gjykata Kushtetuese, përshkallëzimi i kaosit dhe çrregullimeve në sallë, kishte për qëllim 
mbrojtjen e gazetarëve dhe sigurimin e renditni në palestër, mos i çaktivizoni ata në 
punën e tyre - informimin e publikut - dhe kufizimin e lirisë së tyre të shprehjes “.5

4 Deklaratë e kryetarit të SHGM, Naser Selmani, me qasje në: https://bit.ly/2NrF3xt, qasur më20.5.2019.
5 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese më16.4.2014 , numër U. Nr.27/2013, me qasje në:  
https://bit.ly/3ac2Lr8, qasur më 18.5.2019 

Dhuna mbi 

gazetarinë në 

“të hënën e 

zezë” dhe “ 
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përgjakur”
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Gjykatësja Natasha Gaber-Damjanovska nuk u pajtua me aktvendimin e shumicës së 
gjyqtarëve, të cilët thanë në mendimin e saj të veçantë: “absshtë absurde të pretendosh 
se është bërë për sigurinë e gazetarëve, kur fakti i qartë është se ata u ulën në vendet 
e tyre dhe ishin jashtëzakonisht pasivë, ata nuk morën pjesë në ndonjë nga ngjarjet, 
por vetëm vëzhguan, për të cilat ata kanë një të drejtë legjitime, pasi ajo është pjesë e 
veprimtarisë së tyre profesionale të raportimit“.6

Beteja ligjore nuk mbaroi me Gjykatën Kushtetuese, pasi gazetarët paraqitën një ankesë 
në Gjykatën e të Drejtave të Njeriut në Strasburg. Gjykata Evropiane e të Drejtave të 
Njeriut ka vendosur në rastin e gazetarëve që u larguan fizikisht nga parlamenti për 
sigurimin e një seance për miratimin e buxhetit në 24 dhjetor 2012. Në këtë rast ka pasur 
një shkelje të nenit 10 dhe nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, vendosi 
Gjykata e Strasburgut.7

Siç shpjegon Gjykata e Strasburgut, disa gazetarë janë ankuar në GJEDNJ për heqjen e 
tyre të detyrueshme. Ky akt, sipas gazetarëve, shkel nenin 10 të Konventës Evropiane, si 
dhe nenin 6, i cili ka të bëjë me të drejtën e një seance të ndershme, në rastin konkret të 
drejtën për tu dëgjuar në gjykatë.

Miratimi i buxhetit, argumenton gjykata, u pasua nga tensioni midis qeverisë dhe opozitës. 
Atmosfera në këtë seancë arriti kulmin pasi ligjvënësit e opozitës rrethuan kryetarin e 
parlamentit, i cili urdhëroi sigurimin për të siguruar rendin. Pas urdhrit, siguria u hoq nga 
ligjvënësit e opozitës, si dhe nga reporterët nga galeria e parlamentit

Këta gazetarë nuk pranuan të shkojnë, duke theksuar se publiku ka të drejtë të dijë se 
çfarë po ndodh në Parlament. Ata mohuan të ishin informuar se heqja e tyre ishte për 
arsye sigurie dhe mbrojtje të tyre.

6 Këtë vendim Gjykata e solli me shumicë votash në përbërje prej kryetarit të gjyqit Elena Gosheva 
dhe gjykatësit d.r. Natasha Gaber Damjanovska, Nikolla Ivanovska, Jovan Josifovski, Vangelina  
Markudova, Sali Murati, d.r. Gëzime Starova dhe Vlladimir Stojanoski, me qasje në:  
https://bit.ly/3a7blaN, qasur më 18.5.2019 
7 Vendimi i Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, me qasje në: https://bit.ly/2tYcnoW,  
qasur më 16.5.2019 
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27 PRILLI – GODITJE MBI  
SHTETIN DHE GAZETARINË!

Një tjetër datë e zezë është e mbishkruar në historinë bashkëkohore të Maqedonisë. Kjo 
është 27 Prill 2016.

Bastisja e një grupi protestuesish në Kuvend nuk ishte vetëm një goditje e drejtpërdrejtë 
për shtetin, legjislaturën, demokracinë por edhe një sulm ndaj gazetarisë dhe lirisë së 
shprehjes. Gjatë bastisjes, të njohur si “E enjtja e përgjakshme”, gazetarët nuk u lejuan 
të bënin punën e tyre, d.m.th. raportimin për ngjarjet brenda dhe rreth Kuvendit. Portali 
Prizma i BIRN- Maqedoni një ditë më pas e mbuloi ngjarjen në mënyrë gjithëpërfshirëse. 
Në vazhdim e botojmë tekstin e plotë:

Sulmet verbale dhe fizike, fyerjet dhe betimet ndaj protestuesve nga nisma “Për 

një Maqedoni të zakonshme” u përballën me gazetarët që dëshmuan incidente në 

Parlament, dhe deklaratat e tyre padyshim përfunduan që policia në legjislaturë nuk 

u përgjigj gjatë incidenteve dhe se praktikisht nuk kishte njeri që t’i mbronte ata 

nga turma e tërbuar. Ata i tregojnë BIRN se çfarë ndeshën dhe panë ndërsa ishin në 

skenë. Natasha Stojanovska,  gazetare me 24 Vesti, dëshmoi që kolegia e saj Dushica 

Mrgja u sulmua fizikisht nga protestuesit.

“Sulmohej me çfarë arrihej, me shufra, me këmbë kamerash, deputetët u futën në 

një kënd dhe protestuesit ishin të gatshëm t’i vrisnin. Unë u përpoqa të xhiroja me 

telefon, por e morën  protestuesit, u hudhën larg. Pastaj një grup prej tyre u përpoqën 

të na vidhnin telefonat mua  dhe Dushica Mrgjës, dhe aty erdhi deri te  kontakti fizik, 

atë madje e goditën. Në ato momente nuk kishte polici, një kohë të gjatë, ne mbetëm 

vetëm për t’u marrë me turmën “.

E njëjta gjë konfirmohet nga Frosina Dimeska,  gazetare në Radio Evropa e Lirë, e cila 

ishte në sallën e kuvendit gjatë incidenteve.

”E enjtja e 
përgjakur”, 

27.04.2016
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“Vazhdimisht na bërtisnin “mos incizo, lësho kamerën”, thjeshtë nuk na mundësonin 

të informojmë për ngjarjet. Tentuam të largohemi nga e gjithë ajo skenë, kishte 

përfaqësues të sigurimit që na thoshin se janë të paaftë të na ndihmojnë në atë 

situatë dhe kur i pyesnim si të dalim, na thoshin me përgjegjësinë tonë. Nuk dinim ku 

të shkojmë, nuk kishte as polici as sigurim që të na mbrojë në ato momente.”

Bobi Hristov, redaktor në TV Telma, ishte i sulmuar nga një përfaqësues i policisë, ia 

thyen mikrofonin, ndërsa atë e kishin ngjitur për muri.

“Dyshohej  nëse masa, njerëzit, protestuesit,si do  që ta thërrasin, kanë arritur të 

futen në Kuvend apo thjesht janë lënë të lirë të hyjnë. Gjëja më tronditëse për mua 

është fakti që unë u sulmova personalisht nga një anëtar i policisë, nga sigurimi i 

parlamentit, dhe për hir të së vërtetës, unë u shpëtova dhe u evakuova nga një njeri 

i veshur me një shall me ngjyra verdhe e kuq. “thotë Hristov.

Redaktorja e Makfax, Santa Argirova ka njoftuar gjithashtu në mediat sociale se 

kameramani i Makfax ndodhet në spital pasi u plagos dje. “Kameramani i Makfax, 

Nikolla është në spital. Ka një tronditje truri nga goditja. Djali është 21 vjeç dhe thjesht 

po bënte punën e tij ”, ka shkruar Argirova.

Gazetarët gjithashtu raportojnë se kanë qenë dëshmitarë të gazetarëve që janë fyer 

dhe madje janë gurosur, brenda dhe jashtë Kuvendit. TV 21 thotë se katër gazetarë 

nga ekipi i tyre u sulmuan.

“Ata na thanë se jemi “shiptarska televizivja” e Sorosit.” Njëri nga protestuesit me 

vetëdije mori karrigen dhe më goditi, duke më thënë “dhe duhet të vuash, pse je nga 

“shiptarska televizija” , thotë gazetarja e TV21, Iskra Opetçeska, duke shtuar se edhe 

tre kolegë të saj u sulmuan  dhe se sot do t’i përcillet policisë raport.

“Ngjarje të tilla janë dëshmi mizore e kushteve alarmante me të cilat përballen 

mediat, dhe dhuna ndaj tyre është një sulm ndaj demokracisë, dhe kështu edhe krim 
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ndaj shoqërisë. Nëse autoritetet nuk ndërmarrin hapa seriozë për të mbrojtur lirinë 

e shprehjes, ata do të vazhdojnë të inkurajojnë ata që kërkojnë të heshtin gazetarët 

dhe zërat e tjerë kritikë në shoqëri me forcë. Kërkimi i përgjegjësisë nga politikanët 

është një nga përgjegjësitë kryesore të gazetarisë dhe media nuk duhet të bllokohet 

në përpjekjen për të hetuar të gjitha çështjet e rëndësishme të interesit publik “, 

thuhet në përgjigjen e Këshillit të Etikës së Mediave të Maqedonisë.

Unioni i Gazetarëve dhe Punëtorëve të Mediave, së bashku me Shoqatën e Gazetarëve 

të Maqedonisë (SHGM), gjithashtu dolën me kritika të ashpra për ngjarjet e djeshme.

“Politika e etiketimit, e gjuhës së urrejtjes, e dhunës verbale ndaj gazetarëve, e cila 

kulmoi mbrëmë në Parlament, me sulme ndaj dhjetëra gazetarëve dhe punonjësve 

të mediave, është mposhtur. Ajo është mposhtur nga guximi i kolegëve që, megjithë 

rrezikun, kanë regjistruar dhunimin e bandave dhe pasivitetin e policisë. Kjo është 

arsyeja pse nuk ka dyshim se sot fillon procesi , jo vetëm në mënyrë deklarative, por 

edhe duke kërkuar përgjegjësi realisht për të gjithë ata që kanë frymëzuar, lejuar 

dhe zbatuar akte që janë një turp për një shoqëri të civilizuar “, thuhet në deklaratë.

Sindikata thotë se policia, Njësia për Vendosje të Shpejtë dhe ata që i urdhërojnë 

ata janë “përgjegjës direkt, ashtu si ata huliganë që gjuajnë ekipet e gazetarëve, 

rrahin, fyejnë, shkatërrojnë celularët dhe pajisjet - jo rastësisht, duke e kuptuar që 

regjistrimi i tërbimit të tyre është prova që do t’i sjellin ata në gjykatë  “.8

Pesëmbëdhjetë gazetarë, duke raportuar nga Kuvendi gjatë sulmit të organizuar në 27 
Prill 2017, ngritën padi kundër shtetit për kompensim. Gazetari Bobi Hristov, i cili është 
një nga nismëtarët, tha se ata aktualisht ishin duke u konsultuar me një ekip juridik 
dhe është e mundur që padia të mund të zgjerohej në procedurat civile për të vendosur 
përgjegjësinë e individëve, të cilët, duke ndërmarrë ose duke mos ndërmarrë veprime të 
caktuara, kontribuan në incident. situatë. “Kemi pesëmbëdhjetë gazetarë pas iniciativës, 

8 Raport gazetar i Prizma, portal i BIRN, me qasje në: https://prizma.mk/novinarite-svedochat-za-
verbalni-fizichki-napadi-vo-nadvor-od-sobranieto/, qasur më 15.5.2019 

https://prizma.mk/novinarite-svedochat-za-verbalni-fizichki-napadi-vo-nadvor-od-sobranieto/
https://prizma.mk/novinarite-svedochat-za-verbalni-fizichki-napadi-vo-nadvor-od-sobranieto/
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por është e hapur për të gjithë kolegët, fotografët, kameramanët dhe kushdo që dëshiron 
të marrë pjesë në iniciativë mund të bashkohet dhe të vazhdojë procesin. “9, Tha Hristov. 

Gazetarët po e padisin shtetin sipas nenit 166 të Ligjit të Detyrimeve - përgjegjësi për 
akte terroriste, demonstrime publike dhe manifestime. Ligji për Detyrimet përcakton 
se shteti është përgjegjës për dëmin e shkaktuar nga akte dhune apo terrori, si dhe në 
demonstratat publike, pavarësisht fajit, ndërsa shteti ka të drejtë dhe detyrim të kërkojë 
dëmshpërblim nga personi që shkaktoi dëmin.

27 prilli ose “E enjtja e përgjakshme” është një shëmbëlltyrë për demokracinë në 
Maqedoni, një skenar për pezullimin e sistemit demokratik dhe vullnetin e shumicës së 
qytetarëve të shprehur përmes zgjedhjes së deputetëve, por edhe një ngjarje në të cilën 
qarqe të caktuara politike të VMRO-DPMNE u përpoqën t’i heshtnin

Mediat dhe gazetarët, dhe përmes tyre për të shpallur luftë për lirinë e shprehjes dhe të 
drejtën e publikut për t’u informuar për ndërhyrjen skandaloze të një grupi qytetarësh 
në institucionin më të lartë shtetëror.

Maqedonia njihet gjithashtu për faktin se qeveria po përgjonte mediat. Përkatësisht, 
përveç aferës “Veshi i madh” në 2001, në vitin 2015 lideri i atëhershëm i opozitës Zoran 
Zaev njoftoi se ishin kapur më shumë se 100 gazetarë. Një fakt që flet vetë për qëndrimin 
e qeverisë ndaj “fuqisë së katërt”.

GJUHA E URREJTJES NË  
MEDIAT – ARMIK I LIRISË!

Në dy dekadat e fundit në Maqedoni u shënuan shumë shembuj të informimit të 
qëllimshëm ose të pakujdesshëm në të cilën mungon ndjeshmëria për marrëdhëniet 
interkulturore dhe ndërfetare në shoqërinë e Maqedonisë.10

9 Deklaratë e iniciatorit, qasur më: https://bit.ly/2QQpwcO, qasur më 15.5.2019 
10 International Federation of Journalists, IFJ Declaration of Principles on the Conduct of Journalists, 
(Bordeaux: International Federation of Journalists, 1954),me qasje në: https://bit.ly/2t8MW4a, qasur më 
3.5.2019 
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Parandalimi ose kufizimi i gjuhës së urrejtjes, domethënë kontrolli ose vetëkontrolli i 
mediave dhe aktorëve të përfshirë në prodhimin e mediave, për sa i përket përhapjes së 
mesazheve të tilla nuk do të thotë të kufizoni lirinë e shprehjes. Një thënie e famshme 
thotë: “Nuk ka liri për armiqtë e lirisë”. Kjo do të thotë që liria e shprehjes nuk është 
absolute, domethënë mund të kufizohet kur dikush e abuzon atë për të shkelur të drejtat 
e të tjerëve në shoqëri ose rrezikon disa qëllime të ligjshme legjitime të interesit publik. 
Duke pasur parasysh që gjuha e urrejtjes mund të nxisë dhunë, dhe gjithashtu mund të 
çojë në diskriminim, nxitje ose justifikim të ksenofobisë, antisemitizmit dhe formave të 
tjera të intolerancës, nevoja për të kufizuar konsiderohet e ligjshme dhe e justifikuar për 
të parandaluar dëmet. liria e shprehjes dhe shkelja e te drejtave te tjetrit. 

A janë krijuesit e mediave të gjuhës së urrejtjes? Në disa situata mund të 
cilësohen si të tilla, por ato janë më shumë një kanal ose instrument për 
përhapjen e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit të krijuar nga partitë 
politike, autoritetet, institucionet dhe disa grupe radikale shoqërore. Kjo 
është arsyeja pse shpesh theksohet se media ka një përgjegjësi dhe 
duhet të jetë e kujdesshme që të mos prodhojë dhe transmetojë gjuhë 

të urrejtjes dhe diskriminim. Përkundrazi, ato kontribuojnë në përhapjen e gjuhës së 
urrejtjes dhe krijojnë një klimë të favorshme që ajo të marrë vrull. Gazetarët, redaktorët 
dhe veçanërisht kryeredaktorët, të cilët janë krijuesit e politikës editoriale të një media të 
veçantë dhe janë përgjegjës për përmbajtjen e publikuar në media, kanë një përgjegjësi 
të madhe për publikun, pasi gjuha e urrejtjes dhe shprehjet që përmbajnë elementet e 
saj kanë një efekt të dëmshëm nëse përhapen përmes media.

Gazetarët vazhdimisht shkruajnë për dallimet, ndryshimet në bazë të etnisë, fesë, racës, 
gjinisë, orientimit seksual, prejardhjes sociale, etj. Duke u nisur nga ky fakt, kur shkruani 
për tema të ndjeshme sociale, media mund të nxisë me urrejtje me dashje ose pa dashje. 
Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve me një Kod të veçantë Etik detyron gazetarët 
të kujdesen për njerëzimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Kjo do të thotë që 
gazetari dhe redaktori pritet të jenë të vetëdijshëm për përgjegjësinë e punës së tyre. 
Gazetari duhet të jetë moral, por edhe i motivuar për t’i shërbyer lexuesve, dëgjuesve, 
shikuesve dhe demokracisë.

Gjuha e 

urrejtjes nuk 

është liri e 

shprehjes 
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ÇFARË PARASHIKON KODI  
I GAZETARËVE TË MAQEDONISË?

Sipas nenit 10 të Kodit të Gazetarëve të Maqedonisë, një gazetar nuk duhet të përdorë 

gjuhë të urrejtjes në artikujt e tij ose të nxisë dhunë dhe diskriminim për çfarëdo baze. 

Manuali i Etikës për Gazetari ofron interpretime dhe udhëzime të mëtejshme për aplikimin 

e këtij neni. Madje, thuhet se gazetarët duhet të jenë vigjilentë kur gjuha e urrejtjes vjen 

posaçërisht nga figura publike ose përfaqësues të institucioneve publike dhe në situata 

të tilla duhet të sfidojnë ose kritikojnë një fjalim të tillë, jo thjesht ta përcjellin atë. Thuhet 

gjithashtu se forma dhe zhanri në të cilin mund të ndodhë gjuha e urrejtjes mund të 

ndryshojnë (informacioni, imazhi, mendimi, komenti). Sido që të jetë forma apo zhanri, 

gazetari duhet të vlerësojë nëse ka të ngjarë që botimi i tyre “të shkaktojë armiqësi 

ose urrejtje ndaj dikujt për shkak të racës, përkatësisë etnike, seksit, fesë, përkatësisë 

politike, orientimit seksual, paaftësisë fizike, etj.“11

Në përgjithësi, media duhet të përmbahet nga botimi i ndonjë forme të fjalës së urrejtjes, 

d.m.th. gazetarët dhe redaktorët nuk duhet të jenë vetë autorët e mesazheve të tilla. Ata 

nuk duhet të riprodhojnë as gjuhë urrejtjeje, që nuk do të thotë se ata nuk duhet të 

raportojnë situata kur gjuha e urrejtjes vjen nga goja e aktorëve të ndryshëm shoqërorë. 

Në situata të tilla është veçanërisht e rëndësishme të identifikoni gjuhën e urrejtjes së 

aktorëve të tjerë dhe t’i transmetoni audiencës implikimet e mundshme të përdorimit 

të një fjalimi të tillë. Kjo ka të bëjë kryesisht me politikanët, deklaratat dhe intervistat 

e tyre dhe veçanërisht mesazhet direkte që përmbajnë gjuhë të urrejtjes. Gazetarët 

dhe redaktorët duhet të jenë shumë të kujdesshëm dhe selektivë kur bëhet fjalë për 

mesazhe të drejtpërdrejta për gjuhën e urrejtjes për shkak të faktit se Maqedonia është 

një vend me specifika etnike dhe fetare. Këtë e dëshmojnë rastet e ndërtimit të një 

kishe përkujtimore në Kale të Shkupit, një ngjarje që ndodhi natën e 10 shkurtit 2011, 

protestat e 11 korrikut 2014 kundër deklaratave të politikanëve për vrasjet pranë Liqenit 

të Smilkovskit, fjalorin e ish-ministrit Jankulovska në përgjimet. nga opozita, parullat dhe 

11 Tamara Çausidis dhe Zoran Bojarovski: Doracak për etikë në gazetari, ( Shkup:2012) me qasje në: 
https://bit.ly/2QSm5lX, qasur më 20.5.2019 
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mesazhet e dërguara gjatë protestave politike dhe kundër protestave etj. Shembuj të 

kësaj shpesh mund të gjenden në media që ishin pro-qeveritare kur VMRO-DPMNE ishte 

në pushtet“12 ose “Thërija që kanë nevojë për një pllakë betoni “, etj.

Redaktorët gjithashtu duhet të jenë të kujdesshëm kur një fjalim i tillë vjen nga 

audienca. Kjo vlen kryesisht për komentet e lexuesve të publikuara në median online, 

të cilat shprehin shumë urrejtje. Përkatësisht, media online, si dhe media tradicionale, 

kanë përgjegjësi të mos postojnë komente që tejkalojnë kufijtë e kritikës publike dhe që 

përmbajnë gjuhë të qartë të urrejtjes.

Një shembull karakteristik është deklarata e Milenko Nedelkovski, autori i programit 

“Milenko Nedelkovski Show” në Kanal 5 TV, dhënë si anëtar i OJQ-së GDOM, në një intervistë 

të drejtpërdrejtë në Sitel TV. Në këtë rast, pati një të metë nga redaktori i lajmeve të 

Sitel, i cili vetëm kërkoi falje pasi bashkëbiseduesi thjesht derdhi arsenalin e tij të fjalëve 

fyese para kamerës. Sidoqoftë, kur bëhet fjalë për transmetimin e drejtpërdrejtë në 

televizione ose programe radiofonike, redaktorët ose nikoqirët duhet të heqin menjëherë 

dhe paralajmërojnë ata që përhapin gjuhën e urrejtjes që të ndalojnë përdorimin e 

fjalorit të tillë menjëherë.

Këshilli i Etikës së Mediave në Maqedoni ka vendosur për këtë rast.

VENDIMI I KOMISIONIT 

Komisioni për ankesa pranë Këshillit për etikë në mediat vendosi se ankesa e Misionit të 
OSBE është me bazë. Kodi i gazetarëve të Maqedonisë është shkelur në nenet 10 dhe 11.

12 Mkdnews, „Pandov”: Republika e Maqedonisë e sulmuar nga tradhtarë të vendit dhe spiunë në 
bashkëpunim me shërbime të huaja”, me qasje në: https://bit.ly/2FNHg23, qasur më 20.5.2019 
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INDEKSI I LIRISË NË MAQEDONI  
ËSHTË NË RËNIE TË LIRË!

Për 12 vjet, sipas Indeksit të Lirisë së Medias, Maqedonia ka rënë shumë më poshtë. 

Maqedonia renditet në vendin e 98-të në raportin e vitit 2006 dhe renditet në median 

“pjesërisht falas”. Kjo është thënë në një studim të Freedom House të botuar me rastin e 

Ditës Botërore të Lirisë së Shtypit. Në listën e vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore, 

Maqedonia është në vendin e 14-të me Bosnjë dhe Hercegovinën.13 Raporti thotë se 

situata me lirinë e shtypit në Maqedoni në vitin 2006 është përmirësuar si rezultat i 

zhvillimeve pozitive në sistemin juridik, duke mbajtur në konsideratë miratimin e Ligjit 

për Qasje të Lirë në Informacion dhe heqjen e dënimeve me burg për shpifje.

Maqedonia mbetet një vend pjesërisht i lirë gjithashtu në raportin e Freedom House 

për lirinë në botë për vitin 2018. Sipas rezultatit të përgjithshëm, Maqedonia renditet në 

vendin e 113 nga 209 vendet dhe territoret në botë me një vlerësim prej 58 pikësh në 

shkallë nga 0 deri në 100..14 Në krahasim me mjedisin, vendi shënon më mirë sesa Kosova 

dhe Bosnja dhe Hercegovina, ndërsa të gjitha vendet e tjera të rajonit kanë nivele më të 

larta lirie sipas renditjes së OJQ-ve amerikane.

Ndërsa, sipas Raportit të Reporterëve pa Kufij të 2007 për Lirinë e Medias në Botë, 

Maqedonia u rendit e 36-ta nga 175 vendet në botë.15 Maqedonia ka kërcyer tetë pozita 

këtë vit, nga 42 për dallim nga viti 2008, duke u renditur më mirë në raportin e organizatës 

nga vendet e rajonit.

Dhe në të njëjtin raport për lirinë e mediave të së njëjtës organizatë, Maqedonia renditet 

në vendin e 95-të në vitin 2018.16 Në krahasim me vitin 2017, ajo u hodh në 14 vendet në 

renditjen e Reporterëve pa Kufij. Sidoqoftë, pavarësisht kërcimit të madh, Maqedonia 

është ndër vendet e fundit në rajon. Pas saj gjenden vetëm Mali i Zi (104) dhe Bullgaria 

13 Raport i Freedom House për vitin 2006, me qasje në: https://bit.ly/36ULNLV, qasur më 17.5.2019 
14 Raport për Freedom House për vitin 2018, me qasje në: Извештај на Фридом хаус за 2018 година, 
https://bit.ly/3a9GZV5, qasur më 26.5.2019 
15 Raport për Reporterë pa kufij, me qasje në: https://bit.ly/2Rj4dzl, qasur më 18.5.2019 
16 Raport i Reporterë pa kufij, me qasje në: https://rsf.org/en/ranking_table, qasur më 18.5.2019 

https://rsf.org/en/ranking_table
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(111). Disa vende përpara Maqedonisë është Serbia, e cila është e 90-ta. Shqipëria është 

në vendin e 82-të në renditje, Kosova në të 75-tën, Greqia në të 65-ta, Kroacia në të 64-ta 

dhe Bosnja dhe Hercegovina në vendin e 63-të. Reporterët pa kufij kritikojnë Maqedoninë 

për dështimin e zbatimit të reformave në transmetim.

Sipas raporteve vjetore, gjendja e dobët e mediave në Maqedoni ka kontribuar në mbylljen 

e shumë mediave, përdorimin e hapësirës reklamuese si një mjet për të “edukuar” 

median, numrin e madh të çështjeve gjyqësore kundër gazetarëve dhe shkarkimin e 

shumë redaktuesve për arsye politike.

Dobësitë dhe mosrespektimi i standardeve demokratike në sferën e mediave gjithashtu 

identifikohen nga raporti i Komisionit Evropian. Raporti i Progresit i vitit 2008 për Ma-

qedoninë17 tregon se  zbatimi i plotë i Ligjit për Transmetimin thuhet se nuk është sig-

uruar: “Megjithë dispozitat ligjore që rregullojnë pavarësinë e Këshillit të Transmetimit 

dhe transmetuesit të shërbimit publik, të dy subjektet vazhdojnë të jenë të ndjeshëm 

ndaj ndikimit politik, kryesisht sepse sigurohet stabiliteti i tyre financiar. Zgjedhjet për 

të zëvendësuar tre nga nëntë anëtarët e Këshillit të Transmetimit, mandati i të cilit ka 

skaduar është vonë. Situata financiare e Këshillit të Transmetimit dhe transmetuesit të 

shërbimit publik është e pasigurt. Sistemi i financimit të Shërbimit të Transmetimit Publik 

dhe Këshillit të Transmetimit (mbledhja e tarifës së transmetimit) duhej të funksiononte 

që nga 1 qershor 2006. Raportet tregojnë se sistemi nuk ka pothuajse asnjë sukses 

sepse shumë pak njerëz paguajnë një tarifë transmetimi.” Ndërsa raporti i Komisionit 

Evropian për vitin 2017, botuar në 18 Prill 2018, thotë se klima për lirinë e medias dhe lirinë 

e shprehjes është përmirësuar, me një debat më të hapur politik dhe raportim më kritik 

në media. “Ka pasur një rënie të presionit ndaj gazetarëve. Raportimi nga fushatat zgjed-

hore është më i balancuar se më parë. Reklamimi i qeverisë është ndërprerë. Crucialshtë 

thelbësore që qeveria të ushtrojë tolerancë zero për të gjitha incidentet e sulmeve fizike 

dhe verbale ose kërcënimeve ndaj gazetarëve “, thuhet në raportin e Komisionit Evropi-

an për përparimin e Maqedonisë.18 Raporti thotë se korniza legjislative është kryesisht 

17 Raport i Komisionit Evropian, me qasje në: https://bit.ly/2spKyWj, qasur më15.5.2019 
18 Raport i Komisionit Evropian, me qasje në: https://bit.ly/2FLdPhf, qasur më 17.5.2019 
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në përputhje me të mirat e akumuluara të BE (acquis) dhe standardet ndërkombëtare. 

“Ndryshimet në Ligjin për Shërbimet e Mediave Audio dhe Audiovizuale janë përgatitur në 

konsultim me palët e interesuara përkatëse. Ekziston një klimë e përmirësuar për medi-

at dhe gazetarët janë më të përgatitur për të kritikuar abuzimet publike dhe censurimin. 

Sidoqoftë, sfidat mbesin dhe toleranca zero për abuzim fizik dhe verbal ose kërcënime 

për gazetarët duhet të zbatohet. Transmetuesi i shërbimit publik duhet të reformohet 

dhe të forcohet pavarësia e tij. Vendi ka zbatuar pjesërisht rekomandimet e raportit të 

vitit 2016, kryesisht duke hequr reklamat qeveritare dhe ulur presionin ndaj gazetarëve 

dhe mediave, të cilat lejuan raportim më të ekuilibruar, “analizoi KE. Komisioni Evropian 

rekomandon vazhdimin e reformave të transmetuesit të shërbimit publik dhe forcimin e 

pavarësisë së tij. Gjithashtu janë marrë masa për të inkurajuar raportimin objektiv dhe 

diversitetin e pikëpamjeve në media, si dhe për të inkurajuar sjelljen profesionale nga 

të gjithë aktorët e mediave. Në aspektin e shprehjes së lirë, Maqedonia është në një 

nivel të caktuar të gatishmërisë në fushën e lirisë së shprehjes dhe ka bërë përparim 

domethënës.

MAQEDONIA – VEND QË DËNOI  
ME BURG NJË GAZETAR! 

Përkatësisht, nuk mund të pritet që Maqedonia të ketë një pozitë më të mirë për sa i 

përket lirisë së mediave, kur dihet se është vendi i vetëm në Evropë që dënoi një gazetar 

me burgim.

Fakti që ish-qeveria madje ishte e përgatitur të fus gazetarët në burg dhe t’i kërcënonte 

ata në mënyra të ndryshme, u vu re gjithashtu nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë, e 

cila luftoi kundër një narrative të tillë qeveritare kundër mediave. “Autoritetet në Maqedoni 

po abuzojnë me fuqinë e tyre për të vendosur një kontroll të plotë mbi median. Nuk mund 

të ketë liri të mediave në një vend ku gazetarët dënohen me burg për shkak të punës 

së tyre gazetareske. Për më tepër, gjykatat vendosin dënime të larta, joproporcionale 

për gazetarët dhe mediat që vëzhgojnë në mënyrë kritike punën e institucioneve. 

Qëllimi është shumë i qartë, për të penguar gazetarët dhe mediat të kritikojnë punën e 
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institucioneve. Duke vepruar kështu, qeveria po praktikon demonizimin e mediave, të cilat 

në vendet demokratike i shërbejnë interesit publik. “Tha me vendosmëri ish-presidenti i 

SHGM, Naser Selmani.19

Tomislav Kezharovski (lindur më 1965 në fshatin Oreshe, Veles), një gazetar në Nova 

Makedonija, u dënua me katër vjet e gjysmë burg për dhënien e një identiteti të 

dëshmitarit të mbrojtur.

Kezharovski u akuzua për zbulimin në një histori gazetareske të vitit 2008, identitetin 

e një dëshmitari të mbrojtur në rastin “Oreshe”, gjyqin për vrasjen e Lazo Miloshevskit.

Në protestë në një gjykatë në Shkup, gazetarët kërkuan lirimin e kolegut të tyre nga 

paraburgimi.

Gjykata e Apelit në Shkup dënoi Kezharovskin dhe e uli dënimin nga katër vjet e gjysmë 

në dy vjet burg. Ai ka qenë në paraburgim për një vit e nëntë muaj. Apeli uli dënimet e 

pesë të tjerëve të dënuar në çështjen e Likuidimit”.20

Nën moton “Unë jam edhe Kezharovski”, gazetarët protestuan para Gjykatës së Apelit dhe 

shprehen pakënaqësi për vendimin për dënimin e gazetarit me dy vjet burg.21 Shoqatat 

e gazetarëve e konsideruan Kezharovskin të pafajshëm dhe kërkuan lirim. Dënimi i 

Kezarovskit dënon të gjithë gazetarinë. “Ky vendim është një turp i vërtetë për një vend 

kandidat për anëtarësimin në BE,” tha drejtori i Reporterëve pa Kufij, Christian Mir.22

Ne kemi marrë angazhime në mënyrë deklarative nga autoritetet e reja të LSDM-së dhe 

BDI-së se përparësia është reforma në media. Janë ndërmarrë disa hapa në këtë drejtim, 

siç është heqja e taksës së transmetimit, megjithëse ka dyshime për një veprim të tillë, 

dhe heqjen e reklamave qeveritare që ka “korruptuar” disa nga media. Zgjidhjet e reja 

legjislative për të reformuar Shërbimin e Transmetimit Publik dhe Agjencinë e Medias 

sigurojnë një proces transparent për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Këshillit MRT dhe 

Këshillit të Agjencisë si një organ rregullator. Koncepti i zgjedhjes së anëtarëve të këtyre 

19 Intervistë e kryetarit të SHGM, Naser Selmani, me qasje në: https://bit.ly/2tklvUO, qasur më 17.5.2019 
20 Raport i Zërit të Amerikës, me qasje në: https://bit.ly/2TiP8Rc, qasur më  15.5.2019 
21 Raporti nga portali MKD, e disponueshme në: : http://bit.ly/30lcffv, e qasur në 20.5.2019 
22 Raport për Deutschewelle, me qasje në:  https://bit.ly/2RgOm4o, qasur më: 17.5.2015 
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organeve përmes emëruesve të autorizuar është braktisur dhe një model i ri i zgjedhjeve 

futet pas një konkursi publik të zhvilluar më parë dhe një debat të organizuar publik për 

anëtarët e këshillit. Me ligj,23 kandidatët që aplikojnë për anëtarët e Këshillit të Agjencisë 

për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale, kërkohet të paraqesin së paku dy letra 

mbështetëse nga organizatat e mëposhtme:

 ` dy OJQqë kanë qenë aktive për më shumë se pesë vjet dhe kanë arritur rezultate në 

fushën e mediave dhe të drejtave të njeriut, ose

 ` nga një shoqatë gazetarësh, ose

 ` nga Unioni i Pavarur i Gazetarëve dhe Punëtorëve të Mediave, ose

 ` dy institucione të arsimit të lartë që kanë programe studimi në fushat e komunikimit, 

gazetarisë, kulturës,ekonomisë ose ligjit.

Komisioni i Zgjedhjeve dhe Emërimeve është i detyruar, brenda një muaji pas përfundimit 

të konkursit publik, të organizojë një dëgjim publik për kandidatët që plotësojnë kushtet e 

përcaktuara në nenin 16 të këtij ligji, të ftojë organizatat që kanë mbështetur kandidatët, 

media të tjera. dhe organizatat e gazetarisë profesionale, OJQ-të e mediave dhe entitetet 

e tjera përkatëse. Pas përfundimit të dëgjimit publik, Komisioni për ectionështjet e 

Zgjedhjeve dhe Emërimeve do të hartojë një listë të kandidatëve për anëtarët e këshillit. 

Komisioni vendos për listën përfundimtare të kandidatëve për anëtarë të Këshillit 

me një shumicë prej dy të tretave. Asambleja e Republikës së Maqedonisë i emëron 

anëtarët e Këshillit me shumicë prej dy të tretave. “Pas ndryshimit të qeverisë, ne kemi 

një angazhim të fortë për të ulur kontrollin politik, për të qenë më të përgjegjshëm, 

gjërat janë zhvendosur në këtë drejtim, dhe kështu është lista e Reporterëve pa Kufij, 

ku ka pasur disa përparime. Sa i përket lirisë së mediave ka përparim, por duhet të 

punohet shumë për ndryshimet sistemike për ta bërë media të pavarur financiarisht dhe 

të ndjehet e lirë nga çdo qendër e pushtetit “, thotë Mlladen Çadikovski.24

23 Ligji për shërbime audio dhe audio vizuale, Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
numër 184/13, me qasje në:  http://bit.ly/2QSypT8f, qasur më  20.5.2019 
24 Intervistë me kryetarin e SHGM, Mlladen Çadikovski për botimin “ Nga Bukureshti në Prespë”

Kërkesë e gazetarëve  
për çlirimin e mediave 
nga presionet

http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/11/001-Zakon-za-izmenuvanje-i-dopolnuvanje-na-ZAAVMU-248-18-od-31.12.2018-odina.pdf
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Ndërsa drejtori i televizionit Shenja, Ismail Sinani konfirmon se është më se e qartë 

se në Maqedoninë e Veriut, mbështetësit e “regjimit të Gruevskit” janë bërë “përkrahës 

të qeverisë së re politike” brenda natës. “është bërë me lehtësitë e disa organizatave 

ndërkombëtare që sponsorizojnë shfaqje në mediat e ish-regjimit. Oborri i dyfishtë në 

një afat të shkurtër sjell disa përfitime, por në planin afatgjatë bën një shqetësim të 

madh për proceset e brishta demokratike të vendit. Tani askush nuk flet më për kontrollin 

politik, por në të njëjtën kohë është pothuajse e pamundur të kesh ide alternative sesa 

ato të propaganduara si e mirë publike “.25

SUPOZIME NORMATIVE PËR PAVARËSINË E MEDIAVE 
NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Kuadri ligjor për pavarësinë e mediave në Maqedoni sigurohet me Kushtetutë dhe 

disa ligje. Neni 16 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së  Veriut përcakton dhe 

garanton liritë dhe të drejtat themelore në fushën e informacionit publik:

Liria e besimit, ndërgjegjes, mendimit dhe shprehjes publike të mendimit është 

e garantuar.Liria e fjalës, paraqitja publike, informacioni publik dhe krijimi falas i 

institucioneve të informacionit publik janë të garantuara.

Qasja e lirë në informacion, liria për të marrë dhe shpërndarë informacion është e 

garantuar.

E drejta e përgjigjes në media është e garantuar.

E drejta e korrigjimit në media është e garantuar.26

E drejta për të mbrojtur burimin e informacionit në media është e garantuar.

Censurimi është i ndaluar.

Kushtet dhe mënyra e kryerjes së veprimtarisë transmetuese, nga viti 2013 janë të 

rregulluara me Ligjin për media dhe Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale. 

25 Intervistë me drejtorin e TV Shenja, Ismail Sinani, për botimin e “Nga Bukureshti në Prespë”.
26 Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me qasje në: https://bit.ly/2NrOehz, qasur më 
17.5.2019 
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Ligjet e mediave në aspektin normativo-juridik rregullojnë dhe “mbrojnë” pavarësinë e 

transmetimit në Maqedoni. Ligjet ndalojnë rreptësisht subjektet politike, administratën 

publike dhe ndërmarrjet publike të jenë themelues të mediave elektronike.

Për sa i përket standardeve të programit, secila media individuale angazhohet të hap 

programin e saj ndaj qëndrimeve dhe mendimeve të ndryshme që qarkullojnë në shoqëri. 

Ligjet ndalojnë ekzistencën e një përqendrimi mediatik, d.m.th monopolin e individëve 

ose grupeve në transmetim.

Mbulimi i mediave gjatë zgjedhjeve dhe fushatave zgjedhore rregullohet edhe me Kodin 

Zgjedhor të Republikës së Maqedonisë.

Padyshim që ligjet në fushën e mediave dhe Kodit Zgjedhor kanë zbatuar standarde 

ndërkombëtare demokratike për pavarësinë editoriale në media, por gjetjet nga praktika 

paralajmërojnë një mospërputhje midis normativës dhe reales. 

NDIKIMI I PRONËSISË SË MEDIAVE  
NË (PA)VARËSINË EDITORIALE

Një faktor kryesor në përcaktimin e ndikimit të partive politike në televizionin tregtar 
dhe politikën e tyre editoriale është saktësisht struktura e pronësisë, por edhe struktura 
menaxheriale dhe editoriale. Fakti është që pronësia e mediave private në dekadën e 
fundit ka qenë jo transparente dhe e ka anashkaluar ligjin, dhe publiku nuk ka asnjë të 
dhënë kush qëndron pas mediave. Ky fakt ishte një pengesë e drejtpërdrejtë për krijimin 
e mediave tregtare korrekte, objektive dhe të besueshme.

Media dhe gazetarët në Maqedoni nga Bukureshti në Prespë u vunë nën një presion të 
paparë nga politikanë dhe pronarë të mediave. Politikanët dhe pronarët kanë ndikuar 
në opinionin publik për të mbrojtur interesat e tyre. Më shpesh bëhet fjalë për interesa 
të kombinuara politike dhe financiare. Kështu që gazetarët që ishin ish aktivistë social-
politikë ose “punëtorë socio-politikë” në periudhën e pluralizmit, veçanërisht në periudhën 
nga 2006 deri në 2017, ishin propagandistë.
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Kontrolli politik nga qeveria, por edhe nga opozita, ekziston ende, veçanërisht në mediat 
më të shikuara. “Unë nuk kam asnjë informacion të detajuar se si kryhet ai kontroll, 
por është e qartë se ai kalon nëpër strukturën e pronësisë. Sidoqoftë, ekziston një 
ndryshim nga më parë, kështu, për shembull, edhe pse dy stacionet më të shikuara 
televizive kanë një qasje pozitive për të mbuluar aktivitetet e qeverisë, ka ende mungesë 
të propagandës klasike të paraqitur përmes një kombinimi të komenteve, 
gënjeshtrave, shpifjeve dhe ndërtimeve të rreme. Shtë interesante që 
stacioni kryesor televiziv pro-opozitar ka ruajtur të gjitha atributet e 
gruevizmit të mediave, kështu që ai vazhdon relativisht lirshëm në një 
mënyrë krejtësisht joprofesionale për të vepruar zakonisht propagandist, 
“thotë Sead Rizvanoviq, redaktor i lajmeve në TV 24.27

“Qeveria e re e LSDM-së dhe BDI-së, në krahasim me VMRO-në dhe BDI-në, nuk ka asnjë 
presion zyrtar mbi median, por ka ndërtime të çuditshme të mediave të reja që nuk janë 
transparente dhe këto media janë një enigmë e vërtetë për komunitetin e mediave se 
kush janë dhe si janë financuar. Këto janë 24 Lajme, 1TV, Free Press etj. Problemi më i 
madh është transparenca e pronësisë së medias dhe financimi i mediave. Kjo qeveri 
nuk ka bërë asnjë përparim në këtë dhe as nuk e ka eksploruar pronësinë e mediave 
në të kaluarën, dhe unë mund të pyes nëse kjo është solidaritet politik me qeverinë e 
mëparshme? “, Ismail Sinani, drejtor i TV Shenja .28

Si rezultat i ndikimit të politikës dhe partive politike në media, e gjithë skena e mediave 
në Maqedoni ka ndryshuar vitet e fundit. Shtë e vështirë të thuash saktësisht se cili është 
numri i transferimeve dhe zëvendësimeve gazetareske dhe editoriale, megjithëse disa 
pretendojnë se gjatë 10 viteve të fundit për shkak të presioneve nga pronarët kanë pasur 
mbi 100 ndërrime ose nisje të shefit dhe kryeredaktorëve dhe redaktuesve të lajmeve 
ose gazetave.

Në mënyrë të veçantë, situata në aspektin e strukturës së pronësisë në televizionet 
private private në Republikën e Maqedonisë është si vijon: 

27 Intervistë me Sead Ruzvanoviq, gazetar i mëparshëm në A1 dhe redaktor në TV 24, për botimin  
“Nga Bukureshti në Prespë” 
28 Intervistë me Ismail Sinanin, drejtor i TV Shenja, për botimin  
“Nga Bukureshti në Prespë”.

Vetë-censurimi 

dhe presionet 

nga pronarët 

mbi gazetarët
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TELEVIZIONI A1 

Stacioni i parë televiziv kombëtar privat u krijua në 1993, në pronësi të Velija Ramkovski, 

një biznesmen i shquar dhe pronar i një kompanie të madhe tregtare që tregtonte në një 

larmi produktesh. Velija Ramkovski u paraqit si themeluesi i dy kompanive të tjera: Filmi, 

Ndërmarrja e Brokerimit dhe Marketingu B1-Prodhimi DOO Shkup dhe Stratus DOO Shkup. 

Rasti i parë kishte të bënte me përqendrimin e pronësisë midis një stacioni televiziv 

dhe një ndërmarrje prodhuese, e cila ishte në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për 

Transmetimin e vitit 2005 (neni 13).

Si bashkëthemelues i Ramkovski, gruaja e tij paraqitet në prodhimin B1. Ajo është 

gjithashtu themeluese e kompanisë tregtare Uniprokom Vemax Export-Import DOO, së 

bashku me Amdi Ramkovski (vëllai i Velija Ramkovski). Në rastin e Stratus, është një 

kompani tregtare, produktet e së cilës janë reklamuar gjerësisht në televizionin A1.

Fakti që pronari i këtij stacioni televiziv ishte i angazhuar politikisht, d.m.th., drejtoi një 

parti politike, foli qartë për lidhjen e drejtpërdrejtë media-politikë. Për më tepër, Ligji për 

Transmetimin e vitit 2005 vërtet thekson që partitë politike nuk mund të jenë themelues 

dhe nuk mund të kryejnë transmetime (neni 11).29 Por kjo nuk vlen për drejtuesit e partive 

politike. Në këtë mënyrë ishte praktikisht një çështje e ndikimit “ligjor” politik të politikës 

në media, e cila ishte në kundërshtim të drejtpërdrejtë me përpjekjet për demokratizimin 

e mediave dhe sistemit të mediave.

MBYLLJA E TV A1 – PARALAJMËRIM I TERRIT 
MEDIATIK NËN NDIKIMIN E VMRO-DPMNE 

Para mbylljes së tij, televizioni A1 ishte media më me ndikim në Republikën e Maqedonisë, 

me një ndikim të madh në proceset politike, dhe për shkak të shikueshmërisë së lartë 

ishte shumë shpesh një nga faktorët kryesorë që vendosi për rezultatet e proceseve 

zgjedhore. Nga viti 2006 deri në vitin 2008, stacioni televiziv mbështeti ish-kryeministrin 

Nikolla Gruevski dhe politikën e tij të vendosur për riemërimin e kushtetutës. Por pas 

29 Ligji për veprimtarinë e transmetimit,  e disponueshme në   
https://bit.ly/35NO4Hr, qasur në 16.4.2019
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Samitit të NATO-s në Bukuresht në 2008, vëzhgimi kritik i këtij televizioni për qeverinë 

e Gruevski është bërë më i theksuar. U kritikuan politikat ekonomike të qeverisë së 

Gruevskit dhe qeverisë, si dhe performanca e dobët bujqësore, e cila ishte një nga temat 

e synuara nga pronari i A1 TV Velija Ramkovski. Kritika filloi të ishte jo vetëm delikate 

por konflikti midis mediave dhe VMRO-DPMNE ishte i dukshëm. Zyrtarët qeveritarë 

nuk u paraqitën në edicionet e lajmeve, sidomos debatet që përfshinin tema politike. 

Kryeministri i atëhershëm Nikolla Gruevski u bëri thirrje “Të gjithë qytetarëve të Republikës 

së Maqedonisë të marrin informacionet që vijnë nga A1 TV dhe gazetat Vreme, Spic dhe 

Koha e Re me rezervë serioze”.30 A1 i shpalli luftë serioze Gruevskit!

Më 25 dhjetor 2010, policia sulmoi stacionin më të madh televiziv privat në Maqedoni, A1 

Television. “A1 është nën rrethimin e policisë. Makina të policisë dhe xhipa bllokuan TV 

vonë pasdite. Të gjithë gazetarëve dhe kameramanëve të A1 u mohohet qasja në punë 

dhe u është mohuar liria e lëvizjes. Policia është ende në derën e televizionit A1. Qëndro 

me ne sonte ... “- stacioni televiziv më i shikuar raportoi atë natë.

Procesi i mbylljes së televizionit përfundoi shtatë muaj më vonë, megjithëse qeveria e 

VMRO-DPMNE-së në atë kohë pretendoi se media nuk ishte objektivi i sulmeve. Në gjyqin 

Spider-Man, pronari i televizionit A1 dhe 22 të tjerë u akuzuan për shoqatë kriminale, 

pastrim parash, evazion fiskal prej 4,200,000 euro dhe shpërdorim të pushtetit dhe 

autoritetit. Ata bënë miliona euro dhe dëmtuan thesarin. Aktakuza rendiste 24 firma që 

zëvendësuan menaxherët, të cilët gjoja krijuan një rrjet si një mënyrë administrimi. Sipas 

PRO, ndërmarrjet kishin të ardhura të paregjistruara prej 17.5 milion euro, për të cilat nuk 

ishte paguar asnjë taksë më e madhe se 4 milion euro. Tatimpaguesit e zbuluan këtë pas 

monitorimit të transaksioneve financiare të 11 firmave Pero Nakov nga 2005 në 2010. A1 

TV ishte ndër shmangiet e taksave. Por publiku atëherë me të drejtë ngriti pyetjen se 

pse autoritetet tatimore për pesë vjet toleruan, sipas tyre, operacionin e paligjshëm të 

“Pero Nakov”!

30 Deklaratë e kryeministrit të mëparshëm Nikolla Gruevski  e dhënë më 4 maj të vitit 2011, me qasje 
në: http://bit.ly/2uGE3Ps, qasur m[ 20.5.2019 .
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Më tej u tha se pagat u ishin dhënë punonjësve të mediave elektronike të cilët më pas 

ishin postuar në shuma minimale për të shmangur pagimin e taksave dhe kontributeve.

Aktakuza pason gjithashtu lëvizjen e parave nga reklamat që gjoja u transferuan 

drejtpërdrejt në llogaritë e anëtarëve të familjes Ramkovski, disa prej të cilëve nuk kishin 

asnjë lidhje me median.

Prangosur dhe bërtitur “Diktatura në veprim”, “Mbi demokracinë e Gruevskit”, pronari i 

TV A1 Velija Ramkovski dhe disa të tjerë u morën në arrest nga një gjyqtar hetues në 

Gjykatën Themelore 1.

Një muaj pas bastisjes në A1 TV, pronari i televizionit Velija Ramkovski u dënua me 13 vjet 

burg. Disa anëtarë të familjes së tij u dënuan gjithashtu, duke përfshirë vajzën e tij Emel 

Ramkovska, si dhe disa drejtues biznesi dhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Gazetarët 

kanë qenë nën një presion të jashtëzakonshëm në punën e tyre. Përballë presionit 

politik nga qeveria, ekipi redaktues A1 vendos të transmetojë një program para selisë së 

qeverisë, si një shenjë e pakënaqësisë për presionin e qeverisë në televizionin A1. Përveç 

përfaqësuesve të komunitetit të mediave dhe opozitës, gjegjësisht drejtuesve të partive 

politike të opozitës, ish-kryeministri dhe lideri i VMRO-DPMNE, Nikolla Gruevski, ishte i 

ftuar gjithashtu në lajme, i cili më 4 shkurt 2011 u përpoq të falte veten se personalisht ka 

ndikuar  gjyqësorin për të marrë vendime që ndihmuan në mbylljen e njërës prej foleve 

demokratike të shoqërisë - televizionin A1.31 

Më 31 gusht 2011, Agjencia për Komunikime Elektronike, duke iu referuar nenit 62, 

paragrafi 1, pika 4 e Ligjit për Transmetimin e vitit 2005, miratoi një vendim për revokimin 

e licencës për kryerjen e veprimtarisë së transmetimit në televizionin A1. 

“Zyra e të Ardhurave Publike kërkoi falimentim për A1. Me një vendim të marrë nga 

Gjykata Themelore Shkup 2, u hap një procedurë falimentimi kundër A1 Televizionit DOOEL 

Shkup - në falimentim, me vend në ul. “Pero Nakov” numër 60, Shkup. Neni 62, paragrafi 

1, pika 4 e Ligjit për radiodifuzion përcakton që licenca për kryerjen e veprimtarisë së 

31 Intervistë me kryeministrin e mëparshëm Nikola Gruevski në lajmet e televizionit A1, e 
disponueshme në: http://bit.ly/2u1Fgkk, qasur në 17.5.2019 
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transmetimit pushon të jetë e vlefshme me ligj në rast të falimentimit ose likuidimit,” 

thanë nga  Agjencia për Komunikime Elektronike.

Kryeredaktori i A1 TV, Mlladen Cadikovski, beson se ndërhyrja A1 nuk ishte vetëm e 

motivuar politik, por edhe e motivuar politikisht. “Dëshmia është se A1 ishte mbyllur 

brutalisht. Nëse nuk do të kishte motive politike, A1 mund të vazhdojë të punojë, edhe 

nëse autoritetet gjyqësore vazhduan hetimet e tyre. Kështu që nuk mund të them nëse 

ka ndonjë parregullsi në punë, nuk është as më e rëndësishmja, sepse qëllimi i aksionit 

ishte i dukshëm, për të mbyllur median më të fortë kritike. Kisha kuptuar se qëllimi 

origjinal i qeverisë së atëhershme do të ishte ndryshimi i politikës editoriale në drejtim 

të ‘antikrimit’ të atëhershëm, në krahasim me politikën e programit që promovonte vlerat 

evropiane. Kur ata nuk arritën ta bëjnë këtë, erdhi sulmi dhe mbyllja e A1 “, tha Cadikovski, 

i cili kujton se gazetarët dhe redaktorët, por ai vetë, në atë kohë ishin nën presion të 

madh. “Këto ndonjëherë ishin thirrje telefonike dhe sugjerime friendly miqësore’, 

ndonjëherë biseda me një ton më të lartë, nganjëherë gjithë presioni në shoqëri ju bëri 

të ndjeheni të sigurt në rrugë. Më e keqja erdhi pas mbylljes së A1. Atëherë ndjehesh 

sikur je i rrethuar nga një pako ujqërish, ” thotë Çadikovski.32

Kolegu i tij, gazetari i Televizionit A1, Sead Rizvanoviq, thotë se bastisja A1 ka të ngjarë 

të ketë një bazë ligjore për parregullsi operuese, por rrethanat në të cilat u realizua 

konteksti politik, u analizuan tani pas 8 vjetësh, absolutisht tregojnë se ishte një klasik. një 

përballje politike me median më të fuqishme, atëherë kërcënimi më i madh për qeverinë 

e Gruevski. “Në fund të fundit, gjykimi së bashku me të gjitha parregullsitë, ndalimet e 

panevojshme dhe të parregullta dhe dënimet drakoniane është vetëm një konfirmim 

i kësaj. Unë personalisht nuk mund të them ndonjë gjë të veçantë për marrëdhëniet 

midis qeverisë dhe Velija Ramkovskit në atë kohë, por nga dëshmitë publike të disa prej 

aktorëve, siç janë kolonat e Branko Geroski, është e qartë se ndërhyrja është pasojë e 

përplasjeve politike midis Ramkovski dhe Gruevski “, është  qëndrimi i Rizvanoviq.33

32 Intervistë me kryeredaktorin përgjegjës të televizionit A1 për botimin “Nga Bukureshti në Prespë”
33 Intervistë me Sead Rizvanoviq, gazetar i mëparshëm në A1 dhe redaktor në TV 24, për botimin “Nga 
Bukureshti në Prespë”.
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Vladimir Peshevski, Zëvendëskryeministri i Nikolla Gruevskit dhe anëtar i Kryesisë së 

VMRO-DPMNE në emisionin debatues “Klik Plus” në TV 15 nëntor 2018 panë mbylljen e A1 si 

një pikë pushimi, e cila la të kuptohet se do të binte rënia e VMRO-DPMNE-së të energjisë. 

“Ka një moment të shkeljes me aksionin për të mbyllur televizionin A1. Në rastin e VMRO-

DPMNE-së dhe vitet e para të saj në detyrë, A1 ishte një mekanizëm i fortë korrigjues. Kur 

ai mekanizëm zhduket, sistemi shpëton nga normalja dhe bëhet i paqëndrueshëm. Unë 

mendoj se ka ndodhur me VMRO-DPMNE”.34

Pas ndërrimit të pushtetit, më 21 gusht 2017, Ramkovski u lirua  pas afër shtatë vite burg.

TELEVIZIONI SITEL

Sipas të dhënave zyrtare nga Gjykata e Regjistrit të Kompanive, themeluesi i televizionit 

Sitel  është Kompleksi i Minierave dhe Industrialeve Sileks në Kratovë (me 11 ndërmarrje 

nga sektorë të ndryshëm), një kompani aksionare e mbizotëruar nga Ljubisav Ivanov-

Xingo, i cili është edhe kryetar i Bordit të Drejtorëve. bordi dhe menaxheri i përgjithshëm 

i kësaj kompanie. Ai është presidenti i Partisë Socialiste të Maqedonisë, partner i 

koalicionit në qeverinë e Nikolla Gruevski nga 2006 deri në 2016, por edhe në qeverinë e 

Ljubço Georgievski nga 1998 deri 2002. 

Ivanov-Xingo është një nga deputetët më të gjatë në shërbim në Parlamentin e 

Maqedonisë. Ai ishte anëtar i parlamentit nga 1990 deri në 2012 për një periudhë të 

pandërprerë.Në vitin 2012, kur Ligji për radiodifuzion përfundimisht hyri në fuqi, ai dha 

dorëheqjen si anëtar i parlamentit për shkak të mosrespektimit të nenit 11 të këtij ligji, i 

cili ndaloi zyrtarët publik ose anëtarët e familjes së tyre. të zotërojë media.

PSM nga 1990 deri në zgjedhjet lokale të vitit 1996 ishte në koalicion me LSDM-në dhe 

partitë e majta, dhe që nga zgjedhjet e vitit 1998 me VMRO-DPMNE. 

Drejtori i televizionit Sitel është Goran Ivanov, djali i Ljubisav Ivanov. Megjithëse drejtori i 

televizionit nuk është “drejtpërdrejt” i lidhur me politikën dhe ndikimin e partive politike, 

34 Raport i tv 21 nga emisioni “Klick Plus” me qasje në: http://bit.ly/2Tu7MFA, qasur më 20.5.2019.
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ai, si anëtar më i ngushtë i presidencës së PSM-së, ka drejtuar politikën editoriale të 

televizionit për të siguruar një mbështetje të paanshme për PSM dhe partnerët e saj 

të koalicionit qeverisës, përkatësisht VMRO - DPMNE. Për një kohë të gjatë redaktor  në 

televizionin Sitel deri më 28 Mars 2019 ishte Dragan Pavloviq-Llatas, i cili për ca kohë ishte 

edhe  kryeredaktor i të përditshmes Veçer. Ivona Talevska, e cila më parë shërbeu si zv 

/ redaktore në Sitel TV, e zëvendësoi në Veçer. Talevska u tërhoq nga ekranet ndërsa 

punonte në Televizionin Sitel pas shpërthimit, në të cilën kompania e nënës së saj, Visaris, 

fitoi një milion oferta nga Ministria e Shëndetësisë nën ministrin Nikolla Todorov.

Opozita i ka treguar Llatas se ai shfaqet në disa prej përgjimeve që lëshoi. Sipas 

pretendimeve të Zaevit, Llatas dhe Shefi i Policisë Sekrete Sasho Mijallkov diskutojnë mbi 

mënyrën e arrestimit të drejtuesit të Maqedonisë së Bashkuar Ljube Boshkoski.35

Në praktikë, sidoqoftë, TV Sitell ishte një shembull i një mediumi në të cilin standardet 

profesionale të ekuilibrit dhe objektivitetit nuk u respektuan fare, veçanërisht duke pasur 

parasysh faktin që haptas e deklaroi veten një mbështetës të partive në pushtet: VMRO-

DPMNE dhe partnerët e saj të koalicionit, përfshirë dhe Partia Socialiste e Maqedonisë. 

Shumë shpesh ai e bënte këtë duke përzier qëllimisht lajme dhe komente me zhanret.

                                                      

35 Analizë e Qendrës  për gazetari hulumtuese SKUP, me qasje në:  
http://bit.ly/2NpMyFf, qasur më20.5.2019 .

Protestë  para 
televizionit Sitel
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TELEVIZIONI KANAL 5 

Ky televizion është themeluar nga Ndërmarrja Grafike për Rehabilitimin Profesional dhe 

Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara BS nga Shkupi, themeluesi i së cilës, nga 

ana tjetër, është Holding BS për konsulencë financiare, media, tregti dhe prodhim. Ajo 

drejtohet nga Emil Stojmenov, djali i Boris Stojmenov, pronar i BS Holding, ish drejtuesi 

i partisë VMRO - Macedonian dhe ish Ministri i Financave në Qeverinë e Republikës së 

Maqedonisë i udhëhequr nga Ljubço Georgievski në 1998-2000. Partia e tij garoi në 

koalicion me LSDM-në në zgjedhjet parlamentare të vitit 2006.

Ashtu si në rastin e Sitel TV, pronësia e Kanal 5 ishte e pasaktë pasi nuk përcaktonte 

që djali i një drejtuesi të një partie politike nuk mund të jetë pronar i një institucioni 

transmetues. Edhe pse zyrtarisht Emil Stojmenov nuk qëndron më si pronar i dokumentit 

të kompanisë, siç ishte në fund të vitit 2012. Tani, në vend të tij qëndron emri i Vanja 

Gavrillovskit, drejtor i shtypshkronjës “11 Oktomvri”, i cili në media ka shkruar se është njeri 

i afërt i Stojmenov.Sipas dokumenteve të publikuara nga Mediapedia dhe portali NovaTV 

në 1999, ndërsa Boris Stojmenov është ministër i financave, djali i tij Marjan, dhëndri i tij 

dhe Vanja Gavrilovski kanë ngritur një ndërmarrje të përbashkët në destinacion offshore 

Panama në Amerikën Qendrore. 

MediaPedia gjithashtu raporton se pas marrjes së TV Kanal 5, Gavrillovski po largohet 

nga pozita e drejtorit të shtypshkronjës “11 Tetori”, por mbetet në organet e kompanisë 

si anëtar i Bordit të Drejtorëve. Së bashku me të, një anëtar i caktuar i Bordit është 

Jelica Psalltirova. Mediapedia zbuloi se Psalltirova është drejtori i kompanisë së Marjan 

Stojmenov, Byro Ekonomike  dhe ka punuar në firmat e familjes së Stojmenovit që nga 

viti 1996.36

Përveç kësaj, fakti që themeluesi i Holding BS ishte i orientuar politikisht ndaj LSDM, 

dhe duke pasur parasysh faktin se në zgjedhjet parlamentare në vitin 2006 partia e tij 

VMRO - Maqedonase ishte pjesë e koalicionit “Për Maqedoninë së bashku”, ai gjithashtu i 

referohet lidhjes së televizionit me këto “ opsione politike”. Por Stojmenov do të ndryshojë 

anën politike. Më 30 Prill 2008, Kryeministri dhe udhëheqësi i VMRO-DPMNE njoftoi se ai do 

të koaliciononte me VMRO-Maqedonase nga Boris Stojmenov në zgjedhjet parlamentare. 

36 Ibid
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Gruevski theksoi se bashkëpunimi me VMRO-Maqedonase do të fillojë në zgjedhjet 

parlamentare, dhe do të thellohet në të ardhmen. “Ne do ta fillojmë bashkëpunimin tonë 

në zgjedhjet parlamentare, dhe kjo do të reflektohet në pjesëmarrjen e z. Stojmenov 

në listat zgjedhore për deputetë dhe pjesëmarrjen e tij në Kuvendin e Republikës së 

Maqedonisë”, tha Gruevski. “Maqedonia është në kohën kur e tashmja dhe e ardhmja e 

saj po zgjidhen. Ajo merr njerëz të guximshëm dhe vendime të guximshme, dhe njeriu që 

mund t’i bëjë ata është Nikolla Gruevski. Kështu që unë qëndrova pas tij për të ndihmuar 

në marrjen e atyre vendimeve historike “37, theksoi Stojmenov. Me 21 Janar 2012, VMRO-

Maqedonase u bashkua me VMRO-DPMNE. 

Drejtori i TV Kanal 5 është ish-gazetari i RTVM Ivan Mirçevski. Kryeredaktori i Kanalit 5 

deri në vitin 2009 ishte Aco Kabranov, duke zëvendësuar ish redaktorin e RTVM Lidija 

Bogatinova. Ajo e mbajti këtë pozitë deri më 22 Mars 2017, kur gazetarja dhe redaktorja e 

lajmeve Maja Damjanovska zuri vendin e saj.

Drejtori i Kanal 5 Ivan Mircevski, botuar nga “Vetëm e vërteta”, në një bisedë me Ministrin 

e Komunikimeve të Zaevit, Robert Popovski, i transmetuar më 22.5.2018, kërkoi falje për 

manipulimet dhe keqpërfaqësimet e TV Kanal 5   “Ishte një regjim, ju mendoni, në kushte 

rozë. Atëherë kredencialet e mia u morën. Tani kredencialet e mia janë rikthyer. Ju kërkoj 

falje në emër të mediumit. Në emër të të gjithë punonjësve, ju kërkoj falje të gjithë atyre 

që kemi gabuar. Kanali 5 është tashmë në mes. Ka ardhur momenti dhe kemi thënë 

mjaft, tani jemi në mes ”, tha Mirçevski, por nuk zbuloi se kush ia hoqi kompetencat.38

Kanali 5 ishte pjesë e një makine propagandiste që mbronte qeverinë e Nikolla Gruevski, 

për të cilën mori reklamat qeveritare.

37 Raport i Agjencisë informative të Maqedonisë MIA, me qasje në:  
http://bit.ly/2FLb7s3, qasur më15.5.2019 .
38 Intervistë me ministrin Robert Popovski, me qasje në:  
http://bit.ly/3750goA, qasur më 20.5.2019. 
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TELEVIZIONI TELMA

Themeluesi dhe pronari i vetëm i këtij televizioni është ndërmarrja aksionare Makpetrol, 

kompani tregtare biznesi kryesor i së cilës është importi dhe shitja e derivateve të naftës 

dhe nuk ka asnjë lidhje të drejtpërdrejtë me asnjë nga partitë politike në Maqedoni. 

Për shkak të faktit se ajo ishte themeluar dhe është pronë e  SHA Makpetrol, TV Telma  

shpesh paraqitet si zëdhënës i Makpetrol. Rasti i TV Telma  konfirmon se jo vetëm 

partitë politike, por edhe kompanitë e biznesit ndikojnë mbi  pavarësinë editoriale të 

televizioneve.

Telma karakterizohet nga pozicioni i saj neutral në politikën e saj editoriale nga viti 

2008 deri në 2014, kur shkrimtari Risto Llazarov ishte drejtori i këtij mediumi, dhe Emilija 

Llazarevska, kryeredaktore. Më 30 qershor 2014, gazetari Atanas Kirovski emërohet Drejtor 

i Telma-s, dhe Snezhana Llupevska, ish-gazetare dhe redaktore e televizionit A1 dhe Kanal 

5. Llupevska në opinion njhet pas emisionit hulumtues “Kod”. ”. Ndryshimi në strukturën 

e menaxhimit të këtij mediumi ka çuar në qëndrimin proaktiv të Telma-s ndaj ngjarjeve 

dhe fenomeneve politike. Kështu, përveç qëndrimit kritik dhe analitik të gazetarëve dhe 

redaktuesve ndaj emisioneve informative - lajmeve, Telma përmes emisionit të debatit 

“Top tema” bëhet një arenë e debatit politik midis qeverisë dhe opozitës, në të cilën 

politika jodemokratike e qeverisë së VMRO-DPMNE dekonstruktohej përmes ekspertëve 

dhe sektorit  joqeveritar.

ALSAT – M

Nga viti 2006 deri në vitin 2009, pronar i këtij televizioni, i cili transmetonte paralelisht në 

shqip dhe maqedonisht, ishte biznesmeni Vebi Velija, qytetar i Republikës së Maqedonisë 

i cili ishte edhe pronar i kompanisë VE-VE Group e cila, përveç mediave, merret edhe me 

biznese e tjera. Pronari i ALSAT-M ishte edhe pronar i ALSAT-it në Shqipëri. Velija ndërroi 

jetë më 16 maj 2009 në moshë 61 vjeç, dhe pronësia e asaj periudhe është në duart e 

djalit të tij Ferik Velija. 
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ALSAT-M nuk ishte i lidhur drejtpërdrejt me asnjë prej subjekteve politike në Maqedoni, 

ndërsa Partia Demokratike e Shqiptarëve, veçanërisht në periudhën 2006-2008, shpesh 

citohej për favorizimin e programit informativ të Bashkimit Demokratik për Integrim. 

Kryeredaktori i televizionit ALSAT-M që nga fillimi i tij deri në 2015 ishte gazetari Muhamed 

Zekiri. Më 14 tetor 2015, Muhamed Zakiri, i cili ishte nikoqiri dhe redaktori i emisionit Rruga 

drejt TV, ndau largimin e tij nga kanali televiziv ALSAT-M përmes profilit të tij në Facebook. 

“Çdo ndarje është e dhimbshme, veçanërisht kur  ndahesh me diçka që ka qenën zemrën 

tuaj dhe që  keni rritur dhe ndërtuar. Por ,çdo fillim ka fundin e vet. E tillë është jeta. 10 

vjet është një dekadë, unë isha këtu kur  lindi dhe kontribuova të paktën të rritet për të 

qenë ajo që është sot TV ALSAT-M. Sigurisht, nuk e bëra vetëm unë, ishit Ju, kolegë dhe i 

gjithë stafi në ALSAT-M, që ma dhatë përkrahjen Tuaj për të arritur sukses dhe ALSAT M 

të jetë shembull për të gjithë këtu dhe më gjerë”“ ai shkroi në profilin e tij në Facebook. 

Por, më 21 tetor, në një intervistë për Fokus, Zekiri zbulon se largimi nga ALSAT-M është 

për shkak të presionit politik ndaj tij nga pronari i televizionit Ferik Velia. Zekiri në një 

intervistë për të përjavshmen Fokus pohoi se presioni i pronarit ndaj tij ishte për shkak 

të presioneve të BDI-së mbi kokën e televizionit, domethënë, “për shkak të lidhjeve të 

tij dhe miqësisë me integruesit”. Një faktor kryesor në “ekzekutimin” e tij u citua nga 

Bekim Neziri, një ish-ministër i ekonomisë i cili ishte në krye të selisë zgjedhore të BDI 

në zgjedhjet parlamentare të 2016-ës. Ai së pari zbuloi se kishte pasur përpjekje për ta 

heshtur më herët, por ai arriti ta bëjë këtë. “Unë nuk do të lejoj që disa politika me të cilat 

unë nuk jam dakord të zbatohen në shpinë. Unë nuk do ta lejoj veten time t’i shërbej të 

keqes ”, - shpjegoi Zekiri vendimin e tij për të lënë Alsat-M“.39

Zekiri ishte për disa muaj, redaktori i lajmeve dhe redaktori i emisionit “Rruga Drejt” në 

stacionin televiziv kabllor të sapohapur Shenja. Zekiri la profesionin e gazetarisë dhe u 

fut në politikë. Në zgjedhjet e vitit 2016 ai u zgjodh si deputet në Kuvendin e Republikës 

së Maqedonisë, më 18 qershor 2017 ai u bë Nënkryetar i LSDM-së, dhe u pushua nga puna 

më 26 maj 2019. Zekiri në kohën kur Zoran Zaevi po lajmëronte bomba të opozitës vendosi 

të transmetojë në lajmet e ALSAT-M  konferencat për shtyp ose në një gamë të gjerë 

39 Intervistë e Zekirit për javoren Fokus, me qasje në: http://bit.ly/384f9YA, qasur më 17.5.2019. 
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kohe, duke e bërë këtë televizion një nga burimet e pakta  të mediave për të raportuar  

qytetarëve për indikacionet se qeveria e Nikolla Gruevskit  shkel ligjet.

TELEVIZIONI ALFA

TV Alfa  është një stacion televiziv kombëtar në pronësi private që filloi transmetimin në 3 

qershor 2008 në Shkup, me transmetime satelitore në Evropë, Afrikën e Veriut dhe pjesë 

të Azisë. Pas mbylljes së televizionit A1, në 2013, Alfa u bë një kanal televiziv kombëtar me 

koncesion tokësor. Pronar i televizionit ishte biznesmeni i njohur maqedonas Shterjo 

Nakov, pronar i kompanisë Fershped. Për sa kohë që Nakov ishte pronar, dhe redaktorët e 

përgjithshëm të Aco Kabranov, Iskra Novakovska dhe Zoran Ivanov, Alfa kishte një qëndrim 

kritik ndaj qeverisë së Nikolla Gruevskit, dhe gazetat televizive punësuan gazetarë të 

lartë.

Sidoqoftë, në Shtator 2013, biznesmeni serb Veselin Jevrosimoviq, përmes kompanisë së 

tij HS Invest Group, bleu një 56 përqind të aksioneve në televizion. Redaktori i ri i Alfa 

bëhet Kole Çashule, ish-gazetar i A1, dhe pak para tij ishte gazetari Kostadin Delimigov. 

Që nga ajo kohë, Alpha ka qenë një nga mjetet kryesore të propagandës së qeverisë që 

manipulon publikun.Por, në verën e vitit 2017, njëfarë Peter Yatz nga Budapesti u bë një 

nga pronarët e stacionit televiziv kombëtar me koncesion kombëtar, Alfa TV. 

Përveç hungarezit, në 2017-ën relativisht i panjohur Goran Balaq nga Zemuni, Serbi, 

gjithashtu hyri në pronësi të televizionit. Të dy së bashku kanë pjesën më të madhe 

në televizion, me disa ndërmarrje si pjesë e strukturës së pronësisë.40 Fillimisht drejtor 

i televizionit ishte pronari i të përjavshmes Kapital, Ljupço Zikov, dhe më pas gazetari 

sportiv Ljubomir Nikollovski. Më 23 Prill 2018, gazetari Vasko Eftov, i cili njihet për publikun 

si autor i shfaqjes “Në Qendër”, u emërua drejtor, pas qëndrimeve të ashpra negative 

ndaj politikave të qeverisë së LSDM-së dhe Zoran Zaev, si dhe pikëpamjeve antishqiptare.41

40 Raport  i portalit BIRN, Prizma, me qasje në: http://bit.ly/2tXeFVl, qasur më 18.5.2019.
41 Vegëza deri te kanali youtube i emisionit “Në qendët”, ka qasje në:https://www.youtube.com/user/
vocentar, qasur më 18.5.2019. 

https://www.youtube.com/user/vocentar
https://www.youtube.com/user/vocentar
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TV 24 

Televizioni 24 (dikur 24 Vesti) është një kanal televiziv me qendër në Shkup që transmeton 

përmes operatorëve kabllorë. Televizioni është i specializuar në lajme, por programi ka 

përmbajtje të tjera, përfshirë emisione debatimi që mbulojnë tema politike. Pronar i 

televizionit 24 Vesti është Robert Dimitrov, i cili gjithashtu zotëron operatorin kabllor 

Telekabel. Deri më 30 gusht 2016, disa 24 redaktorë janë ndryshuar në TV 24: Anita 

Petrovska-Rajkoviq, Bobi Hristov, Bogdanka Kuzevska, Goce Mihajllovski, Sead Rizvanoviq, 

dhe nga ajo datë u emërua ish kryeredaktori i TV A1, Mlladen Çadikovski. Pas zgjedhjes së 

tij në Shoqatën e Gazetarëve të Maqedonisë më 21 dhjetor 2018, gazetari Ognen Janevski 

mori detyrën e Kryeredaktorit të TV 24. 

Që në fillim, televizioni ka nxitur një qasje analitike dhe hetimore për punën e qeverisë, si 

dhe të institucioneve të tjera, dhe shpesh është kritikuar nga qeveria e Nikolla Gruevski.

ТV 21

Televizioni 21 filloi transmetimin e programit  në Maqedoni në mënyrë simbolike në orën 

21:00, më 22 shtator 2015. Televizioni është pjesë e RTV 21 - një grup kosovar në pronësi 

të familjes Saraçini Shkup, dhe transmeton në shqip dhe maqedonisht. Kryeredaktor 

fillimisht ishte Eugen Saraçini, dhe menjëherë pas kësaj, u emërua gazetari dhe redaktori 

i TV 21 në Prishtinë, Fatmir Aliu. Drejtori i televizionit është ish-Ministri i Ekonomisë i BDI-

së, Valon Saraçini.

Televizioni 21 ka një koncesion kombëtar dhe transmeton si televizion kabllor në 

territorin e Maqedonisë. Nga pikëpamja politike, ky televizion karakterizohet me një 

qëndrim neutral dhe të ekuilibruar ndaj subjekteve politike në vend. Analizat tregojnë se 

neutraliteti reflektohet jo vetëm në lajme, por edhe në debate.
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TV SHENJA 

TV Shenja është televizion kabllor kombëtar, dhe u hap pas blerjes së TV Era, stacion 
rajonal televiziv  në Shkup. Transmetimi filloi më nëntor 2015, dhe ish kryeredaktori i 
Alsat-M, Muhamed Zekiri, gjithashtu ishte pjesë e ekipit. Fillimisht u transmetohej në 
gjuhë shqipe dhe maqedonase, por nga 1 dhjetori 2018, për shkak të racionalizimit të 
kostos, menaxhmenti i këtij mediumi vendosi të anulojë lajmet në gjuhë maqedonase. 

Analizat tregojnë se në programet informuese dhe debatuese tregojnë favorizim dhe 
mbështetje ndaj partisë BESA të Bilall Kasamit, ndërsa pas ndarjes së saj me partinë 
Alternativa të Afrim Gashit, megjithëse vërehet se edhe palëve të tjera u ofrohet hapësirë 
informacioni. 

Drejtori i televizionit është ish redaktori i ALSAT-M, Ismail Sinani, i cili ishte kryeredaktor i 
Revistës Shenja para se të ishte kryeredaktor i televizionit. 

”Presionet ekonomike si dhe ato politike janë ndoshta më pak të frikshme. Duhet të 
theksohet se presione të tilla janë ndjerë nga TV Shenja që nga dita e parë që ajo filloi të 
rrezatojë para katër vjet e gjysmë. Ato presione vijnë nga BDI, e cila ishte pjesë e qeverisë 
së VMRO-DPMNE, por edhe të koalicionit aktual. Kërcënimet e marra nga kjo temë janë 
dënuar publikisht nga disa OJQ, por edhe nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë. Për 
ta bërë fotografinë edhe më të qartë, zyrtarët qeveritarë të kësaj partie politike kurrë 
nuk morën pjesë në asnjë prej debateve në TV Shenja. Kjo gjithashtu nënkupton  shenjë 
për një numër të madh të ndërmarrjeve të mos “bashkëpunojnë” me TV Shenja ndërkaq 
që është e qartë se çdo media i nxjerr të ardhurat nga reklamimi,” thotë drejtori Ismail 
Sinani.42

TV KLAN MAQEDONI

TV Klan Maqedonia  ka filluar me funksionim  nga maji i vitit 2018, pasi grupi mediatik Klan 
Shqipëria  bleu TV ART nga Tetova, i cili deri para pak kohësh ishte një stacion televiziv 
kabllor kombëtar me qendër në Tetovë. Televizioni transmeton vetëm në gjuhën shqipe, 

42 Intervsitë me drejtorin e TV Shenja, Ismail Sinani, për publikimin “Nga Bukuresthi në Prespë”.
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ndërsa në lajme dhe debate përpiqet të ketë një qëndrim të barabartë ndaj subjekteve 
politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. TV KLAN është në proces të konsolidimit 
në vitin 2019. do të fillojë transmetimin e një programi në studiot e reja  në Shkup.

RADIO KANAL 77

Radio Kanall 77 fillon funksionimin e tij në 4 tetor 1991. Pas disa muajsh transmetimi të 
një programi eksperimental në Shtip, Kanal 77 filloi zyrtarisht transmetimin e programit 
të vet. Deri në vitin 1995, Kanal 77 funksiononte si një radio lokale, kur në periudhën nga 
1995 deri në 1997 u ndërtua një rrjet për të mbuluar pjesën lindore të Maqedonisë, në 
mënyrë që më vonë radio të kishte mbulim kombëtar. Në 1997, me miratimin e Ligjit 
për Transmetimin, Kanali 77 u bë koncesionari i parë kombëtar. Radio Kanal 77 ka një 
program informues. Goran Gavrillov është menaxher i Kanal 77, djali i tij Viktor Gavrillov 
është pronar, dhe Vesna Krsteva është kryeredaktore i radios. Kanali 77 në median 
moderne dhe historinë politike të Maqedonisë do të mbahet mend si një hapësirë e lirë 
demokratike që nuk ishte e kontrolluar nga qeveria e Gruevski, megjithëse tendencat për 
ta shtypur këtë medium kanë ekzistuar gjithmonë. “Radioja kombëtare ishte një problem 
për ta sepse nuk kishte më frekuenca të reja dhe kështu ata hynë në negociata të 
drejtpërdrejta për të blerë Kanal 77. Këto negociata zgjatën një vit dhe qeveria e dinte se 
nuk do të funksionontedhe unë u paralajmërova që nëse nuk do të binim dakord të keni 
një plan B, i cili do të hapë një radio të ri. Sigurisht, propozimi për të blerë Kanal 77 ishte 
i nënçmues, ndër të tjera, me kërkesë të mos ketë asnjë të punësuar, pasi ata janë të 
infektuar nga disa gazetarë të tjerë që nuk korrespondojnë me kohën e re,  dhe unë si 
themelues dhe menaxher të mos ndjek karrierë mediatike në Maqedoni. Kjo tendencë 
për marrje armiqësore ishte një arsye e mirë për të refuzuar ofertën,” tha Gavrillov.43

Sipas tij, ka pasur një veprim të shpejtë nga qeveria në koordinim me drejtorin e Këshillit 
të Transmetimit Zoran Trajçevskit, i cili, sipas Gavrillovit: “mbylli radiot vendore në pronësi 
të shtetit dhe së bashku me Ministrinë e Ekonomisë bënë një shumë dhe rrjet quasi-
kombëtar”.

43 Intervistë me Goran Gavrillov, drejtor i Kanal 77, për publikimin “Nga Bukureshti në Prespë”.  
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Gavrilov thekson se me hapjen e Radio Maqedonisë së Lirë nga qeveria e VMRO-DPMNE-
së, u bë presion i drejtpërdrejtë në Kanal 77 në disa baza:

 ` Të marrë njerëz nga marketingu, udhëheqës, njerëz nga teknologjia, të cilëve u është 
ofruar një pagë më e lartë, por dështuan në karrierën e tyre gazetareske.

 ` Kishte një proces gjyqësor kundër Kanal 77 me policinë financiare për tre vjet, duke 
kërkuar dënimin me burg deri në një vit.

 ` Për tre vite me radhë  ata janë përpjekur të revokojnë licencën e  radio Kanal 77.

 ` Procesi i montuar për një zënkë në një diskotekë me policinë speciale “Alfa” dhe 
ndalimin e themeluesit aktual të Kanalit 77, Viktor Gavrillov.

“Kjo hapësirë   e orkestruar e Qeverisë, Këshillit të Transmetimeve, Policisë Financiare, 
Ministrisë së Brendshme, gjykatës dhe prokurorisë tregon sundimin autoritar të 
Kryeministrit të atëhershëm Nikolla Gruevski dhe anëtarëve të tij të qeverisë. Ky proces 
nuk na ndaloi të vazhdonim punën tonë, dhe asnjë nga gazetarët nuk u largua nga Kanali 
77, megjithëse disa mund të kenë pasur një arsye të ligjshme për të pasur frikë për 
veten e tyre, dhe pasojat u aplikuan edhe për familjet e tyre, dhe ata punonjës nuk ishin 
veçanërisht të dëshirueshëm. mjedise ku mbizotërojnë zyrtarët qeveritarë. Motivi për 
të vazhduar punën tonë profesionale ishte të kuptojmë dhe mbështesim bashkësinë 
ndërkombëtare, e cila nuk mund të ndikojë drejtpërdrejt në proceset, por indirekt të 
ndikojë në procese të caktuara që ishin parandaluese. Radio Maqedonia e Lirë falimentoi 
pas 120 ditësh dhe la shumë borxhe prapa dhe shumë paga të papaguara për gazetarët 
pro-qeveritar. Shpresoj se kjo nuk do të ndodhë më kurrë në Maqedoni, “thotë Goran 
Gavrillov në një njoftim për shtyp.44

 

 

44 Ibid 
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SHËRBIMI  PUBLIK NË SHËRBIM  
TË QEVERISË, JO TË PUBLIKUT!

Respektimi i parimeve të përgjithshme  
të shërbimeve Radio-difuzore në  
Republikën e Maqedonisë

Qëllimet e transmetimit të shërbimit publik kanë qenë, dhe mbeten, universalizëm, 
diversitet dhe pavarësi. Këto funksione janë ndërthurur kështu që ato gjithmonë duhet 
të shihen si një tërësi.

(1) Universaliteti - të gjithë qytetarët e vendit duhet të kenë qasje në transmetuesin e 
shërbimit publik.

Sipas Analizës së Transmetimit Publik në Republikën e Maqedonisë në Kontekstin e 
Politikës Evropiane të Mediave, në kuptimin teknik, transmetuesi i shërbimit publik - RTVM 
përmbush funksionin e universalitetit, por për shumë vite RTVM nuk ka arritur të sigurojë 
universalitetin, veçanërisht nëse merret parasysh treguesi për audiencën totale deri te 
cila arrijnë programet e saj.

Sipas të dhënave të vetme të publikuara në dispozicion të publikut të publikuara më 
herët nga Këshilli i Transmetimit, pjesa e TVM1 e shikueshmërisë së përgjithshme në 
analizën e tregut të transmetimit ndër vite ishte më pak se 10%. Interesi i ulët i publikut 
për programet RTVM duket se vjen për disa arsye: mungesë e cilësisë në programe; 
ofertë e zhanrit të ulët; mungesa e programeve për segmente specifike të audiencës; 
ndikimi politik në lajme dhe programe informative, etj.

(2) Diversiteti - Oferta e transmetimit të shërbimit publik duhet të jetë e larmishme, 
të paktën në tre mënyra: në aspektin e zhanreve, programit që ofrohet, audiencës që 
adreson, si dhe temave të përfshira.

Radio dhe Televizioni Maqedonas u përballën dhe ende përballen me probleme serioze në 
arritjen e shumëllojshmërisë së zhanreve të programeve televizive, kryesisht për shkak 
të mungesës së hapësirës transmetuese. Të gjithë transmetuesit e shërbimeve publike 
në Evropë kanë kanale të shumta televizive në dispozicion për të përmbushur larminë e 
programeve.
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MRTV transmeton tre shërbime të programeve televizive dhe katër radio në territorin e 
Republikës së Maqedonisë.Shërbimi i parë i programit televiziv (MTV 1), transmeton në 
gjuhën maqedonase, 24 orë në ditë, dhe përfshin zhanre me përmbajtje informuese, 
arsimore, dokumentare, kulturore, argëtuese dhe sportive. 

Shërbimi i dytë i programit televiziv (MTV 2) është kanali i dytë i Televizionit 
Maqedonas. Përmes këtij shërbimi programor, RTVM i kushton vëmendje 
të veçantë nxitjes së karakteristikave kulturore dhe gjuhësore të 
secilit bashkësi etnike, me një theks të veçantë për bashkësinë etnike 
shqiptare. Me ndryshimet e reja në Ligjin për Shërbimet e Mediave Audio 
dhe Audiovizuale, kanali i dytë do të transmetojë një program 24-orësh 
në gjuhën shqipe.Kanali i tretë është kanali parlamentar i destinuar për 
transmetimin e veprimtarive të Kuvendit  të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut, dhe përgjegjësia legjislative për përmbajtjen e saj i takon legjislaturës. Në 
mungesë të aktiviteteve të xhematit, programi është i mbushur me përmbajtje të 
tjera, kryesisht programe artistike dhe dokumentare. Për më tepër, RTVM gjithashtu 
ka një kanal televiziv satelitor kushtuar mërgimtarëve dhe qytetarëve të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut që jetojnë në Evropë dhe në kontinentet e tjera. 

E pashmangshme është përshtypja e ekzistencës së dy ose më shumë politikave 
paralele editoriale brenda së njëjtës shtëpi informacioni, e cila duhet të përpiqet për 
kohezionin shoqëror dhe integrimin. Për shkak të asaj? Një nga arsyet duhet të kërkohet 
në mungesën e koordinimit midis redaktuesve që përgatitin lajmet për dy (dhe të tjera) 
programet, e cila ishte rezultat i mungesës së takimeve të përbashkëta për të rishikuar 
të gjitha informacionet në dispozicion të RTVM. Prandaj, shpesh ishte rasti që disa lajme 
u transmetuan në maqedonisht, por jo në gjuhën shqipe, të cilën një transmetues i 
vërtetë i shërbimit publik nuk mund ta përballonte. Gjithashtu nuk ka pasur përpjekje 
për të realizuar tema me interes për të dy programet.

(3) Pavarësia - shërbimi publik është një vend ku idetë shprehen lirshëm, ku informacioni, 
qëndrimet dhe kritikat rrjedhin pa probleme.

Shërbimi 

publik 

vazhdon të 

jetë shërbim 

politik
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Një faktor i rëndësishëm për pavarësinë e transmetuesit të shërbimit publik është 
objektiviteti dhe paanshmëria, pasi vetëm se programi informativ mund të artikulojë 
mendime, qëndrime dhe pikëpamje të ndryshme. Gjatë gjithë këtyre viteve në programin 
e lajmeve RTVM u mbizotëruan politikanë, jo qytetarë. “Problemi është kur kemi lajme që 
100% e politikanëve na tregojnë se sa mirë jemi apo keq jemi. Të respektosh parimin më 
themelor të gazetarisë është të përfaqësosh njerëzit të prekur, ne nuk e kemi respektuar 
atë. Unë mendoj se kjo duhet të ndryshojë që në fillim, pasi ka vetëm politikanë në RTVM, 
nuk ka qytetarë ”, thekson Erdem Ahmet.45

Transmetuesi publik duhet të sigurojë një ekuilibër sa i përket qasjes për të gjitha 
subjektet politike dhe shoqërore në programin e informacionit. Transmetimi i vërtetë 
i shërbimit publik nuk duhet të përdoret në asnjë mënyrë për propagandë, ashtu siç 
transmetimet televizive publike bëjnë në sistemet totalitare.

Fatkeqësisht, lajmet dhe programet për çështjet aktuale të RTVM janë ndikuar nga 
strukturat politike të qeverisë për shumë vite, kështu që besimi i publikut për pavarësinë 
dhe paanshmërinë e tij është zvogëluar në mënyrë të vazhdueshme, gjë që ka ndikuar 
edhe në shikimin e tyre, siç tregoi analiza e Transmetimit Publik. Transmetimi në 
Republikën e Maqedonisë në kontekstin e politikës evropiane për media.46

Prandaj, mund të thuhet se RTVM sot ende nuk e përmbush detyrimin e saj për të 
qenë një forum për debat publik dhe as nuk siguron hapësirë të mjaftueshme për të 
shprehur lirshëm idetë, opinionet dhe kritikat. Ish-menaxherët thonë se kjo ishte për 
faktin se RTVM ishte në favor të promovimit të ideve të partive politike në pushtet. “Ne e 
dinim punën tonë, askush nuk duhet të na tregojë. Fatkeqësisht, ajo që është problemi 
i transmetuesit të shërbimit publik është se ajo kryesisht ka interesat e punëdhënësve, 
pra pronarëve të RTVM, në kohën time ishte Kuvendi, d.m.th. mazhoranca në pushtet ”, 
pranon Ljupco Jakimovski.47   

45 Intervistë me Erdem Mehmet, redaktor në redaksinë në gjuhën Turke në RTVM, e realizuar në 
kornizat e hulumtimit për doktoraturën  me temë “Ndikimi i partive politike mbi politikën editoriale në 
shërbimin transmetues publik – RTVM”,  mbrojtur nga Sefer Tahiri më 11.09. 2011.   .
46 Analiza ka qasje në: http://bit.ly/389yiZk, qasur më 20.5.2019. 
47 Intervistë me Ljupço Jakimovski nëkornizat e hulumtimit për disertacionin e doktoraturës me temë 
“Ndikimi i partive politike mbi politikën editoriale në shërbimin transmetues publik – RTVM”, i mbrojtur 
nga Sefer Tahiri  më  11.9.2011. 
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Mospërputhje midis ligjit normativ  
të shërbimit publik dhe praktikës

Funksionimi, statusi juridik, financimi dhe detyrimet e përgjithshme të transmetuesit të 
shërbimit publik në Maqedoni rregullohen me Ligjin për Shërbimet e Mediave Audio dhe 
Audiovizuale të miratuara në 2013.

Ligjet që rregullojnë mediat kanë sqaruar se transmetuesi i shërbimit publik duhet të 
jetë plotësisht i pavarur nga partitë politike. Por këto dispozita ligjore nuk janë zbatuar në 
praktikë, dhe veçanërisht gjatë fushatave zgjedhore dhe proceseve zgjedhore ato janë 
shkelur në mënyrë flagrante.

Sipas ligjeve për media, transmetuesi i shërbimit publik duhet të sigurojë qasje të 
barabartë në grupe të ndryshme shoqërore.

Duke gjykuar nga ajo që është bërë deri më tani nga viti 2006 deri në vitin 2019, pas 
ardhjes së VMRO-DPMNE në pushtet, dhe nga 2017 në LSDM, me proceset e transformimit 
të bërë në Radiotelevizionin Maqedonas, unë do të thosha që është një formë. sesa për 
përmbajtje. Me këtë realitet, Radio dhe Televizioni Maqedonas, i shtypur nga konkurrenca 
e ashpër e sektorit tregtar, e ka shumë të vështirë t’i jepet epiteti një transmetuesi të 
shërbimit publik, pasi shpesh ka shkelur parimet themelore demokratike të multietnicitetit 
dhe multikulturalizmit në programet e tij.

Modeli i f nancimit të shërbimit  
të transmetimit publik - Radio  
Televizioni i Maqedonisë

Financimi i shërbimit publik nga burime të pavarura dhe publike është një parakusht për 
pavarësinë e tij institucionale dhe editoriale. Abonimet në transmetim janë një mënyrë 
kryesore për financimin e shërbimeve publike në vendet evropiane, pasi financimi i 
buxhetit mund të rrezikojë pavarësinë editoriale, veçanërisht në një demokraci të brishtë 
siç është Maqedonia e Veriut.

Çështja e financimit të ofruesve të shërbimeve publike, në mënyrë logjike, është 
thelbësore për punën e tyre dhe modelet e arritjeve në shoqëri.
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Dokumentet e Unionit Evropian të Transmetuesve thonë se “Shuma e tarifës së pajtimit 
nuk duhet të korrespondojë me atë që politikanët konsiderojnë pak a shumë të 
pranueshëm për elektoratin e tyre” dhe se “pika fillestare për llogaritjen e shumës së saj 
janë mjetet që transmetuesit të shërbimit publik i duhen vërtet asaj për të përmbushur 
detyrimet e tij “.48

Në Ligjin e vjetër për Transmetimin e vitit 1997, baza për përcaktimin e detyrimit për 
pagimin e tarifës së transmetimit në vlerë prej 275 denarë ishte posedimi i një marrësi të 
radios ose TV-së. Por, ndryshe nga Ligji i mëparshëm i Transmetimit, Ligji i ri i Abonimit të 
Transmetimeve në radiodifuzion i dha asaj statusin e një pagese publike të pagueshme 
nga kushdo, pavarësisht nëse ata shikonin apo dëgjonin programet e shërbimit publik.

Modeli i financimit sipas Ligjit të Transmetimit të 2005 parashikon që tarifa e transmetimit 
të paguhet nga të gjithë: familjet, personat juridikë, hotelet dhe motelet, pronarët e 
institucioneve të hotelierisë dhe të tjerët (seksionet 145 dhe 146 të Ligjit).

Me ndryshimet në Ligjin për Transmetimin e Gushtit 2008, tarifa u ul në vetëm 130 denarë 
në muaj (rreth dy euro). Megjithëse kjo shumë duket se është mjaftueshëm motivuese 
për të stimuluar interesin e qytetarëve për të paguar tarifën e transmetimit, ishte shumë 
e ulët për të përmbushur nevojat e funksionimit të rregullt të shërbimit publik, dhe nuk 
mund të ketë planifikim ose zhvillim të digjitalizimit të RTVM.

Sidoqoftë, ndryshimet e reja në Ligjin për media49, të miratuar nga Parlamenti, heqin 
tarifën e transmetimit. Shërbimi i Transmetimit të Maqedonisë, i cili pas ndryshimeve 
të reja kushtetuese do të emërohet Shërbimi Kombëtar i Transmetimit Publik, është 
financuar nga buxheti i shtetit. Përqindja që ndahet për funksionimin e saj dhe për punën 
e Agjencisë së Mediave dhe Transmetuesit Publik është 0.7% ose rreth 20 milion euro. 
RTM merr 74.5 përqind, Transmetimi Maqedonas merr 19.5 përqind, ndërsa pjesa tjetër 6 
përqind shkon në Agjencinë e Medias. Ky vendim nuk u pajtua nga Shoqata e Gazetarëve 
në Maqedoni, e cila propozoi një zgjidhje përfundimtare për çështjen e financimit të 
transmetuesit të shërbimit publik, si parakusht për asnjanësi politike:Futja e një 
zgjidhjeje të tillë vetëm për transmetimin e shërbimit publik nuk është e mjaftueshme 

48 Analizë e transmetimit publik në Republikën  e Maqedonisë në kontekst  të politikës mediatike 
evropiane, me qasje në : http://bit.ly/389yiZk, qasur më 20.5.2019. 
49 Ligji për media, me qasje në: http://bit.ly/389yiZk, me qasje në 17.5.2019. 
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për të siguruar pavarësinë financiare të transmetuesit të shërbimit publik. Për sa kohë 
që masa e buxhetit të transmetimit përcaktohet nga qeveria, ajo mund të bëhet një mjet 
tjetër kontrolli mbi transmetuesit nga shteti. Pavarësia financiare e transmetuesit të 
shërbimit publik sigurohet me krijimin e një burimi të qëndrueshëm dhe të mjaftueshëm 
të financimit të pavarur të lidhur me treguesit ekonomikë.

Mirëpo, me ndryshimet e reja në Ligjin për Media, votuar nga Kuvendi, tarifa e 
transmetimit është hequr. Shërbimi i Transmetimit të Maqedonisë, i cili pas ndryshimeve 
të reja kushtetuese do të emërohet Shërbimi Kombëtar i Transmetimit Publik, është 
financuar nga buxheti i shtetit. Përveç faktit se shteti nuk ka siguruar një model të 
zbatueshëm të financimit, i cili është një parakusht për parandalimin e abuzimit politik të 
shërbimit publik, menaxhimi i mediave nuk funksionoi “në mënyrë të përgjegjshme dhe 
të përgjegjshme”. Auditori Shtetëror vëren një mori mospërputhjesh në punën e Radios 
dhe Televizionit të Maqedonisë. Auditimi për vitin 2017 tregon që RTVM është në një sasi të 
konsiderueshme përgjegjëse për detyrimet aktuale, kreditë, huatë, taksat e papaguara, 
proceset gjyqësore të humbura. Drejtori i RTVM Marjan Cvetkovski autorizoi Shefin e 
Departamentit të nënshkruajë dokumente në emër të tij. Fuqia e avokatit, sipas auditimit, 
në përgjithësi është pa specifikuar kompetencat, dhe dokumenti nuk u regjistrua as 
në arkiv. Në vitin 2016 MRTV huazoi një kredi bankare. Auditorët vunë re që Këshilli i 
Programit dha përparimin, edhe pse nuk ishte aspak kompetent. Bordi Mbikëqyrës 
gjithashtu paraqiti në bankë një plan biznesi ku shpjegonte investimet. Ata theksuan 
se televizioni do të investojë 12 milion euro nga fondet e veta dhe kërkon dy milion euro 
nga një kredi bankare. Banka huazoi më shumë se dy milion euro. MRTV filloi të marrë 
hua në vend të investimeve, dhe plani i biznesit ishte i panevojshëm sepse nuk kishte 
investime. Mënyra e tillë dhe procedura e huazimit duke përjashtuar pasuritë dhe asetet, 
përmes vendimeve të marra nga Këshilli Programues dhe Bordi Mbikëqyrës për çështje 
për të cilat ata nuk kanë autoritet të vendosin, është në kundërshtim me rregulloret 
ligjore. Auditorët zbuluan se televizioni i marketingut kishte të ardhura mbi 400,000 
euro, por nuk mund të përcaktonte realizimin e reklamave sepse nuk kishte plan për 
fondet e reklamimit.Auditimi gjithashtu kontrolloi prodhimin e shfaqjeve dokumentare. 
Shpenzuar nga 100,000 në 400,000 euro për një grumbull, ose një total prej mbi 2.2 milion 



3 1 5

S e f e r  T a h i r i  |  G a z e t a r i a  u  s h n d ë r r u a  n ë  p r o p a g a n d ë

euro. Është karakteristike që vetëm për prodhimin e serialit  “Tvdokorni” në vitin 2012 
dhe 2013 janë paguar 398 mijë euro. Auditimi konkludon se në të dhënat e kontabilitetit 
projektet nuk mbahen me koston e tyre reale. Auditorët nuk kanë mundur të përcaktojnë 
se çfarë pajisje kishte RTVM. Disa nga pajisjet nuk ishin fare në dhomat e televizionit, 
disa ishin borxh ndaj punonjësve, dhe pjesa tjetër nuk e di kush dhe ku është përdorur 
dhe për çfarë qëllimesh. Sipas auditimit, drejtori Marjan Cvetkovski është përgjegjës për 
raportin.50

Përndryshe, Qeveria në seancën e saj dha një mendim negativ për punën e RTVM për vitin 
2018. 26 milion denarë të fiksuar, Shërbimi Publik Mosarritja e Standardeve Profesionale 
dhe Etike për të Siguruar Pavarësinë e Redaksisë.51

Modeli i menaxhimit dhe mbikëqyrjes  
RTVM -  kusht për shërbimin neutralitetin 
politik të shërbimit publik

Një segment i rëndësishëm për garantimin e pavarësisë së shërbimit të transmetimit 
është mënyra e zgjedhjes sëorganeve drejtuese dhe mbikëqyrja e shërbimit të 
transmetimit publik.

Autonomia institucionale e shërbimit publik i referohet të drejtës së autoriteteve 
administrative për të organizuar dhe administruar lirshëm aktivitetet e tyre brenda 
kompetencave të përcaktuara me ligj dhe rregullave të tjera të brendshme (statutet, 
rregulloret, etj.). Sigurisht, autonomia institucionale nuk do të thotë që funksionimi i 
organeve të menaxhimit të shërbimit publik nuk duhet të kontrollohet nga autoritetet 
kompetente në lidhje me ligjshmërinë e operacioneve të tyre financiare dhe menaxhimin 
racional të fondeve publike. Në fakt, modeli i menaxhimit të shërbimit publik duhet të 
mbështetet në mënyrë të barabartë në parimet e pavarësisë dhe llogaridhënies. Nga 
njëra anë, kjo do të thotë të sigurojë pavarësi të plotë nga kontrolli i shtetit, dhe nga ana 
tjetër, një nivel të duhur të përgjegjshmërisë. Balancimi i këtyre dy parimeve është baza 
për organizimin e shërbimit publik dhe marrëdhëniet e tij me qeverinë.

50 Raport i ALSAT -M, me qasje në: http://bit.ly/2RfJNav, me qasje 20.5.2019. 
51  Kumtesë e Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, me qasje në: http://bit.ly/2Nn2EiH, qasur  më 
15.5.2019. 
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Sipas ligjit të ri, zgjedhja e anëtarëve të Këshillit MRT i nënshtrohet gjithashtu një procesi 
transparent dhe demokratik pas një konkursi publik të zhvilluar më parë dhe dëgjim 
të organizuar publik për kandidatët për anëtarët e Këshillit të Programit (neni 117)52, i 
cili është shumë i ngjashëm me procedurën e zgjedhjes së anëtarëve. të Këshillit të 
Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale.

Një segment i rëndësishëm për sigurimin e pavarësisë institucionale dhe autonomisë 
editoriale është përgjegjësia. Transmetuesi Publik i raporton Autoritetit Legjislativ, 
gjegjësisht Parlamentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, një herë në vit, dhe kjo 
zakonisht bëhet në fund të vitit. Por Kuvendi dha një mendim për punën në vitin 2018, i cili 
ishte negativ për punën dhe funksionimin e shërbimit publik.

Përgjegjësia e njerëzve të parë të RTVM nënkupton një vlerësim të rezultateve të arritura 
dhe të fondeve publike të shpenzuara në atë periudhë. Sidoqoftë, në vitet e fundit 
raportet dhe analizat në media tregojnë se edhe pas formimit të organeve të reja të 
RTVM, praktika e komunikimit të drejtpërdrejtë dhe raportimit në menaxhimin e RTVM 
me përfaqësuesit ekzekutiv nuk ka pushuar. Kjo ishte veçanërisht për shkak të varësisë 
financiare të RTVM nga fondet buxhetore. 

Megjithëse ligji përcaktonte se posti i Drejtorit të Përgjithshëm të RTVM është i 
papajtueshëm me zyrën politike në partitë politike, hulumtimi për këtë çështje tregon se 
njerëzit afër partive në pushtet ishin zgjedhur midis 1998 dhe 2006. Për ta ilustruar, në 
1998 Ljupço Jakimovski u zgjodh Drejtor i Përgjithshëm, i cili ishte anëtar i Parlamentit të 
VMRO-DPMNE nga 1991 deri në 1994. Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i RTVM në periudhën 
2005-2008 u zgjodh Nazif Bushi, i cili ishte anëtar i BDI-së nga viti 2008 deri në 2011, 
dhe sipas biografisë së postuar në faqen e internetit të Kuvendit konfirmohet se në 
periudhën nga 2002 deri në 2004 ai ishte Drejtor i Inspektoratit Shtetëror të Punës, i 
emëruar nga Qeveria e LSDM-së dhe BDI-së .53

Ndikimi më i madh në politikën editoriale të RTVM është përmes stafit të partisë të cilët 
janë caktuar në funksionet e shërbimit publik.

52 Ligji për shërbimet mediatike audio dhe audiovizuale, me qasje në:  
http://bit.ly/2QSzFpk, qasur më 19.5.2019.
53  Biografia e Nazif Bushit ka qasje në: http://bit.ly/2RjoDrY, qasur më 26.5.2019. 
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Praktika e deritanishme ka qenë që të ketë zëvendësdrejtorin e përgjithshëm nga 
bashkësia etnike shqiptare. Në këtë mënyrë merret parasysh përfaqësimi i drejtë i të 
gjitha komuniteteve që jetojnë në Maqedoni. Ky parim ka qenë në veprim që nga viti 1990, 
kur Drejtori i Përgjithshëm dhe zëvendësi i tij u emëruan dhe u shkarkuan nga Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë. 

Maqedonia ka pasur një qeveri koalicioni maqedono-shqiptar që nga zgjedhjet e para 
parlamentare në 1990, që do të thotë se drejtori ekzekutiv i RTVM është emëruar nga 
partia në pushtet dhe zëvendësi i tij partneri i koalicionit shqiptar. Kjo deri më tani ka 
funksionuar në praktikë. Vetëm në vitin 2006 u bë një përjashtim, sepse ai u rizgjodh 
nënkryetar ekzekutiv i një shqiptari etnik, rregullisht në bazë të një konkursi publik, i cili 
më parë ishte zgjedhur si përkrahës i BDI-së, një parti shqiptare që po kandidonte në 
vitin 2006 kur u rizgjodh Nazif Bushi. opozita. 

Zgjedhja e njerëzve që ishin anëtarë të partive në pushtet tregon se RTVM nuk arriti të 
sigurojë pavarësinë e organeve drejtuese, të cilat ishin të lidhura politikisht, të gjitha, 
si një zinxhir i varësisë politike nga RTVM, u prekën nga kryeredaktori i Televizionit 
Maqedonas dhe Radio Maqedonisë, redaktorët të lajmeve dhe gazetarëve. 

Pas zëvendësimit të gazetarit me përvojë Petar Xalev nga pozita e kryeredaktorit të 
Programit të Informacionit në TVM , Goran Petrevski, ish-redaktor i lajmeve në TV A1 , u 
zëvendësua në 2012. Programi informues i transmetuesit të shërbimit publik e shndërroi 
atë në një makineri apologjetike në funksion të qeverisë dhe VMRO-DPMNE-së. Shpesh 
në lajme mund të shiheshin tre analistë që mbronin qeverinë dhe “demonizonin” opozitën. 
TVM nuk ndryshoi së paku nga përkrahësit radikalë të mediave të VMRO-ДПМНЕ në 
sektorin tregtar.  RTVM, megjithëse një transmetues i shërbimit publik, vendosi të mos 
publikojë “bombat” e opozitës bazuar në vendimin e prokurorit publik. Mrekullueshme 
është deklarata e kryeredaktorit të TVM1, Dime Ratajkovski, i cili në një debat të 
organizuar nga SHGM deklaroi se, nëse prokurori publik vendos, ai është i gatshëm të 
mbyllë programin informativ të RTVM.54

54 Shtojcë në Alstam-M për debatën ,,Çfarë servisi publik është i nevojshëm për Maqedoninë? e 
disponueshme në: http://bit.ly/30hHSqe, qasur në25.5.2019 
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Në zbatim të Marrëveshjes së Pragës në mes të katër partive më të mëdha politike: VMRO-
DPMNE, LSDM, BDI dhe PDSH, 100 ditë para zgjedhjeve parlamentare të mbajtura më 11 
dhjetor 2016, kryeredaktori i programit të lajmeve për shërbimin publik RTVM ishte që të 
emërohej me propozimin e opozitës. Pozicioni u sugjerua dhe u emërua nga gazetarja 
me përvojë Santa Argirova, e cila ishte pjesë e transmetuesit publik për një kohë, dhe 
pastaj kaloi jetën e saj profesionale në televizionin tregtar Telma dhe Alfa. “Motivimi im 
është qëllimi im - t’u shërbej të gjithë qytetarëve, profesional dhe objektiv. Unë dua që 
njerëzit t’i besojnë. Kush, nëse jo transmetuesi i shërbimit publik”, tha Argirova.55

Ajo mori detyrën në 2 Shtator 2016, dhe lajmet e RTVM  nga  “pamflete  propaganduese”, 
ashtu siç ishin në kohën e ish-udhëheqjes, u shndërruan në programe informuese të 
ekuilibruara, që u siguronin të gjithë aktorëve politikë qasje të barabartë.

Punësimi në shërbimin transmetues – 
Radiotelevizioni i Maqedonisë

Rekrutimi, promovimi dhe zhvendosja e punonjësve të shërbimit publik, siç rekomandohet 
nga Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian, nuk duhet të varet nga origjina, gjinia, 
mendimet ose bindjet politike, filozofike ose fetare, ose anëtarësimi në union. Stafi 
në këtë institucion nuk mund të marrë udhëzime nga individë ose autoritete jashtë 
institucionit që i punëson ato.

Problemi kryesor me të cilin përballen RTVM gjatë gjithë këtyre viteve është punësimi i 
tepërt dhe rekrutimi i stafit sipas përkatësisë politike. Ulja më e dhimbshme e numrit të 
të punësuarve është shqetësimi kryesor i menaxhimit të RTVM.

Sipas të dhënave më të fundit, në shërbimin publik janë 852 persona, 500 prej tyre në 
televizion, 213 në radio dhe 139 në shërbimet e zakonshme. Sipas të dhënave të Entit 
Shtetëror Statistikor,  RTVM ka më shumë punonjës sesa 10 televizione private së 
bashku.56 

55 Intervistë e Katerina Bllazhevska me gazetaren Santa Argirova, me qasje në:  
http://bit.ly/2spMBJZ, qasur më 15.5.2019 г.
56 Të dhëna nga Enti Shtetëror Statistikor për punësim në RTVM, me qasje në:  
http://bit.ly/2Nr5Cmv, qasur më 15.5.2019 .

Protestë e “Hajde” para 
Radiotelevizionit të 
Maqedonisë
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MEDIAT E SHTYPURA – VEGLA  
NË DUART E POLITIKËS

Jo vetëm media elektronike, radiot dhe televizioni, por edhe media e shkruar ishin 

shënjestra e propagandës Goebbelsiane të VMRO-DPMNE-së dhe qeverisë së Nikolla 

Gruevskit. Shumica e gazetave ditore nuk ishin media në kuptimin e vërtetë të fjalës, 

por thjesht kanale për përcjelljen e mesazheve politike. Shpesh ekziston dilema nëse 

disa kanale të komunikimit për transmetimin e përmbajtjes meritojnë të quhen media, 

pasi media gjithashtu ka një mision në shoqëri, domethënë të kryejë një funksion kritik. 

Në vend të kësaj, ne patëm një media të shtypur me një mision, jo profesional, por 

ideologjik dhe politik. Ata janë media që nuk praktikojnë gazetari, por përmes gazetarisë 

ata kanë kryer dhe kryejnë funksione të tjera si: propagandë, marrëdhënie me publikun, 

komunikim politik ose marketing ekonomik.

Në një sistem mediatik dhe media, funksioni dhe qëllimi parësor i të cilit ishte axhenda 

politike, domethënë të jemi shërbyes të qeverisë, dhe në asnjë kusht të publikut, d.m.th., 

për të mos ndjekur një axhendë apo axhendë publike, përgjigja për pyetjen nëse kemi 

pasur një ekuilibër në raportimi në median e shkruar. Në disa media, për fat të keq, kishte 

mjaft dhe vetëm një burim, ai që është qeveria, dhe në disa media opozita. Sot, pothuajse 

e vetmja gjë që mbetet në letër ose e shkruar në Kodin e Gazetarëve është parimi që 

një gazetar të këshillojë të paktën dy burime të ndërlidhura që nuk janë vetëm morale, 

por edhe një imperativ profesional në trajtimin e një problemi ose problemi. Ajo që kemi 

pasur, dhe në disa nga variantet më të buta që kemi dhe aktualisht po praktikojmë, është 

jashtëzakonisht joprofesionale.

Shumë shpesh, në analizën e përmbajtjes së mediave kemi ardhur në përfundimin se 

pala e dytë nuk është e pranishme jo për shkak të mungesës së kohës që ajo të jetë 

pjesë e tekstit të mediave ose për shkak të mos transparencës së burimeve, por për 

shkak të instrumentacionit politik. Publiku ka të drejtë të dijë se kush është akuzuesi, 

por edhe atë që mendon i akuzuari, në mënyrë figurative, të njohë edhe ekzekutorin dhe 

viktimën.

Shumë artikuj gazetaresk, si radio dhe televizion apo artikuj të mediave online të 

prodhuara në Maqedoni, nuk do të botoheshin në media në vendet e zhvilluara në mënyrë 

demokratike për shkak të paragjykimeve të tyre, respektivisht, animeve. 
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Në mesin e mediave të njohura për orkestrimin e partive të tyre politike është e përditshmja 

Vecer, në pronësi të Bojo Andreevskit, i cili zotëron Universitetin Evropian në Shkup. 

Kryeredaktori i këtij shtypi të shkruar, Dragan Pavloviq-Llatas, ishte një nga apologjetët 

kryesorë të mediave të politikave të VMRO-DPMNE-së. Ai e bëri atë rregullisht përmes 

kolonës së tij. Në të njëjtën linjë editoriale-politike ishte gazeta Nova Makedonija, në 

pronësi të biznesmenit të shquar maqedonas Minço Jordanov, pronar i disa ndërmarrjeve 

dhe, sipas revistës Forbes, më i pasuri në Maqedoni. Në një pikë të gazetës, kolonat u 

botuan nga një apolog tjetër i politikës së Gruevskit, gazetarja Mirka Velinovska dhe zv / 

kryeredaktori ishte Darko Janevski, i njohur për pikëpamjet e tij konservatore të krahut 

të djathtë për politikën dhe shoqërinë. Dorëheqja e gazetarit Zoran Dimitrovskit nga posti 

i kryeredaktorit do të regjistrohet edhe në historinë e Nova Makedonija. Në shkurt 2014 

ai u pushua nga puna. Sipas tij, pronari i shpjegoi se ishte pushuar nga puna për shkelje 

të standardeve profesionale të gazetarisë dhe manipulimin e tij politik. Dorëheqja e 

Dimitrovskit erdhi pas vdekjes së Nikola Mladenov dhe këmbëngulja e kryeredaktorit për 

të mbrojtur gazetarin Tomislav Kezharovski me çdo kusht u dënua me burg.

Në vitin 2009, Revista Globus, e redaktuar nga Branko Triçkovski, u mbyll. Dhjetëra gazetarë 

humbën punën e tyre, përfshirë ish-punonjës të Utrinski Vesnik, të cilët u larguan nga 

menaxhimi i MPM në projektin Globus.

Në vitin 2011, tre media u mbyllën nga një grup - Perandoria e Velija Ramkovskit. Gazetat 

Spic, të redaktuara nga Branko Geroski, Vreme, të kryesuara nga Kole Çashule dhe Koha 

re, kryeredaktori i të cilit ishte Fami Bajrami, u mbyllën. Të tre gazetat u mbyllën në kohën 

kur A1 ishte mbyllur. Dhjetëra gazetarë mbetën pa punë.

Në vitin 2011, revista e përjavshme Forum (themeluar nga Sasho Ordanoski dhe Gjuner 

Ismail), e cila ishte nën shkopin e Atanas Kirovski, i cili është drejtori i ri i Telma që nga 

viti 2014, u mbyll. Forumi ishte mediumi i kompanisë IT Seavus. Vendimi për mbylljen e 

mediave u mor pa asnjë njoftim. Më 31 gusht 2011, gazetarët u njoftuan se nga 1 shtatori 

2011, këto media nuk do të ishin më në dispozicion. Brenda Seavus, vetëm agjensia e 

lajmeve Makfax vazhdoi të funksiononte.
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Në vitin 2012 erdhi e përjavshmja Qytetarja, kryeredaktor i së cilës ishte Mile Jovanovski 

dhe redaktori ekzekutiv Katerina Blazhevska. Ajo më parë ishte kryeredaktore e së 

përditshmes Dnevnik. Javorja, ndërkohë, u mbyll në 2013. Aty gjithashtu punonte Vasko 

Popetreski, i cili për  një kohë ishte redaktor i televizionit Kanal 5 dhe Dnevnik, i njohur për 

publikun si kreu i projektit mediatik 360 shkallë, i transmetuar në programin ALSAT-M.57

Në vitin 2012, gazeta e përditshme Den, redaktori i së cilës ishte Kole Çashule, u shemb.

Në vitin 2013,  u mbyll gazeta e përditshme Kapital, redaktori i së cilës ishte Spasijka 

Jovanovska dhe pronari Ljupco Zikov. Një duzinë gazetarë gjithashtu u pushuan nga 

puna.58

Një nga kuzhinat kryesore të mediave propaganduese ishte gazeta e përditshme Dnevnik, 

e cila u botua nga Media Print Maqedonia (MPM). Edicioni i parë i Dnevnik u botua në 20 

Mars 1996. Utrinski Vesnik u botua më 23 qershor 1999 dhe një vit më vonë, më 5 korrik 

2000 u botua edicioni i parë i Vest. Tre gazetat u formuan dhe menaxhuan nga gazetarë 

të mëparshëm të Nova Makedonija. 

Dnevnik, së bashku me Utrinski Vesnik dhe Vest, u lëshuan nga kompania maqedonase 

MPM me seli në Shkup më 29 korrik 2003 dhe me kapitalin mazhoritar të kompanisë 

gjermane WAZ. Për dallim nga Utrinski Vesnik dhe Vest, Dnevnik kishte një politikë 

editoriale më transparente, duke favorizuar VMRO-DPMNE-në. Ju mbetët në Maqedoni 

deri në vitin 2012, kur vendosët të tërhiqeni, që përkon me intensitetin në rritje të ndikimit 

politik të VMRO-DPMNE-së në media, midis të cilave gazetat MPM kishin një vend të 

veçantë. Më 10 janar 2012, Orka Holding u bë pronari i ri i Dnevnik, Utrinski Vesnik dhe Vest. 

Pronar i kompanisë Orka është Orce Kamçev, një biznesmen i shquar maqedonas i cili 

ishte i njohur gjatë sundimit të VMRO-DPMNE për marrëdhëniet e afërta të biznesit dhe 

personale me udhëheqjen e VMRO-DPMNE-së, dhe veçanërisht me ish-kreun e Shërbimit 

të Sigurisë dhe Kundërzbulimit të Ministrisë së punëve të brendshme,  Sasho Mijallkov.

Përvetësimi i këtyre tre të përditësuarve ishte pjesë e strategjisë politike të VMRO-

DPMNE-së për kontroll të drejtpërdrejtë dhe pa ekuivok dhe diktaturën mbi median. 

57 Projekti “360 shkallë” ka qasje në:http://360stepeni.mk/, qasur më 26.5.2019. 
58  Analizë e portalit “Meta”, me qasje në: http://bit.ly/2tkRPqP, qasur më 15.5.2019. 

http://360stepeni.mk/
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Zyrtarisht, shitja u shpjegua si pjesë e strategjisë së VAZ, e njoftuar në gusht 2010, për të 

devijuar aksionet e ndërmarrjeve në Evropën Juglindore.

Ndërsa ndryshoi orientimi politik i këtyre tre të përditshme, kështu ndryshoi edhe 

struktura e tyre editoriale.

Në vitin 2011, Zoran Dimitrovski u zëvendësua nga kryeredaktori i Dnevnik, i cili u pasua 

nga Sasho Kokalanov, i cili më vonë u bë redaktor i edicionit në internet. Pas disa muajsh 

u larguat nga MPM.

Në nëntor 2012, Zoran Andonovski, kryeredaktori i Dnevnik, dha dorëheqjen për arsye 

profesionale, siç raportojnë disa media. “Unë dhashë dorëheqje për arsye profesionale 

sepse nuk mund ta drejtoja gazetën ashtu siç e konsideroj të nevojshme,” i tha 

Andonovski mediave në atë kohë..59 Andonovski u zëvendësua nga Darko Janevski, i cili 

ishte zv / kryeredaktori i Nova Makedonija. Në Utrinski Vesnik, pasi ajo hyri në duart e 

VAC në 2012, u zëvendësuan tre kryeredaktorë. Pas Ljupço Popovskit, ekzekutivi mori 

përsipër Nina Nineska-Fidanoska, dhe vetëm disa muaj më vonë ajo u zëvendësua nga 

Sonja Kramarska, e cila mbeti në atë post deri sa u mbyll gazeta. Goran Mihajllovski, i 

cili drejtonte të përditshmen Vest, ishte kryeredaktori më i gjatë i shërbimit të mediave 

MPM. Goran Mihajlovski, i cili është autori i serisë historike Dua të them, i bashkuar 

me gazetën Vecer në vitin 2000, e bëri Vest gazetën ditore më të lexuar dhe lexuar. 

Ndryshuar më 18 dhjetor 2015. Në gazetë më pak, dhe në kolonën më shumë, ai shpesh 

vëzhgonte në mënyrë kritike zhvillimet e përditshme politike në Maqedoni dhe nuk kurseu 

as qeverinë, as politikanët e opozitës dhe veprimet e tyre. Mihajllovski është një kritik i 

ashpër i çdo institucioni qeverisës, dhe shpesh ka qëndruar publikisht para gazetarëve 

të tij, veçanërisht pas trazirave të MPM për uljen e pagave dhe pushimet nga puna, për të 

cilat kompania pretendonte se ishte me qëllim të rregullimit të gjendjes së saj të dobët 

financiare. e cila u bë ndërmarrja që publikoi tre gazetat ditore. Ish gazetari dhe redaktori 

i A1, Goran Petrevski zuri vendin e tij. Emërimi i tij ishte gjithashtu fillimi i demokratizimit 

të Perëndimit, i cili kontribuoi në një rënie në vlerësimet e saj, besueshmërinë, dhe kështu 

uli numrin e lexuesve. Petrevski është promovuar në programin e lajmeve TVM1.

59 Deklaratë e gazetarit Andonovski për media, me qasje në: http://bit.ly/36SKEVr, qasur më 17.5.2019. 
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Brenda MPM kishte një iniciativë për një projekt multimedial dhe dixhital, pra krijimin e 

një portali në internet, i cili do të ishte një platformë që integron të gjitha mediat brenda 

MPM. Në vend të projektit ambicioz, portali online Telegrafi filloi të funksionojë në MPM. 

Kryeredaktori i këtij portali ishte Zoran Riçliev, i cili u zëvendësua shpejt dhe u largua nga 

MPM. Në shkurt 2015, kryeredaktori i portalit Telegrafi Ivana Kostovska dha dorëheqjen. 

Sipas raportimeve të mediave, ajo dha dorëheqjen nga posti i saj editorial për shkak të 

presionit nga menaxhmenti.

Historia e mediave të shkruara Utrinski Vesnik dhe Vest zgjati deri më 29 prill 2017, kur ata 

u shuan zyrtarisht si versione të shtypura për shkak të krizës financiare të kompanisë 

që lëshoi këto gazeta. Më 14 qershor 2017, e përditshmja Dnevnik gjithashtu zbriti në 

histori së bashku me portalet West, Utrinski Vesnik dhe Telegraf. Me këtë vendim të 

menaxhmentit rreth 100 persona nga ndërmarrja MPM kishin mbetur pa punë. Zhdukja e 

tyre mund të ketë qenë një lloj metafore për fundin e totalitarizmit mediatik, i cili sundoi 

me vite me radhë Maqedoninë, dhe një aludim i një fillimi të ri për demokracinë dhe lirinë 

e mediave.

Për dallim nga media MPM, të cilat ishin nën kontrollin e plotë të VMRO-DPMNE, 

e përjavshmja Fokus, e cila doli më 23 qershor 1995, mbeti një vend i ndritshëm për 

gazetari të lirë dhe kritike. Për një kohë të gjatë, Fokus ka qenë nën moton “javore e 

brendshme dhe e pasur me armikun e jashtëm”. U hap në vitin 2013, por më pas mbylli 

gazetën e përditshme Fokus, kryeredaktor i së cilës ishte gazetari Branko Geroski, një 

nga themeluesit e Dnevnik. Pronar i javores Fokus ishte gazetari Nikolla Mladenov. Vdiq në 

mënyrë tragjike në 27 Mars 2013 në një aksident të rëndë automobilistik. Mercedes-Benz 

duke drejtuar një gazetar të famshëm hipi brenda natës nga autostrada Veles-Shkup në 

kryqëzimin te Hipodromi .60 

Për shkak të faktit se qytetarët kanë humbur besimin tek institucionet dhe qeveria e 

dikurshme, e cila ka qenë më e shtypura nga media, veçanërisht Fokus për shkak të 

toneve kritike, ka pasur shumë spekulime se kjo vdekje ishte planifikuar nga qeveria 

e atëhershme e Gruevskit. Të njëjtat pretendime nuk ishin të vërtetuara. Rasti, i cili 

60 Lajmi për vdekjen e Nikolla Mlladenov me qasje në: http://bit.ly/2uQAvKR, qasur më 15.5.2019. 
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është tejet i dyshimtë dhe kontradiktor, ende nuk është sqaruar plotësisht, por shkaku i 

përplasjes besohet të ketë qenë shpejtësia e tepërt dhe asnjë dyshim tjetër. “Informacioni 

që unë kam nuk ndryshon faktin e mëparshëm se Nikolla u vra në një aksident trafiku për 

shkak të shpejtësisë së pa rregulluar, sipas kushteve të rrugës”, tha Biljana Mlladenova, 

gruaja e Nikolla Mlladenov dhe pronare e Fokusit në një intervistë në 1TV61, që e udhëhiqte 

gazetarja Jadranka Kostova e cila përveç angazhimit në televizion, njëkohësisht është 

edhe kryeredaktore përgjegjëse e Fokus-it nga viti 2003.

Pas vdekjes së pronarit Nikolla Mladenov, si moto  e Fokusit u bë një nga deklaratat e 

tij, “Sa kushton liria?”, ku thuhet: “Ne duam një shoqëri me njerëz të lirë, ata duan një 

koleksion të jovertebrorëve. Dhe këtu nuk ka asnjë kompromis “.

Gazetat ditore në shqip, Koha dhe Lajm ishin dhe do të mbeten media që shërbyen si 

platforma për promovimin e ideve të reja politike, përfshirë ato për çmontimin e regjimit 

të Nikolla Gruevski. Fakti që këto gazeta janë në pronësi të gazetarëve dëshmon se ata 

ndjejnë një frymë çliruese dhe demokratike, të mbërthyer me nervin e gazetarit. Kohën 

e udhëheqin  gazetarët Lirim Dullovi dhe Arben Ratkoceri, ndërsa gazeta Lajm është në 

duart e Fejzi Hajdarit. Ndërsa Koha gjithmonë ka pasur një qëndrim më të ekuilibruar 

ndaj partive politike, përfshirë partitë shqiptare, Lajmi ka qenë një kritik i ashpër i 

politikave të BDI të Ali Ahmetit, por shpesh edhe i partive të tjera shqiptare që nga fillimi, 

dhe veçanërisht pas vitit 2008.

REKLAMIMI I QEVERISË DHE SUBVENCIONIMI  
I PROGRAMEVE – MASË PËR RYSHFET  
POLITIK I MEDIAVE KOMERCIALE

Në dekadën e kaluar, media e vendit është kontrolluar fort përmes një sistemi të 

pagesave publike të taksapaguesve, si dhe duke vendosur redaktorë dhe gazetarë “të 

ligjshëm” në redaksitë. Kontrolli ishte gjithëpërfshirës në të gjitha mediat, përfshirë 

media të shtypura, elektronike, në internet, kombëtare, lokale.

61 Intervistë me Biljana Mlladenova për 1TV, me qasje në: http://bit.ly/2Rf4406, qasur më 24.5.2019.
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Ndarja e drejtpërdrejtë e fondeve publike për media, të cilat kanë media të shumta, mund 

të bien ndesh me kufizimet e përcaktuara me ligj të përfshira në Ligjin për Kontrollin e 

Ndihmës Shtetërore dhe Ligjin për Mbrojtjen e Konkurrencës.

Në raste të tilla, do të ishte jashtëzakonisht e vështirë të monitorohet dhe përcaktohet 

se si dhe ku janë shpenzuar fondet, dmth nëse ato janë përdorur për mediumin e synuar 

ose për qëllimin e synuar.

Shpesh shtëpitë e mediave në vend janë pjesë e konsorciumeve ose grupeve të 

kompanive me struktura komplekse pronësie. Bizneset e tilla kanë interes në shumë 

aktivitete ekonomike që nuk kanë asnjë lidhje me median. Përveç ekonomisë, ato kanë 

edhe interesa politike, të cilat i ndjekin përmes lobimit dhe përkatësisë me partitë politike.

Në një situatë të tillë, alokimi i drejtpërdrejtë i fondeve publike i vë mediat në gjendje të 

minojnë pavarësinë editoriale dhe lirinë e mediave, të dëmtojnë integritetin dhe të rritin 

ndikimin politik. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të theksohen rreziqet dhe pasojat 

që mund të vijnë nga subvencionimi i drejtpërdrejtë i mediave duke dhënë para publike.62

Cilat janë televizionet pas kodeve 11, 22 dhe 33 që morën më shumë se 15 milion euro nga 

byrekun e reklamave qeveritare? Qeveria lëshoi   të dhëna që sugjerojnë se të paktën 38 

milion euro janë shpenzuar nga qeveria e mëparshme për fushata dhe propagandë në 

media elektronike dhe të shkruara në Maqedoni midis 2008 dhe 2015, dhe një stacion 

televiziv mori 7 milion euro.

Paratë janë dhuruar nga buxheti për reklamat qeveritare, të tilla si fushat kundër abortit, 

fushatat për fëmijë të tretë dhe ushqime të shëndetshme, fushata Hulumto Maqedoninë, 

Dita e Pemëve etj. Shuma ende nuk është llogaritur në 2006, 2007 dhe 2016 sepse, sipas 

Qeverisë, “nuk u gjetën dokumente për ato vite”. Këto shifra nuk përfshijnë fushatat e 

porositura nga ministritë e qeverisë së Nikolla Gruevski.63 “Pasoja nuk ishte vetëm ryshfeti, 

62 Qëndrimi i Fondacionit Metamorfosis në lidhje me ndihmën financiare për  
mediat nga shteti, me qasje në: http://bit.ly/2Tu5dDP, qasur më 18.5.2019. 
63 Teksti është punuar në kornizat e projektit “Observatori i reformave në media”, që e zbatojnë 
Fondacioni për internet dhe shoqëri Metamorfozis, Agora – Qendra për promovimin e vlerave qytetare 
dhe Platforma për gazetari hulumtuese dhe analiza (PINA), me mbështetje financiare nga Fondacioni 
Shoqëria e Hapur -Maqedonia, me qasje në: http://bit.ly/2Rit3PY, qasur më 18.5.2019
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por shumë më tepër se kaq. Media ka paguar çmimin e saj duke shërbyer drejtpërdrejt 

interesa të caktuara, shërbim ndaj klientit, servilizëm. Kjo, nga ana tjetër, e ka përçarë 

publikun, ka kërcënuar ajrin, ka ulur gazetarinë në nivelet më të ulëta. Lëndimet janë 

duke vazhduar edhe sot e kësaj dite “, thotë Marina Tuneva, drejtore ekzekutive e Këshillit 

të Etikës së Medias në Maqedoni. 64

Edhe pse qeveria nuk njoftoi emrat e stacioneve televizive që morën para për reklama 

të qeverisë, eleminimi tregon se kush ka marrë më shumë dhe kush ka marrë më pak 

para nga buxheti i reklamave. Ekzistojnë gjashtë televizione në tabelën e reklamave 

kombëtare të koncesioneve. Njëri prej tyre, me kodin 44 TV, humbet në vitin 2012, kështu 

që lehtë mund të konkludohet se është televizioni A1, i cili pushoi së ekzistuari në vitin 2011. 

Një tjetër televizion, me kodin 33, ka fusha boshe në tabelë, d.m.th nuk ka marrë fonde 

nga reklamat qeveritare nga viti 2008 në 2011, kështu që mund të supozohet se ishte 

televizioni Alfa, i cili ndryshoi politikën editoriale në atë kohë dhe filloi me mbështetjen e 

qeverisë së mëparshme të VMRO-DPMNE-së.

Sipas njoftimeve të mediave që burimi i qeverisë, në vitet e kaluara, para se të ndalohej 

reklamimi shtetëror, ai kishte ndarë 7 deri 9 milion euro në vit për mediat, me një pjesë 

të madhe të atyre parave që përfundonin në mediat pro-qeveritare, me vetëm disa 

përjashtime të vogla. Dhe këto para vlejnë vetëm për qeverinë, ndërsa paratë që mediat 

pro-qeveritare kanë marrë me vite nga bashkitë, agjensitë shtetërore dhe ndërmarrjet 

publike janë një plus.

Projekt-ligji për informimin dhe fushatat reklamuese të institucioneve publike, siç është 

emri i tij i plotë, legjitimoi situatën e mediave në vitet e fundit kur mediave pro-qeveritare 

iu dha para për të siguruar mbijetesën e tyre të vazhdueshme dhe praktika korruptive 

e ndarjes së parave për këto media vazhdoi t’i shërbente partisë në pushtet. Siç kemi 

dëgjuar në të vërtetë nga bisedat e përgjuara.65

64 Intervistë me drejtoreshën ekzekutive të Këshillit për etikë në mediat në Maqedoni për publikimin 
“Nga Bukureshti në Prespë”. 
65 Analizë e Vlladimir Petrevski, me qasje në: http://bit.ly/36TjjlX, qasur më 15.5.2019.
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Reklamat qeveritare u përmendën gjithashtu në raportet që ngritën përparësitë e 

reformës që po merr shteti. “Në ndërkohë, qeveria, përveç ryshfetit të mediave pro-

qeveritare, ka hapur edhe media elektronike të përkushtuara, direkte dhe indirekte 

të partive. Për mua, synimi ishte të zëvendësoja median ekzistuese pro-qeveritare, e 

cila do të mbyllet, me media të reja partiake në pronësinë e tyre të drejtpërdrejtë, dhe 

të ndryshojë strukturën e pronësisë së mediave nga fillimi i viteve 1990. Në këtë cikël 

investimesh, u bënë disa televizione kombëtare, tokësore dhe kabllo, 8 rajonalë, një radio 

kombëtare, portale në internet, gazeta javore dhe gazeta ditore. Këto media ishin të 

lidhura editoriale dhe përbëjnë një rrjet joformal që shpërndante përmbajtje. Ky sistem 

funksionoi për 4 vjet, por varej vetëm nga të ardhurat nga reklamat e qeverisë publike, 

ndërmarrjet publike dhe komunat. Performanca ekonomike ishte në minimum sepse 

reklamuesit e dinin që ata kishin një audiencë zyrtare dhe askush nuk kishte interes 

ekonomik në këto media, përveç kompanive që punuan në projektin megalomaniak 

‘Shkupi 2014’. Pas ndryshimit të qeverisë, dhe përpara Marrëveshjes së Prespës, ky sistem 

u rrëzua për 120 ditë; përveç një TV kombëtar që ndryshoi pronësinë me një investitor 

të huaj, media të tjera falimentuan, falimentuan ose u vodhën pajisjet. Dëmi në tregun 

e mediave ka qenë i madh pasi të ardhurat jorealiste kanë ngritur çmimet e kuazi-

gazetarëve, media që kanë qenë të qëndrueshme ekonomikisht në fushën e marketingut 

kanë marrë një konkurrencë të ashpër të padrejtë dhe do të duhen shumë vite të tjera 

për t’u rikthyer në biznesin normal”, thotë Gavrillov.66

Pas rekomandimeve të komunitetit të mediave, kryesisht SHGM, Qeveria e Maqedonisë 

mori një vendim për të ndalur reklamat e qeverisë. “Qeveria ka miratuar një masë nga 

Plani 3-6-9 që ka të bëjë me ndalimin e reklamave qeveritare në transmetuesit tregtarë 

dhe mediat e shkruara, tabelat, portalet e internetit (përjashtuar mediat sociale) dhe 

transmetimin e komunikimit me qytetarët përmes transmetuesit të shërbimit publik. Në 

zbatim të kësaj mase, Qeveria e Republikës së Maqedonisë miratoi një konkluzion, sipas të 

cilit, të gjithë organet e administratës publike janë borxhe, duke u treguar institucioneve 

që nuk kanë statusin e organeve të administratës publike dhe rekomandojnë njësive 

të vetëqeverisjes lokale të ndërpresin transmetimet ose fushatat reklamuese / Pikat e 

66 Intervistë me Goran Gavrillov, drejtues i Kanal 77 për publikimin “Nga Bukureshti në Prespë “
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pagave në transmetuesit elektronikë tregtarë - televizione dhe radiot, gazetat ditore dhe 

javore, tabelat, portalet në internet, përjashtuar mediat sociale, sipas masës së miratuar 

nga Plani 3-6-9 “, ishte vendimi i Qeverisë së Zaevit.67

“Qeveria e re, me drejtimin e saj dy vjeçar në Marrëveshjen e Prespës , ka ndaluar 

reklamat në pronësi të shtetit me lëshime të mëdha, ku kryetarët e tyre të bashkive dhe 

ndërmarrjet publike vazhduan të fshehin, në fshehtësi, në mënyrë indirekte të financojnë 

mediat e vjetra pro-qeveritare, në mënyrë që dikur pro-qeveritare, gjithmonë media pro-

qeveritare ”, zbulon drejtuesi i i Kanal 77 Goran Gavrillov .68

SHGM  në të ardhmen do të vazhdojë të kundërshtojë reklamat qeveritare. “Detyra 

kryesore e SHGM do të jetë krijimi i një mjedisi për çlirimin nga kufizimet politike, që 

është liberalizimi i tregut, mos kthimi i parave të qeverisë në sektor, një strategji që do 

të krijojë mekanizmat e tregut në planin afatmesëm. Shtë tregu që do të përcaktojë 

suksesin, jo afërsinë apo distancën me elitat politike. Për ta arritur këtë, ne do të kemi 

nevojë për biznesmenë që të kuptojnë nevojën për media kritike sociale. Ne kemi një 

plan dhe po punojmë për të ”, thotë Çadikovski.69

Por ndërsa qeveria ndaloi reklamat qeveritare në media, vendosi që me pesëdhjetë 

milion denarë ose rreth 810,000 euro të mbështeste shtypjen dhe shpërndarjen e 

mediave të shtypura në vend. Fondet e parashikuara do të ndahen për mediat e shkruara 

që publikohen në gjuhën maqedone në shumën 50 përqind të kostove të shtypjes dhe 

50 përqind të kostove të shpërndarjes. Media e lëshuar në gjuhët e bashkësive etnike 

do të ndahet jo më pak se 50 përqind dhe jo më shumë se 70 përqind për shpenzimet e 

shtypjes dhe shpërndarjes.

Subvencione do të jepen për media të shtypura me natyrë të përgjithshme informuese, 

të cilat publikojnë përmbajtje që synojnë informimin e vazhdueshëm të publikut për 

çështjet aktuale politike, ekonomike, sociale dhe kulturore. Media që merr paratë e 

qeverisë do të duhet të shlyejë të gjitha detyrimet ndaj shtetit dhe punonjësve.

67 Vendimi i Qeverisë me qasje në: https://vlada.mk/node/13272, qasur më 27.5.2019 
68 Intervistë me Goran Gavrillov, drejtues i Kanal 77, për publikimin “Nga Bukureshti në Prespë.
69 Intervistë me kryetarin e SHGM, Mlladen Çadikovski, për publikimin “Nga Bukureshti në Prespë”.

https://vlada.mk/node/13272
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Shoqata e mediave të shkruara mori pjesë në procesin e bisedimeve, dhe SHGM  bëri 

sugjerime.70

Kjo është lista e subvencioneve të miratuara për shtyp dhe distribuim të gazetave:

1. Nova Makedonija – 6.183.000 denarë (100.000 euro)

2. Slloboden peçat – 14.280.000 denarë (238.000 euro)

3. Bitollski Vesnik – 244.500 denarë (4.000 euro)

4. Zenit, Prilep – 288.000 denarë (4,5000 euro)

5 Kapital – 2.115.000 denarë (35.000 euro)

6 Koha – 4.930.000 denarë (82.000euro)

7 Veçer – 7.255.000 denarë (120.000 euro)

8 Lajm – 1.045.000 denarë (17.000 euro)

9 Fokus – 4.625.000 denarë (75.000 euro)

10 Ekonomi dhe biznes – 748.000 denarë (12,5000 euro)

MOSRREGULLIMI I MEDIAVE ONLAJN E HAPI  
RRUGËN PËR NDIKIM POLITIK MBI ATO 

Mediat onlajn mes vetërregullimit  
dhe rregullimit ligjor!

Mediat online të Maqedonisë nuk janë të përfshira në ligjet e mediave - Ligji për media 

dhe Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale. Fakti i rregullimit të pasaktë 

dhe të përcaktuar është abuzuar nga shumë media në internet, të njohura dhe të 

popullarizuara në Ballkan si portale. (Mos)rregullimi ishte i mjaftueshëm për abuzimin 

e tyre për qëllime politike dhe partiake, jo vetëm të aktvendimit por edhe opozitës. Për 

sa kohë që VMRO-DPMNE ishte në pushtet, shumë portale korrierësh (Kurir, Republika, 

70 Raport i TV Telma, me qasje në: http://bit.ly/36TjBJz, qasur më20.5.2019.
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Infomax, Pres24, Puls24, etj.) Ishin jo vetëm propagandistikë, por edhe burim për një 

numër më të madh të mediave, përfshirë transmetuesin publik. shërbimit. Në Maqedoni, 

themeluesit e disa prej portaleve të përkrahësve të VMRO-DPMNE janë kompani të 

strehimit të taksave, kryesisht nga Belize, monarkia e pavarur kushtetuese në Amerikën 

Qendrore që del nga deti i Karaibeve. Duhen vetëm 650 dollarë për të hapur një biznes 

brenda 24 orësh.Nga ana tjetër, një numër i madh i portaleve mbështesin politikën e 

LSDM-së (Plusinfo, A1on, Makfax, dua të them etj). Pas ardhjes në pushtet të LSDM-së, 

portalet, si dhe partitë, ndryshuan role, megjithëse disa prej tyre, si Plusinfo ose Makfax, 

u karakterizuan nga një qëndrim kritik ndaj qeverisë së Zaevit.

Por, përkundër këtyre dukurive në gazetarinë në internet, kjo nuk do të thotë që ky sektor 

i mediave nuk është përcaktuar aspak në aspektin normativo-juridik, pasi që shumë ligje 

të tjera, të cilat nuk i përkasin drejtpërdrejt sferës së mediave, përmbajnë kritere që 

rregullojnë në mënyrë indirekte sferën e mediave. media, puna dhe sjellja e tyre, krijimi i 

përmbajtjes dhe shpërndarja e tyre për një audiencë në internet.71

Përkatësisht, mediat në internet nuk janë të rregulluara, ato i nënshtrohen ligjeve 

specifike që adresojnë çështje të ndryshme në praktikën dhe funksionimin e mediave, 

siç është Kodi Penal, i cili sanksionon gjuhën e urrejtjes, Ligjin për përgjegjësinë civile 

për shpifje dhe fyerje, legjislacionin që e rregullon atë. të drejtat e autorit, mbrojtjen e 

të miturve dhe Ligjin për të drejtat dhe marrëdhëniet e punës, të cilat gjithashtu janë të 

vlefshme jo vetëm për tradicionale, por edhe për mediat që punojnë në fushën online, që 

është në thelb një standard evropian.

Qendra për Zhvillimin e Mediave në Maqedoni, një organizatë joqeveritare me seli në 

Shkup (htpp: //www.mdc.org.mk), e cila merret me hulumtime mediatike, rekomandon 

që parimi i është jashtë linje, është në internet. “ Kjo do të thotë që ata që ushtrojnë 

gazetari në internet gëzojnë të gjitha të drejtat, por edhe detyrimet profesionale dhe 

etike ndaj audiencës, ashtu si gazetarët tradicionalë të mediave.72

71 Marina Tuneva, Vetërregullim ose rregullim i mediave onlajn, Këshilli për etikë të mediave në 
Maqedoni, Shkup, 2017. Me qasje në: http://bit.ly/36XklNK, qasur më 20.5.2019.
72 Politikë publike: Standardet profesionale mes rregullimit dhe vetërregullimit, Qendra përzhvillimin e 
mediave, viti 2007, me qasje në: http://bit.ly/2RhkZir, qasur më 20.5.2019 .
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Në Maqedoni portalet nuk janë nën asnjë përgjegjësi juridike publike, të paktën për 

regjistrimin e tyre, por edhe për transparencën e pronësisë.Në këtë drejtim, Këshilli i 

Etikës së Mediave në Maqedoni ka iniciuar krijimin e një regjistri vullnetar të mediave 

online për anëtarët e tij. “Duke marrë parasysh pasojat e mos transparencës së pronësisë 

së mediave, pra joprofesionalizmit në punën e mediave dhe humbjen e besimit të publikut 

në përgjithësi, SEMM miratoi parime për pranimin e mediave në internet si anëtarë të 

këtij organi vetë-rregullues. Në të vërtetë përfshin disa filter filtrime ’në hapësirën e 

mediave dhe hedhjen e bazave për të punuar me mediat që mbrojnë profesionalizmin, 

ndërsa izolimi i those atyre që dëmtojnë vetëm gazetarinë’, është mendimi i Drejtores 

Ekzekutive të SEMM, Marina Tuneva.

Sipas parimeve të anëtarësimit në SEMM (htpp: //www.semm.mk), portalet në internet 

që dëshirojnë të bëhen anëtare duhet të plotësojnë disa kushte, siç janë: publikimi i një 

përshtypjeje (redaktori, bordi redaktues), themeluesi dhe detajet e kontaktit , domethënë 

një adresë, duke rënë dakord të respektojnë Kodin e Gazetarëve dhe të kenë një flamur 

në faqen e tyre të internetit, ndërsa artikujt e publikuar janë nënshkruar nga autorët e 

tyre, etj.

Në praktikë, megjithatë, një kulturë e pandëshkueshmërisë për shkeljet e mediave 

në internet është e dukshme. Ndonjëherë për shkak të inercisë së institucioneve, 

nganjëherë për shkak të keqkuptimit të kësaj sfere relativisht të re, dhe nganjëherë për 

shkak të keqkuptimit të dëmtuar të lartpërmendur që ligjet e sferës online nuk zbatohen 

dhe se media online nuk “rregullohet”. Gjithçka që shkon jashtë linje gjithashtu shkon në 

internet.73

Kodi Penal i Republikës së Maqedonisë parashikon në mënyrë të qartë dënime me burg 

për të gjithë ata që promovojnë dhe përdorin gjuhë të urrejtjes përmes mediave (nenet 

394 dhe 407).

Fakti që Prokuroria Publike deri më tani nuk ka vepruar për motive politike në këto raste 

nuk do të thotë që lejohet përhapja e gjuhës së urrejtjes. E njëjta gjë është e vërtetë 

edhe për diskriminimin, megjithëse ekziston një Komision Shtetëror për Parandalimin 

73 Zoran Riçliev, Reomandime për media onlajn përgjegjëse, Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë, 
Shkup, viti 2017, me qasje në: http://www.znm.org.mk, qasur më 20.5.2019 .

http://www.znm.org.mk
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dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, por mosveprimi i tij në shumë raste është çështje 

ekzaminimi, dhe mediat dhe punonjësit e mediave duhet të jenë të kujdesshëm në lidhje 

me këto dy çështje delikate.

Shpesh portalet, përveç plagjiaturës së informacionit, përmbajnë përmbajtje që 

përmbajnë shpifje dhe fyerje. Ligji për përgjegjësinë civile për shpifje dhe fyerje (neni 

18) përcakton: “Gjykata nuk mund të shpërblejë, në kompensim për dëmin jopasuror të 

shkaktuar nga fyerja ose shpifja nga një gazetar në kryerjen e një profesioni gazetar, 

një shumë më e madhe se 2,000 EUR në kundërvlerë në MKD. Gjykata nuk mund të 

shpërblejë, në kompensim për dëmin jopasuror të shkaktuar nga fyerja ose shpifja nga 

një redaktor ose personi që e zëvendëson atë, një shumë që tejkalon 10,000 EUR në 

vlerë të kundërt. Gjykata nuk mund të japë, në dëmshpërblim për dëmin jopasuror të 

shkaktuar nga fyerja ose shpifja nga një person juridik, një shumë më e madhe se 15,000 

EUR në vlerë të kundërt në denarë. “ Në total, një redaksi duhet të paguajë 27,000 euro.

Gjykatat në vend nuk kanë një pozicion të harmonizuar për trajtimin e portaleve të 

internetit. Disa gjykata i konsiderojnë portalet si media në përputhje me Ligjin për 

Përgjegjësinë Civile për Shpifje dhe Fyerje, ndërsa të tjera i konsiderojnë ato si media në 

përputhje me Ligjin për Media.

Ndërhyrja urgjente në legjislacionin e mediave duhet të bëhet në mënyrë që të 

përcaktohet saktësisht nëse portalet janë media, pasi kjo mospërputhje e ligjeve, për 

shkak të presionit politik në gjykata, përdoret për të pastruar llogari me ata që nuk 

mendojnë si qeveri, por dhe për shkak të papërgjegjësisë ligjore të gazetarëve që 

përdorin shpifje dhe fyerje në punën e tyre.

Shpesh e shohim këtë mospërputhje në televizion, sepse disa portale, siç e sqaruam më 

lart, publikojnë lajme të marra nga portalet, dhe ndonjëherë ato janë të bujshme me 

shpifje dhe fyerje, pa autorësinë e gazetarit, lajmet po transmetohen nga disa stacione 

televizive, ndërsa personi duke u fyer dhe ofenduar duke kërkuar që të ndëshkohet 

televizioni, kryeredaktorët i referohen faktit që ata kanë marrë lajmin, dhe ato me sa 

duket lihen nga disa gjykata jashtë përgjegjësisë publike. Kështu, gazetarët duhet të 

mbajnë në mendje se ata mund të paditen për shpifje dhe fyerje bazuar në legjislacionin 

ekzistues, dhe gjyqtarët, nga ana tjetër, nuk kanë aftësi të mjaftueshme për të vendosur 

padi të tilla me kompetencë.
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Një ligj veçanërisht i rëndësishëm në kontekstin e Internetit është Ligji për të drejtat e 

autorit dhe të drejtat e lidhura, sipas të cilit personat juridikë, siç janë portalet në këtë 

rast, mund të mbështeten në të drejtat e autorit. Prandaj ata kanë një detyrim, në çdo 

shkarkim të çfarëdo lloj materiali nga burime të tjera, të tregojnë autorin nga i cili është 

shkarkuar përmbajtja.74 Kjo do të thotë që kopjimi nuk është i ndaluar me ligj, përveç 

standardeve të Kodit të Etikës.

Këtu përfshihet Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i cili funksionon nga Drejtoria 

për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i cili u përgjigjet kërkesave të qytetarëve kur 

një imazh publikohet pa pëlqimin e personit ose kur publikohen informacione të tjera 

personale.

Ky ligj ndalon vendosjen e fotove në portalet e internetit pa pëlqimin paraprak të 

personave, pastaj shkarkimin e fotografive nga Facebook dhe postimin e tyre në portalet 

në internet, dhe nëse publikoni fotografi të të miturve, kërkohet leja prindërore.

Drejtoria ka autoritetin të fshijë profile të rreme në rrjetet sociale. Ai i përgjigjet ankesave 

të qytetarëve, shumica e tyre kanë të bëjnë me abuzimin e të dhënave personale në 

rrjetet sociale dhe portalet e internetit.75

Sondazhet e ligjit dhe mediave në internet çojnë në mendimin se “Maqedonia ka një 

legjislacion mjaft të mirë, i cili është i zbatueshëm në internet, dhe nuk ka nevojë 

për rregullim të mëtejshëm të komunikimit në internet. Interneti ka shkaktuar 

demonopolizimin e mediave tradicionale; uli në mënyrë dramatike koston e prodhimit të 

informacionit; përqendrimi i mediave (vertikale, horizontale, diagonale) për një kohë të 

shkurtër është bërë një temë e shkallës së dytë për teoricienët e demokracisë; siguroni 

forma të reja gazetareske me cilësi të lartë, me tipare të reja të zhanreve, si: bloget, 

gazetarinë mobile, gazetarinë qytetare, gazetarinë e portalit etj. Luftëtarët dhe aktivistët 

për të drejtat e njeriut në veçanti shfrytëzuan këto platforma të reja, ku ata mund të 

shprehin lirshëm mendimet dhe pikëpamjet e tyre. Prandaj, rregullimi i këtyre mediave 

74 Petrit Saraçini (redaktor) etj., Maqedonia në epokën digjitale – mes të drejtave dhe përgjegjësive 
gjatë komunikimit në internet, MIM, Shkup, me qasje: http://bit.ly/35Wgcsa; qasur më 20.5.2019.
75 Ibid, fq, 24

http://mim.org.mk/attachments/article/853/MIM_Analiza_mk.pdf.;qasur
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në internet ata konsideruan saktësisht mënyrën e shkatërrimit të fjalës së tyre të lirë 

në internet. “.76

Këshilli për Etikën e Medias këmbëngul se mekanizmi më i përshtatshëm për sferën e 

mediave është vetë-rregullimi. Në sferën e mediave, me pak fjalë, do të thotë që gazetarët 

duhet të rregullojnë sistemin e tyre, sepse përndryshe do të bëhet nga të tjerët (shteti 

ose qeveria, agjensia për media, ligjet e mediave, etj.). “Unë absolutisht besoj në fuqinë e 

vetë-rregullimit, por definitivisht kërkon kohë për të marrë vendin që meriton. Sidoqoftë, 

është e rëndësishme të kuptohet se kjo duhet të shkojë paralelisht me funksionalitetin 

e sistemit, zbatimin e ligjit, kritikën ndaj jo-profesionalizmit dhe, natyrisht, edukimin e 

qytetarëve, në mënyrë që të dihet se çfarë të presin dhe të presin nga gazetari dhe 

media. Vetë-rregullimi është një mënyrë e fuqishme për ta vendosur gazetarinë në 

pozicionin që duhet të jetë - një vëzhguese vigjilente e punës së qeverisë, institucioneve 

të sistemit, mbrojtja e interesit publik, një alternative për çështjet gjyqësore,” thotë 

Marina Tuneva nga CEMM.77

Media online nuk ka nevojë për rregullim ligjor sepse nuk përdor mallra dhe frekuenca. 

Institucionet duhet të zbatojnë ligjet ekzistuese, ndërsa bashkësia e medias, e përbërë 

nga gazetarë të vërtetë, duhet të luftojë më shumë për të ndarë median e vërtetë 

nga megafonet e propagandës, gazetarin nga zëdhënësi politik, reporterin e shpifjeve. 

Sepse, në fund të fundit, liria e shprehjes pa ekuilibër me përgjegjësinë editoriale dhe 

përgjegjshmërinë ndaj audiencës nuk ka kuptim. Përkrahësit e konceptit të “lirisë pa 

përgjegjësi” janë armiq të lirisë së shprehjes dhe mediave!

76 Jasna Baçovska, Forcimi i standardeve profesionale ose erozionit të lirisë së shprehjes: rregullimi i 
mediave onlajn në Maqedoni, Instituti për studime komunikimi dhe Shkolla e lartë e gazetarisë, Shkup, 
2017, fq. 11, qasur më 20.05.2019.
77 Intersvistë me Marina Tuneva, drejtoreshë ekzekutive e SEMM, për publikimin “Nga Bukureshti në 
Prespë”. 
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KORRUPSIONI DHE 
KEQPËRDORIMET 
NË CIKLET 
ZGJEDHORE

HYRJE

Është mjaftë pak e besueshme se një gjykatës i 

rëndësishëm që shoqërohet me “bosa” mafiozë 

dhe politikanë në pozita të larta nesër do të 

gjykojë në kundërshtim me interesin e tyre ose 

se edhe ai edhe politikani do të bëjnë presion 

dhe do të sjellin ndonjë reformë ligjore e cila 

nuk i konvenon krimit të organizuar dhe biznesit 

të madh korruptues. 
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E njëjta ngjan edhe me një prokuror publik – aq sa është e mundur se në konstelacione 

të këtilla ai do të bëjë presion që të hapet rast për ndonjë skandal të madh korruptues. 

Pjesa më e madhe e lidhjeve mes gjykatës, policisë, mafisë dhe politikës janë financiare. 

Shpesh manifestohen përmes ryshfetit dhe korrupsionit: drejtësia është e përcaktuar në 

masë e cila i konvenon muskulit financiar kriminel dhe pangopësisë njerëzore. 

Në lidhjet politike investimi është çdo herë fuqia. Krimi i organizuar e shfrytëzon fuqinë 

e vet që të sjell para të zeza në fushata zgjedhore, e me këtë edhe vota për partitë në 

zgjedhje – burimi jetësor i çdo politike. Si shpërblim, krimi i organizuar pret dhe pranon 

shërbime nga ata të cilëve u ka ndihmuar të zgjidhen. U jepet çdo gjë: nga lehtësimet 

tatimore, e deri te privilegjet në tenderët shtetëror. 

Është rëndë dhe vështirë për një shoqëri ta kuptojë marrëdhënien mes pushtetit dhe 

grupeve kriminele, sepse të dytët në fazat e riformimit synonin vetë të hyjnë në politikë 

dhe të garojnë në zgjedhje.

Forma më e rrezikshme e krimit të organizuar dhe korrupsionit është faza kritike kur 

dy grupet bashkohen në zgjedhje dhe e konfirmojnë fuqinë e tyre, e njëkohësisht do ta 

shfrytëzojnë sistemin, jo për të lobuar ta ndryshojnë për më mirë, por vetë ta krijojnë 

përmes ligjeve dhe ekzekutimit të tyre në mënyrë që do t’u mundësojë ta përhapin fuqinë 

e tyre pa pengesa dhe t’i shmangen përgjegjësisë. 
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KAPTINA I

DREJT BUKURESHTIT ME THERRTORE ZGJEDHORE

Mungesa e financimit transparent të partive bëhet sfidë kyçe për shtetin e vogël 

ballkanik. Kjo është e shënuar në raportin e parë të Komisionit Evropian, pas pranimit të 

statusit – vend kandidat në vitin 2005, gjatë administratës së drejtuar nga Lidhja Social 

Demokrate ( LSDM). 

Maqedonia e brishtë pas konfliktit e traumatizuar atëherë e pati të vështirë të merrej 

me sfidën e demonstrimit të gatishmërisë për reforma në sundimin e ligjit. Pakënaqësia 

në rritje me klientelizmin e dy subjekteve më të forta politike - të drejtën kombëtare të 

përfaqësuar nga VMRO-DPMNE dhe Social Demokratët (LSDM), të cilat publiku akoma e 

identifikon si vazhdimësi e sundimit të kuadrove komuniste në ish-Jugosllavi.

Ish qeveria e udhëhequr nga LSDM është akuzuar për krijimin e oligarkisë maqedonase 

dhe lidhjeve me organizatat kriminale, kështu që votuesit në vitin 2006 zgjodhën 

drejtimin e ri të VMRO-DPMNE, të udhëhequr nga Nikolla Gruevski. Gruevski përfitoi nga 

dobësitë e dukshme në zbatimin e reformave dhe një ekonomi të qëndrueshme për të 

fituar elektoratin duke premtuar se kuadrot e rinj teknokratë të DPMNE të rilindur do të 

merreshin me probleme reale.

Dy vjet pas marrjes së detyrës në vitin 2006, ai nuk e lëshon mundësinë për të shitur veten 

e tij para publikut si një njeri i popullit që ka kundërshtuar oligarkët dhe të fuqishmit dhe 

që ai dhe njerëzit e tij kanë punuar palodhur për të mirën e tyre.

Kështu ishte rasti deri në vitin 2008, kur ndodhën zgjedhjet e përgjakura parlamentare 

jodemokratike të parakohshme që do të shpallnin sundimin e një elite të re dhe të 

rrezikshme të partisë klienteliste që do të shkelte parimet themelore të kushtetutës 

maqedonase, përfshirë edhe atë themelore - të drejtën për të votuar në mënyrë 

demokratike dhe efektive dhe  zgjedhje të lira Të gjitha zgjedhjet pasuese, të zbatuara nga 

administrata e drejtuar nga Nikolla Gruevski dhe VMRO-DPMNE në Maqedoni, shënohen 

me falsifikime, dhunë, ryshfet dhe presion ndaj votuesve, mbjellje frike, përhapje të 

nacionalizmit dhe nxitje të konflikteve etnike.
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Kryeministri i atëhershëm Nikolla Gruevski dhe administrata e tij po organizojnë zgjedhjet 

e para në mandatin e tyre - zgjedhjet e parakohshme parlamentare që do të mbahen 

më 1 qershor 2008. Zhvillimet në këto zgjedhje, si dhe zhvillimet politike atë vit, kanë 

paralajmëruar pa mëdyshje një dekadë të zezë për demokracinë në një shtet që po 

fillonte të braktisë optimizmin e tij të sapo fituar pas zgjedhjeve të 2006.

Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të fituara nga VMRO-

DPMNE dhe BDI paraprihen nga Samiti i Bukureshtit, ku negociatat 

për emrin me Greqinë përfundojnë me dështim. Maqedonia nuk 

merr një ftesë për t’u anëtarësuar në NATO dhe Nikolla Gruevski 

fillon zyrtarisht me largimin e vendit nga proceset euro-atlantike.

Në raportin për përparim, Komisioni Evropian do të konkludojë 

se “standardet kryesore ndërkombëtare nuk u respektuan gjatë 

këtyre zgjedhjeve”.

Këto zgjedhje, përveç presioneve dhe kërcënimeve ndaj votuesve 

dhe mbushjeve të kutive të votimit, u dëmtuan nga dhuna gjatë 

gjithë fushatës dhe Ditës së Zgjedhjeve. Një burrë u vra në një 

shkëmbim zjarri, duke qëlluar në disa qendra votimi, përfshirë në 

kryeqytet, dhe kishte prova përkatëse të përfshirjes së policisë 

në frikësimin e votuesve dhe fushatat gjatë fushatave zgjedhore. 

Të gjitha këto shkelje gjithashtu do të regjistrohen në raportin e 

organizatës ndërkombëtare OSBE / ODIHR.

Do të ketë zbulime të reja në media që gjithashtu e bëjnë të vështirë për qeverinë të 

mbrojë integritetin e procesit zgjedhor. E përditshmja Nova Makedonija do të botojë një 

seri artikujsh që për herë të parë hapin indikacione serioze për raportime mashtruese 

financiare në fushatën zgjedhore dhe keqpërdorim të burimeve shtetërore. Tema e 

parave të zeza në politikë nuk është e re për Maqedoninë, por kjo është hera e parë që 

paraja ka origjinë buxhetore.

“Listat e dhurimeve të partive tregojnë se shumë nga emrat e donatorëve në fushatën 

qeverisëse përkojnë me emrat e fermerëve që morën subvencione shtetërore”, thuhet 

në artikull në Nova Makedonija.

Të gjitha 

zgjedhjet që 

nga viti 2008, 

të bëra nga 

Gruevski dhe VMRO-

DPMNE, shënohen 

me falsif kime, 

dhunë, ryshfet 

votuesve, mbjellje 

frike, përhapje 

të nacionalizmit 

dhe nxitje të 

konf ikteve 

etnike.
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Disa zyrtarë të listave do të pretendojnë se ata kurrë nuk kanë dhuruar, siç është zyrtari 

i partisë së atëhershme Samoill Malçevski, i cili do t’i tregojë gazetës javore Fokus për 

listat e partive të financuesve të dyshuar. I pyetur se ku, si një i ri me prejardhje modeste, 

ai bashkë me nënën dhe motrën e tij arritën të gjejnë dhjetë mijë euro në 2006 dhe t’i 

dhurojnë fushatës së partisë së tij, ai do ta mohojë dhe do t’i kërkojë publikisht palës që 

të përgjigjet - kush është ai që dhuroi dhe, duke dashur ta fshehte, përdori emrin e tij.

Përveç dhunës elektorale, kërcënimeve dhe presioneve, korrupsioni elektoral po bëhet 

tema e re kryesore në media, e ndjekur nga një “spastrim” i plotë i zërave kritikë nga 

qeveria e Gruevski.

Komisioni Evropian në vitin 2008 do të kërkojë të hedhë dritë mbi dhunën zgjedhore, 

dhe tashmë në 2011 do të përballet me realitetin që korrupsioni elektoral po bëhet një 

mekanizëm themelor i organizimit të zgjedhjeve nga qeveria e udhëhequr nga Nikolla 

Gruevski dhe ndërhyrje seriozisht e paligjshme dhe jokushtetuese në procesin zgjedhor.

KORRUPSION NË PROCESIN ZGJEDHOR

Në vitin 2010, VMRO-DPMNE tashmë ka fuqi absolute. Nuk është sekret që ata kontrollojnë 

edhe sistemin e drejtësisë. Në zgjedhjet e rregullta presidenciale dhe lokale në 2009, 

shteti merr udhëheqjen e partisë dhe kontrollin e pothuajse të gjithë pushtetit vendor. 

Nga 84 komuna, LSDM merr 6 vende kryetare. VMRO-DPMNE fitoi pothuajse dy herë më 

shumë vende (460 vs 282).

Së bashku me partnerin e koalicionit të bllokut politik shqiptar, BDI, ata mbajnë më 

shumë se dy të tretat e vendeve të këshillit. Por ndërsa këto zgjedhje kalojnë pa dhunë 

fizike, misioni vëzhgues i OSBE / ODIHR do të vërejë shkelje serioze të procesit zgjedhor 

të partisë në pushtet. Është pikërisht lloji i mëkateve elektorale që paralajmëron ato që 

do të ndodhin nga viti 2010 deri në rënien e Gruevski - klientelizëm agresiv i partisë dhe 

hakmarrje e pamëshirshme politike kundër mendimit kritik në vend.

Ende ekziston pluralizëm politik në Maqedoni, por të drejtat e votimit janë të mbushura 

me dyshime, presione, kërcënime dhe ryshfete.
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“Duket se punonjësit e sektorit publik janë veçanërisht të prekshëm nga kërcënimet 

se punët e tyre do të rrezikohen nëse nuk e mbështesin partinë në pushtet, dhe 

pretendime të tilla ishin të lidhura me politizimin e shërbimit publik. Akuza të tjera të 

shpeshta përfshinin kërcënime se shërbimet shoqërore ose pensionet do të merreshin 

nga ata që nuk e mbështesin partinë në pushtet dhe se bizneset do t’i nënshtroheshin 

inspektimeve tatimore nëse pronarët e tyre nuk e mbështetnin partinë. Këto pretendime 

të vazhdueshme kanë kontribuar në një mungesë të besimit të mëtejshëm midis shumë 

qytetarëve se ata mund të hedhin votat e tyre lirshëm dhe pa frikë nga hakmarrja,“ 

Misioni i OSBE / ODIHR do të shënojë në raportin e tij të fundit për zgjedhjet lokale dhe 

presidenciale.

Burimet e shtetit mobilizohen për nevojat e partisë në çdo aspekt të procesit zgjedhor. 

Korrupsioni elektoral është normë e re politike e VMRO-DPMNE - analistët do të shënojnë 

për zgjedhjet e bëra nga administrata e udhëhequr nga  kjo parti.

“Ne u përballëm me klientelizëm masiv që i mbajti partitë në pushtet mes rregullave të 

pabarabarta të konkurrencës politike. Nga njëra anë, VMRO-DPMNE dhe BDI përdorën 

burime publike për t’i shpërndarë ato tek qytetarët e bindur - punësimi, trajtimi, asistenca 

sociale. Gjatë zgjedhjeve, makinat e partisë përdorin këto nivele për të siguruar vota. 

Partitë “blejnë” vota ose pjesëmarrje për të siguruar efektin e dëshiruar të zgjedhjeve. 

Ata që kanë fituar diçka nga partia, përgjigjen me 15 votues të sigurt, për shembull. 

E gjithë kjo është e dokumentuar mirë në bomba ’,” thotë analisti Misha Popoviq nga 

Instituti për Demokraci Societas Civilis.

Në fushatë,  partia qartë po shpenzon shumë para, origjina e së cilave është e dyshimtë. 

Ato kanë vendin kryesor dhe më të gjatë të reklamave të shtrenjta në të gjitha mediat me 

ndikim, dhe raportet ndërkombëtare dhe Komisioni Evropian shënojnë se institucionet e 

pavarura, siç është Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK), nuk 

janë thelbësisht të pavarura për të parandaluar komisionin zgjedhor.

“Kemi parë abuzime të mëdha të burimeve shtetërore (materiale dhe njerëzore) gjatë 

pothuajse të gjitha cikleve të mëparshme zgjedhore. Për shembull, ambientet e një 

ministrie kryesore kanë vendosur selinë zgjedhore të partisë në pushtet, duke abuzuar 

me automjetet zyrtare dhe autobusët e kompanive të transportit publik, ka pasur 

një rritje të punësimit në parti, detyra e të cilit gjatë zgjedhjeve ishte drejtuar drejt 



3 4 2

aktiviteteve zgjedhore të partisë, me fonde buxheti. votat u blenë përmes pagesës së 

subvencioneve të ndryshme dhe ndihmës së njëhershme dhe parregullsive të ngjashme 

me zgjedhjet,” thotë Biljana Ivanovska, kryetare e KSHPK.

Ivanovska thekson se përbërja e re e komisionit, e cila u zgjodh në shkurt 2019, ka 

trashëguar më shumë se 200 raste të pazgjidhura të korrupsionit zgjedhor që elektoratet 

e mëparshme nuk i kishin hapur fare.

“Në kushtet e përkatësisë partiake të anëtarëve të mëparshëm të Komisionit me partinë 

në pushtet në atë kohë, pritej të ikte nga përgjegjësia për ngritjen e procedurave për 

veprat kryesore të korrupsionit të njohura për publikun”, thotë Ivanovska.

VMRO-DPMNE thuhet se ka mohuar kërcënimin ose ryshfetin, por në vitin 2011 rasti i 

“Listave të Votuesve” që do të publikohen nga televizioni A1 konfirmon të gjitha dyshimet 

e mëparshme dhe jep një vështrim të freskët dhe të saktë në sistemin jodemokratik, por 

të organizuar mirë  të partisë në pushtet, një parti që fitonte zgjedhjet që nuk janë as të 

drejta, demokratike dhe as të lira.

Zgjedhjet e ardhshme parlamentare të rregullta janë caktuar për vitin 2012. Por kriza 

e mprehtë politike, e nxitur nga një sulm policor në daljen më të madhe mediatike 

të vendit - A1 TV dhe disa media me ndikim të shtypur me të njëjtin pronar - do të 

gjallërojë opozitën, e cila tashmë është kritikuar se është “përgjumur dhe preokupuar 

me problemet e saj të brendshme”.

Në orët e mbrëmjes në dhjetor 2010, inspektorët e taksave, policia financiare dhe siguria 

e fortë e policisë do të sulmojnë opozitën dhe mediat kritike. Do të arrestohen 16 persona, 

përfshirë pronarin e televizionit Velija Ramkovski. Shumë kohë para pushtimit, zyrtarët 

qeveritarë, përfshirë Kryeministrin Nikolla Gruevski, nuk e fshehën ankthin e tyre për 

media hapur evropiane dhe veçanërisht kritike.

Shumë media do të mbyllen në 2010 dhe 2011, me po aq shumë që do të vijnë nën kontrollin 

e personave dhe organizatave të lidhur me partinë në pushtet. Pluralizmi mediatik dhe 

e drejta e lirisë së fjalës janë sulmuar. Në fjalimet e tij, Nikolla Gruevski shpesh bën 

thirrje për mosbesim ndaj mediave kritike. Ai dhe disa zyrtarë të lartë të qeverisë do 

të fillojnë të etiketojnë zërat kritikë si “tradhtarë”, “mercenarë” dhe “sorosoidë”, duke iu 
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referuar Fondacionit të Institutit të Shoqërisë së Hapur, i cili favorizon vlerat liberale. 

Së shpejti, qeveria do të promovojë këtë organizatë qytetare si një armik arketip, dhe 

ndarjet ideologjike të përshtatura nga Gruevski dhe pasuesit e tij do të krijojnë ndarje 

qytetare dhe ideologjike me përmasa shqetësuese.

Opozita e drejtuar nga LSDM do të largohet nga parlamenti në vitin 2010 

dhe do të bëjë thirrje për zgjedhje të parakohshme parlamentare, nga 

frika se Gruevski është i vendosur të mbyllë dhe shtypë të gjithë zërat 

kritikë të mediave. Për shumë nga zërat e deritanishëm të vëmendjes 

së vëzhguesve në skenën akademike dhe politike, është bërë e qartë se 

drejtimi në të cilin shteti është nuk është as demokratik, as evropian, sa 

më shpejt që qeveria ka mbyllur televizionin e parë të pavarur të vendit 

dhe median më të fuqishme.

Televizioni A1, me gjithë presionin e fortë civil mbi qeverinë, do të 

vazhdojë të falimentojë më 15 korrik 2011 për të pushuar transmetimin.

Qeveria e Gruevskit nën presion se ajo jo vetëm që mund të humbasë 

një shumicë absolute në parlament, por edhe vetë zgjedhjet për shkak 

të lëvizjes jopopullore me hetime në televizionin A1 që mbajnë shenjën 

e selektivitetit, kryejnë një masakër elektorale dhe fraza e sundimit 

autoritar do të përdoret për herë të parë. media vendase dhe të huaja.

LISTA ME VOTUES TË SIGURT

Më 9 maj 2011, ose rreth 20 ditë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, më 5 

qershor, televizioni A1 publikon një sondazh në atë që do të njihet si “Lista e votuesve të 

sigurt” - një hulumtim që do të shkundë skenën politike nga toka lart. Edhe prokurori i 

shtetit kryesisht inert dhe i njëanshëm, Ljupço Shvrgovski, do të fillojë një hetim përballë 

pyetjeve të vështira nga bashkësia ndërkombëtare. Hetimi do të mbyllet së shpejti, për 

të rihapur në Tetor 2016 në hetimin e parë të madh nga Prokuroria Speciale Publike (PSP) 

për korrupsionin elektoral nën emrin e kodit “Titanik”.

Në vitin 2010 dhe 

2011, një numër 

i madh i mediave 

u mbyllën, dhe 

madje edhe më 

shumë u vunë 

nën kontrollin 

e plotë të 

personave dhe 

organizatave të 

lidhur me partinë 

qeverisëse VMRO-

DPMNE.
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Sondazhi “Listat e votuesve” do të sigurojë prova pa ekuivoke që partia në pushtet po 

ndikon në të drejtat e votimit me anë të ryshfetit, presionit dhe kërcënimeve në vazhdën 

e të gjithë makinerive shtetërore të ngritura për nevojat e tyre.

Televizioni A1 merr qindra lista të burimeve anonime që, sipas direktivave të VMRO-DPMNE, 

kanë trajnuar punonjës të administratës shtetërore dhe publike. Atyre u kërkohet të 

sjellin lista të njerëzve që ndoshta do të votojnë ditën e zgjedhjeve të partisë së tyre. 

Listat përmbajnë emrin, mbiemrin, telefonin, adresën, zonën zgjedhore dhe vendin ku 

votojnë nënshkruesit e listave. Zyrtarët e administratës u kërkohet të sjellin 30 votues 

të besuar, ndërsa administratorët e tjerë të punësuar sjellin 15 persona për të hedhur 

votat e tyre.

Në përpjekje për të kontrolluar besueshmërinë e këtyre listave, gazetarët Sashka 

Cvetkovska dhe Natasha Stojanovska shfaqen në telefonat që paraqesin si punonjës 

në qendrën e komunikimit të VMRO-DPMNE-së duke kontrolluar besueshmërinë e të 

dhënave në lista. Në këtë mënyrë, A1 do të sigurojë dhjetëra dëshmi të dokumentuara 

nga stafi i administratës, si dhe të afërmit e tyre, fqinjët dhe miqtë që janë më shpesh 

në listat e zgjedhësve.

Dëshmitë zbulojnë se punonjësit duhet ta bëjnë këtë nëse duan të mbajnë punën e tyre. 

Qytetarë të tjerë dëshmuan se do të votonin për punësimin e premtuar të fëmijëve dhe 

nipërve të tyre, dhe kishte votues që u shantazhuan se duhej të votonin nëse donin të 

merrnin falas fertilizimin in vitro nga shteti.

Votimi shtesë dhe mbulimi i lajmeve në lidhje me zgjedhjet zbulon se vendvotimet po 

mbushen nga anëtarët e partisë që kontrollojnë nëse votuesve të besuar, duke ju dhënë 

kohë të saktë për të votuar, janë paraqitur dhe fotografuar fletëvotimin.

“Dëshmitë që kemi dëgjuar mund të duken shqetësuese për shumë njerëz, siç është frika 

se puna juaj, e paguar nga qytetarët, varet nga detyrat e partisë që ju janë bërë presion 

për të kryer. Fatkeqësisht, mijëra qytetarë që punojnë për shtetin jetojnë në një terror të 

tillë psikologjik. Por pyetja është nëse kjo vë në dyshim ligjshmërinë e të gjithë procesit 

zgjedhor, “kjo është citati i fundit në sondazhin fitues të çmimeve të televizionit A1. Në 

këtë pasazh nënvizohet zyrtarizimi i autokracisë në Maqedoni - ne kemi një qeveri që 

fiton zgjedhjet me mjete të paligjshme dhe qytetarët që kanë frikë nga ajo qeveri, dhe 

për këtë arsye të bindur.
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“Përveç që është dukshëm e gabuar dhe e paligjshme, kjo praktikë tregon një fenomen 

që Susan Stokes në teori e quan” përgjegjësi të çoroditur “. Në një sistem demokratik, 

në zgjedhje, partitë u përgjigjen qytetarëve për ato që kanë dorëzuar ose nuk e kanë 

dorëzuar. Në sistemin e klientëve, votuesit janë ata që duhet të japin llogari para partisë. 

Prandaj, përgjegjësia e përmbysur, ose e çoroditur,” kështu do të përshkruajë Misha 

Popoviq nga Instituti për Demokraci efektet e korrupsionit elektoral.

Rasti i hapur nga Prokuroria Publike e Shtetit do të mbyllet në të njëjtin vit. Prokurori i 

Shtetit Ljupço Shvrgovski gjithashtu do të thërrasë disa persona në prokurori më herët. 

Edhe pse më vonë në raportin e tyre për zgjedhjet e vitit 2011 nga misioni i vëzhgimit 

të zgjedhjeve të OSBE / ODIHR, ata shkruan për gjetjet e gazetarëve të TV A1 si dëshmi 

të besueshme të frikësimit dhe presionit ndaj nëpunësve civilë, çështja u mbyll me 

arsyetimin se nuk kishte prova të mjaftueshme. Deri në vitin 2016, kur Zyra e Prokurorit 

Special po bën thirrje ish reporterëve të TVA1 që të japin deklarata pasi listat e zgjedhësve 

bëhen pjesë e hetimit të rastit “Titanik”.

“Megjithëse, sipas mendimit tonë, kjo është çështja e dytë më e rëndësishme, pas 

përgjimeve ku është shkelur i gjithë rendi kushtetues dhe ligjor dhe, në veçanti, të drejtat 

më të rëndësishme të njeriut, shkeljet kundër zgjedhjeve dhe vota dhe ligjshmëria e 

marrë nga zgjedhje të tilla janë ato që kjo prokurori është fillimi i kriminalizimit të të 

gjithë sistemit institucional ”, tha prokurorja Fatime Fetai në një konferencë shtypi për 

rastin “Titanik”, në të cilën prokurorët falsifikojnë zgjedhjet dhe korrupsionin zgjedhor. 

Një duzinë ish zyrtarë të shtetit dhe tani të lartë të partisë do të ulen në sallën e gjyqit.

Shefja i PSP, Katica Janeva, tha që kishte biseda dhe dëshmitarë që konfirmonin që listat 

me të vërtetë po bëheshin, përgatiteshin, dorëzoheshin dhe ato që po bënin në ditën e 

zgjedhjeve. Por hetimi i PSP shkon më thellë dhe zbulon se policia është në dispozicion 

në disa vendvotime, me detyrë të parandalojnë votuesit e opozitës që të ushtrojnë të 

drejtën e tyre të votës. Rasti i  PSP mbulon procesin zgjedhor në 2011, 2013 dhe 2014.

“Duke pasur parasysh listat e marra më parë të votuesve të sigurt që janë hartuar në 

mënyrë të paligjshme, ka ndaluar personat që të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në 

atë mënyrë që duke vlerësuar se cilët persona, të punësuar në administratën publike 

dhe organet shtetërore, nuk do të votonin për VMRO-DPMNE në mënyrë që të i bëri 



3 4 6

presion që të mos e ushtrojnë të drejtën e tyre të votës, eprorët e tyre të telefonit i 

kontaktuan me urdhra për të mos votuar, dhe për të realizuar planin për të ndikuar 

në rezultatet e zgjedhjeve për të fituar kandidatin e partisë politike VMRO- DPMNE. Një 

numër i madh i zyrtarëve të punësuar nga Ministria e Brendshme u vunë në dispozicion, 

dhe fondet publike u përdorën gjithashtu në fushatat zgjedhore, siç janë automjetet 

zyrtare, karburantet, telefonat e biznesit, ambientet e zyrave, dhe nëpunësit civilë u 

shkarkuan për pjesëmarrje në veprimtaritë e partisë. Shembulli më tipik i ndikimit të 

procesit zgjedhor përmes përdorimit të të gjithë sistemit shtetëror është regjistrimi 

i votuesve të rinj në qendrat e votimit ku nevojiten vota shtesë për të fituar partinë e 

VMRO-DPMNE-së në 2013 dhe 2014 ”, thotë shefja  e PSP Katica Janeva.

Historia “Lista e votuesve të sigurt” të A1 TV u konsiderua një tërmet politik në 2011. 

Një nga të cilat një palë vështirë se do të rikuperohej. Por Gruevski dhe klika e vogël e 

njerëzve besnikë dhe të fuqishëm rreth tij demonstrojnë pa mëdyshje se ata janë të 

vendosur të përdorin pushtetin për të mbrojtur qeverinë.

“Gjatë  sundimit të VMRO-DPMNE të gjithë ishin në listë, të gjithë u shantazhuan dhe u 

frikësuan. Secila ishte renditur. Dhe kush shkoi në votime dhe kush jo, dhe kush votoi 

për cilën parti dhe çfarë shërbimi morën nga partia, dhe çfarë shërbimi të ktheheshin. 

Kishte një “ listë” të gjithçkaje dhe e rendit e tyre imagjinar brutal”, thotë bashkë-autorja 

e studimit Natasha Stojanovska.

Më 5 qershor, VMRO-DPMNE do të festojë fitoren në zgjedhje. Do të pasohet nga dy 

incidente traumatike politikisht - vrasja e të riut Martin Neshkoski nga siguria e Nikolla 

Gruevski në një festë feste në shesh dhe përpjekja e qeverisë për ta fshehur atë, dhe 

arrestimi brutal i kritikut të zëshëm dhe liderit të partisë Maqedonia e Bashkuar ”, Ljube 

Boshkoski. Në të njëjtin vit, shteti do të jetë në listën e SHBA si një regjim jodemokratik 

me të burgosur politikë, si Ljube Boshkoski, Velija Ramkovski, dhe lista do të rritet me 

kalimin e viteve me Vane Cvetanov, Tomislav Kezharovski dhe të tjerë.
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IMPORT I VOTUESVE 

Zgjedhjet e ardhshme të rregullta lokale janë caktuar për 24 Mars 2013, pra 7 Prill, 

përfshirë balotazhin. Ky është cikli i katërt zgjedhor i organizuar nga administrata e 

drejtuar nga VMRO-DPMNE dhe, përveç që janë brutal në synimet e tyre për të fituar, 

pavarësisht nëse janë të ligjshëm apo jo, ata do të tregojnë gjithashtu një anë çnjerëzore 

në sundimin e tyre kur detyrohen të sjellin fshatarë nga fshati i varfër kufitar në Shqipëri, 

për t’u nxjerrë. letërnjoftimet në Shkup, në ato komuna (Qendër, Shkup, Kërçovë, Ohër, 

Resnje) ku VMRO-DPMNE ka frikë se fitorja e tyre nuk është e garantuar.

Shumë nga gazetarët që raportojnë për ngjarjet me banorët e Pustecit do t’i përshkruajnë 

këto skena si “imazhe të trishtueshme dhe traumatike që flasin për pasionin e pushtetit 

të kësaj qeverie”.

Misioni i OSBE / ODIHR do të përsërisë presionet e qeverisë mbi votuesit nga administrata 

dhe familjet e tyre, fermerët që marrin subvencione shtetërore, kërcënimet për 

inspektimin e bizneseve dhe një seri abuzimesh të burimeve shtetërore për qëllime 

fushate. Mediat kritike, kryesisht në hapësirën në internet, raportojnë mobilizimin masiv 

të policisë në fushatë dhe ditën e zgjedhjeve si një mjet presioni ose për të parandaluar 

votuesit që të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. 

Por votuesit e importuar nga vendi fqinj, të cilëve u është dhënë shtetësi dhe dokumente 

personale nga të gjitha procedurat, më në fund do të paralajmërojnë bashkësinë 

ndërkombëtare e cila deri atëherë i mbyllte sytë para Gruevskit në emër të paqes dhe 

stabilitetit në vend, kryesisht në fushën e marrëdhënieve etnike. .

Vitet që nga viti 2010 janë të shoqëruara nga një seri protestash civile dhe rinore, periudha 

trazirash dhe luftimesh brutale në rrugë, shpesh me përkatësi etnike, dhe një ndjenjë 

frike dhe pasigurie të vazhdueshme midis qytetarëve.

OSBE / ODIHR do të vërejë se aktivitete të tilla “krijojnë shqetësime në lidhje me aftësinë 

e votuesve për të hedhur votat e tyre” pa frikë nga hakmarrja”.

Televizionet e mëdha dhe media me ndikim në përgjithësi janë tifozë të VMRO-DPMNE-së. 

Shumë prej tyre paraqiten për herë të parë në historinë e vendit si dhurues të partive 

politike. Qeveria tashmë mban shumicën e tregut të reklamave mediatike përmes 
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mbiprodhimit të vet të reklamave qeveritare. Procesverbali i zgjedhjeve falas shihet si 

reklama me pagesë përmes kontratave të mediave private të financuara nga qeveria për 

fushatat e tyre, të cilat duket se janë vetëm për këtë qëllim.

“Shumica e mediave në vend janë të ndara përgjatë vijave etnike dhe politike. Që nga 

zgjedhjet e fundit deri më tani, mbyllja e dy transmetuesve, si dhe një numri i mediave të 

shkruara, kanë zvogëluar ndjeshëm numrin e mediave kritike për qeverinë. Megjithëse 

mediat e monitoruara nga MVZ i OSBE / ODIHR ofruan një mbulim gjithëpërfshirës të 

fushatës në gazetat e saj, transmetuesi i shërbimit publik, si dhe shumica e transmetuesve 

privatë, treguan një paragjykim të konsiderueshëm në favor të partive në pushtet. Media 

elektronike mbulonte rregullisht aktivitetet e qeverisë dhe nuk arriti të bëjë dallimin 

midis aktiviteteve shtetërore dhe aktiviteteve të fushatës partiake, “OSBE / ODIHR do të 

shënojë në raportin e vet në të dy raundet.

Audio materialet e zbuluara nga bisedat e përgjuara në mënyrë të paligjshme më vonë 

në një gjyq në rastin Titanic 2018 do të zbulojnë se Ministrja e Brendshme Gordana 

Jankuloska, së bashku me Sekretarin e Qeverisë Kiril Bozinovski dhe Kryeministrin Nikolla 

Gruevski ishin duke u përgatitur për vitin 2012 futur persona nga Pusteci pa dijeninë e 

tyre në listën e zgjedhësve.

Shefja e PSP ,Katica Janeva beson se votuesit e Pustecit janë shembulli më tipik i ndikimit 

në procesin zgjedhor duke përdorur të gjithë sistemin shtetëror dhe regjistrimin e 

votuesve të rinj në qendrat e votimit ku ishin të nevojshme vota shtesë për të fituar 

partinë e VMRO-DPMNE-së në 2013 dhe 2014.

“Nikolla Gruevski kërkoi nga Gordana Jankulloska si Ministre nën administrimin e 

shërbimeve administrative - të rregullojë persona nga Kosova dhe Shqipëria që të marrin 

një vendbanim dhe letërnjoftim dhe në këtë mënyrë të futen në listën e zgjedhësve. Stafi 

i MPB-së bëri personalisht kartat e identitetit dhe hyri në sistemin e informacionit të 

Ministrisë së Brendshme për t’i futur ato në adresa,” thotë Janeva.

Këto zgjedhje do të përfundojnë me fitoren e VMRO-DPMNE. Nervozizmi që u zbulua 

mashtrimi i votuesve të Pustecit nuk i pengon ata të përdorin të njëjtat metoda në 
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zgjedhjet presidenciale të vitit 2014. Raportet gazetareske zbulojnë se adresat në të 

cilat janë regjistruar këta votues janë ose institucione shtetërore ose apartamente në 

pronësi të Ndërmarrjes Shtetërore për Strehim dhe Biznes.

Përballë pakënaqësisë në rritje me metodat autokratike të qeverisjes dhe numrin në 

rritje të artikujve të mediave në botën e vogël, por të gjallë dhe të pranuar kritikisht 

nga mediat në internet, si dhe protestat në rritje që qeveria po bën çmos për t’i heshtur, 

Gruevski në vitin 2016 do të shkojë në zgjedhje tjera  të parakohshme parlamentare. Por 

këtë herë jo me kërkesë dhe iniciativë të tij.

LUFTË ME INFORMATA: ZGJEDHJE PËR JETË

Republika e Maqedonisë gjendet në krizë në shkurt të vitit 2015 kur lideri i opozitës së 

atëhershme të LSDM-së, Zoran Zaev, publikon regjistrimin audio që gjoja se Gruevski 

lëshoi   një urdhër për përgjimin e më shumë se njëzet mijë qytetarëve. Midis tyre janë 

gazetarë, diplomatë, aktivistë të shoqërisë civile, anëtarë të opozitës, si dhe ligjvënës, 

drejtues dhe ministra, përfshirë gjithë kabinetin. Por jo vetë Gruevski.

Nën presionin e fortë nga protestat ditore shumë-mujore në rrugë, Bashkimi Evropian 

dhe Shtetet e Bashkuara do të ndërmjetësojnë një marrëveshje (marrëveshja e 

Përzhinës  ose Qershorit) nën të cilën Gruevski jep dorëheqjen dhe formohet një qeveri 

teknike në të cilën LSDM merr ministrin e brendshëm për punë dhe politikë sociale dhe 

zëvendës -.ministrat. Zgjedhjet e reja ishin caktuar për në dhjetor 2016. Kjo marrëveshje 

parashikonte gjithashtu një prokuror të ri publik të pavarur. Zyra e Prokurorit Publik 

Special filloi hetimin e aktakuzave të krimit të Gruevskit dhe personave të tjerë të 

rëndësishëm në VMRO-DPMNE menjëherë pas fillimit të punës së saj në shtator 2015, që 

rezultoi nga bisedat e përgjuara.

Zgjedhjet e dhjetorit rezultuan në një rezultat të ngushtë dhe pa një qeveri në vend, 

asnjë parti nuk ishte në gjendje të formojë një shumicë në fillim. Vendi ishte pa qeveri 

për pesë muaj deri sa Zaevi më në fund formoi një qeveri koalicioni me dy parti shqiptare 

më 31 maj 2017. Ndërkohë gjendja ishte e tensionuar, me protesta të përditshme dhe 
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ndërhyrje në Parlament në 27 Prill nga protestuesit nacionalistë që rrahën Zaevin dhe 

deputetë tjerë.

Por çfarë ndodhi në të vërtetë pak para zgjedhjeve të vitit 2016?

“Duke humbur fuqinë, ata rrezikuan të përfundonin në burg. Kështu që fushata e tyre 

e zezë këtë herë u përqëndrua në uljen e çdo akuze për krim në patriotizëm, por edhe 

ndërhyrje të huaj “, thotë Florian Bieber, një profesor në Universitetin e Evropës Juglindore 

në Graz.

Edhe pse atëherë është e qartë se Gruevski ka qenë prej kohësh tifoz i integrimeve 

evropiane, para dhe pas zgjedhjeve të 2016, qeveria është në konflikt të hapur me BE dhe 

NATO. Në kryqëzatën private të autokracisë, të gjithë mekanizmat shtetërorë - organet 

hetimore, përfshirë shërbimet e sigurisë - po fillojnë një seri hetimesh financiare në 

media dhe hetime terroriste në organizata të shoqërisë civile që qeveria i konsideron 

armiq.

Në vitin 2016, vendi do të ketë zgjedhje të tensionuara dhe një periudhë edhe më të 

mundshme pas zgjedhjeve, kur Gruevski dhe VMRO-DPMNE do të kthehen në Moskë, por 

edhe politikanë ultra-konservatorë amerikanë, në përpjekje për të shpëtuar kokat e disa. 

Ai, në të vërtetë, do të arrijë të kthejë fuqitë e mëdha në Ballkan, ku ato ishin të fundit 

gjatë luftërave të mëdha të viteve 1990 dhe të kërcënojë paqen dhe stabilitetin e të gjithë 

rajonit. Maqedonia ka frikë nga lufta civile.

Projekti i Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit  dhe Nova TV, në 

bashkëpunim me The Guardian, do të fillojnë një seri kërkimore “Spooks and Spins: 

Lufta e Informacionit në Ballkan” që do të zbulojë përfshirjen e shërbimeve sekrete ruse 

dhe serbe në përpjekjet për të destabilizuar Maqedoninë, dhe qeveria do të sigurojë 

mbështetje me gjithë zemër për këto përpjekje.

Gjatë krizës në 2016 dhe 2017, VMRO-DPMNE dhe mbështetësit e tyre do të përqëndrohen 

në fushatën kundër Sorosit, duke parë filantropin e fuqishëm amerikan George Soros 

si “shefin” e kundërshtarëve të tyre politikë të majtë. Në dhjetor, Gruevski do të bëjë 

thirrje për “desorosoizim” të vendit, me protestuesit duke marshuar kundër ambasadorit 

amerikan Jess Bailey, duke e akuzuar atë për bashkëpunim me OJQ që bashkëpunojnë 
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me Soros. Në një kohë të shkurtër, mbështetësit e VMRO-DPMNE janë duke filluar një 

“iniciativë globale” e quajtur “Stop Operacionit Soros” me versionin e tyre në anglisht të 

faqes. E gjithë kjo pasoi me deklarata dhe fjalime të vazhdueshme nga MPJ-ja ruse dhe 

vetë qeveria ruse.

FONDACIONE SEKRETE DHE LOBISTË  
TË FSHEHURA PËR SHPËTIMIN E FAMILJES

Njëkohësisht, pati tronditje serioze në skenën politike globale. Popullistët në Mbretërinë 

e Bashkuar do të jenë në gjendje të bindin qytetarët në një referendum për të votuar 

jashtë BE (Brexit), SH.B.A. duke marrë një president të ri polemik, të mbështetur nga 

ultra-konservatorët dhe me gjasë nga qeveria ruse. Maqedonia është e njohur tashmë 

globalisht për zbulimin e lajmeve të rreme që shënjestruan dhe bombarduan votuesit 

amerikanë dhe shpifën kandidatin demokrat Hillary Clinton ishte duke u përgatitur në 

qytetin e vogël maqedonas  Veles.

“Deri vitin e kaluar, përmendja e Maqedonisë përmes zyrave të pushtetit në Uashington 

ndoshta do të shkaktonte indiferencë. Por gjërat kanë ndryshuar gjatë muajve të fundit 

pasi e djathta amerikane papritmas është interesuar gjithnjë e më shumë për betejat e 

zhvilluara në vendin e vogël të Ballkanit. Në njërën anë është partia maqedonase, tani ish, 

qeverisëse, e portretizuar nga miqtë e mediave amerikane të sapokrijuara si një mbrojtës 

i fortë i tregut të lirë dhe moralit tradicional. Nga ana tjetër, ata pretendojnë, janë të 

majtë kriminelë të mbështetur nga miliarderi George Soros, “autorët do të shkruajnë në 

prezantimin e një studimi të titulluar” Si VMRO-DPMNE i zhyti Shtetet e Bashkuara në një 

kryqëzatë kundër Sorosit “.

Ky hulumtim do të zbulojë se përmes Fondacionit Libertas të krijuar rishtazi, me qendër 

në Brooklyn, New York, dhe me themeluesit e panjohur të fshehur në det të hapur, VMRO-

DPMNE do të punësojë një kompani të fuqishme lobuese për të lobuar në mënyrë të 

paligjshme qeverinë e SHBA dhe të ketë sukses të fitojë hyrjen në qeverinë e SHBA. 

Trump dhe këshilltarët e tij të lartë të shtetit. E gjithë kjo, siç do të zbulojnë gazetarët, do 

të paguhet me para nga buxheti i Republikës së Maqedonisë.
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Në korrik 2016, qeveria maqedonase punësoi një firmë lobi pro-republikane, Mercury 

Public Affair, për punë në lidhje me interesat e partisë së VMRO-DPMNE. Ata duket se kanë 

kërkuar të fshehin angazhimin e tyre ndaj partisë, të paguar nga qeveria maqedonase 

përmes përdorimit të një organizate të ashtuquajtur front, e cila ishte një shkelje e 

mundshme e Aktit të Regjistrimit të Agjentëve të Huaj në SHBA (FARA).

Kjo e ka vendosur Maqedoninë në agjendën e Uashingtonit dhe në të njëjtën kohë ka 

inkurajuar konservatorët amerikanë të bashkohen në sulmet kundër Soros, të favorizuar 

nga Rusia dhe nga nacionalistët autoritarë evropian. Vëmendja miqësore nga media 

konservatore amerikane u transmetua me pompozitet nga media maqedonase besnike 

ndaj VMRO-DPMNE-së, por edhe nga media ruse e drejtuar nga shteti.

Tensionet dhe frika e mbjellë përmes kësaj fushate të zezë do të çojë në një sulm në 

Kuvend në Shkup në 27 Prill, kur deputetët dhe kreu i opozitës Zoran Zaev do të rrihen.

Gazetarët do të zbulojnë se vetëm partia  ka shpenzuar më shumë se 1 milion dollarë 

duke lobuar në Shtetet e Bashkuara dhe Gjermani vetëm ndërmjet 2015 dhe 2017. Një 

pjesë e këtyre parave u dërguan përmes kontratave të bëra nga shteti dhe shërbimet 

shkuan në parti.

Kjo nuk është befasi,  duke pasur parasysh që hetimet janë duke u zhvilluar kundër 

kryesisë së partisë dhe akuzat janë ngritur nga PSP për financim jo transparent të 

aktiviteteve të partisë.

LLOGARI TË NDYERA:  
FINANCIMI I PARTIVE POLITIKE

Financimi i partive politike në Maqedoni ka qenë gjithmonë, për ta thënë butë, enigmatike 

dhe problematike.

Zyra e të Ardhurave Publike , e cila ende vepron me autorizime të kufizuara, nuk kontrollon 

dhurimet nga palët. Zyra e  Auditimit Shtetëror i dërgon kërkesa për kundërvajtje disa 

partive politike, por sistemi i drejtësisë nuk përcillet.
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Rasti  “Talir” për pronën e VMRO-DPMNE-së nën juridiksionin e SPO është rasti i parë i 

tillë. Në këtë rast janë ngritur dy aktakuza. Aktakuza e parë përfshin gjashtë persona dhe 

palën, ndërsa aktakuza e dytë që ka të bëjë me ndërtimin e selisë së partisë përfshin 

ish-kryeministrin e arratisur dhe liderin e partisë, Nikolla Gruevski, dhe ish sekretarin e 

përgjithshëm të Qeverisë dhe parti, Kirill Bozinovski.

Në 90 lista pronash, e cila përfshin apartamente, shtëpi, fusha dhe fusha, ka një pronë 

30,000 metra katrorë.

Kompanitë në pronësi të shtetit dhe individët që kanë fituar oferta i kanë 

borxh parave të partisë duke sjellë para publike të njohura si “para në 

valixhe” ose “para të zeza” - mund të merret një tender, por për të arritur 

në atë fazë firma duhet të t’i paguaj palës një përqindje të caktuar të 

komisionit.

Atëherë ekziston problemi i “legalizimit” të këtyre parave, domethënë 

gënjeshtra “e pastër” në llogarinë e partisë. Sigurisht, kjo është gjithashtu 

një mënyrë e thjeshtë për t’u bërë, veçanërisht kur mbulohen të gjitha 

institucionet, dhe anëtarësime të shumta që vështirë se mund t’i thonë 

jo menaxhmentit. Kështu që, për paratë që të qëndrojnë në llogarinë e 

partisë, janë përdorur paguesit ose formularët P30 të thirrur gjerësisht, 

të mbushur më parë me një shumë dhe përcaktim - dhurim ose tarifë 

anëtarësie.

Anëtarësia duhej të vinte vetëm një nënshkrim pa e ditur se nga vinin paratë. Me mijëra 

pagues dhe para të ndryshme, një zyrtar i partisë shkon në bankë dhe paguan dhurimin 

ose tarifën e anëtarësimit. Situata tani është e qartë dhe paratë përdoren për të blerë 

pronë dhe për nevojat aktuale të partisë në pushtet.

Aktakuza, në pesëmbëdhjetë faqe, përshkruan në detaje të gjitha veprimet e të 

pandehurve në këtë çështje, duke përfshirë të gjitha pagesat e bëra ndërmjet 2009 dhe 

2015. Sipas aktakuzës, Gruevski siguroi paratë me ndihmën e ish-ministrit të Transportit 

dhe Lidhjeve Mile Janakieski dhe me ndihmën e Kirill Bozhinovskit, i cili bëri presion ndaj 

kompanive që kishin tenderë shtetëror.

Kompanitë në 

pronësi të shtetit 

dhe individët që 

f tuan tenderët 

i detyroheshin 

parave të partisë, 

të njohura në 

publik si "para në 

valixhe" ose "para 

të zeza".
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Ligji për financimin e partive politike është vendimtar dhe këto para duhet të kthehen 

në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut  ose të kthehen në kompani. Por në 

vend të kësaj, paratë qëndrojnë në llogari, dhe siç pretendon aktakuza, zyrtarët e vjetër 

të partisë si nënshkrues të autorizuar në llogarinë e partisë i futën paratë në qarkullim 

duke nënshkruar urdhra pagese dhe duke blerë pasuri të paluajtshme për VMRO-DPMNE.

Kështu, nga viti 2009 deri në 2015, 283,432,656.00 denarë ose 4,608,661 euro janë depozituar 

në llogarinë e VMRO - DPMNE.

“Një nga çështjet më të ndjeshme në punën e partive politike është sigurimi i fondeve për 

punën e tyre. Kjo sfidë është veçanërisht e theksuar kur një parti e caktuar politike është 

në pushtet dhe kur udhëheqja e saj ka tundime të ndryshme për të financuar në mënyrë 

të paligjshme një parti politike. Në rastin “Talir”, rezultatet e hetimit treguan se strukturat 

e partisë politike në pushtet siguronin fonde për të financuar partinë përmes abuzimeve 

të pushtetit, përkatësisht fonde nga burime anonime dhe fonde nga persona juridikë që 

ofronin shërbime për shtetin në bazë të kontratave të prokurimit publik. , e cila është 

e ndaluar me ligj. Kështu, duke ushtruar presion sektorin privat dhe ekonominë, paratë 

e siguruara dhe më pas iu dhuruan në llogarinë e partisë politike përmes dhurimeve 

fiktive. Këto fonde më pas u përdorën për të promovuar dhe mbështetur aktivitetet e 

partisë politike dhe për të blerë pronë. Sfida kryesore në hetim ishte sigurimi i provave 

të besueshme dhe të qëndrueshme të krimeve të kryera dhe zotërimit të vëllimit të 

provave. Edhe pse kjo çështje është ende në pritje dhe është në fazën e gjykimit, ajo 

ende zbuloi disa dobësi sistemore dhe hapësira të hapura për abuzime, duke treguar 

në një farë mënyre nevojën për të ndërhyrë në legjislacionin që rregullon financimin e 

partive politike,” thotë Prokurorja speciale publike Katica Janeva.

Çështja e financimit të partive po hapet nga prokurorja speciale publike përgjegjëse 

për çështjen “Talir”, Lençe Ristoska. Ajo do të ankohet për mungesën e bashkëpunimit 

institucional në një intervistë për BIRN në dhjetor 2017.

“Jam e zhgënjyer që, përkundër ndryshimit të qeverisë, nuk ka pasur asnjë debat se si 

të financojmë partitë politike dhe pyetjen se si do ta luftojmë korrupsionin në planin 

afatgjatë, nëse nuk synojmë reformat që e synojnë atë në planin afatgjatë procesi i 
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financimit, transparenca e tij dhe palët e interesuara të përfshira në atë proces,” thotë 

ajo.

Rasti  “Talir” nuk mbaron këtu. Aktakuza e dytë e ngritur nga PSP tashmë tregon dyshimet 

dhe provat se si një strukturë qeverisëse ka të gjitha mënyrat e mundshme për të blerë 

pronë në vendet me vlerë të pronave të shtetit dhe me çmime fitimprurëse, gjë që 

vërteton në të vërtetë. dhe mungesa e mekanizmave mbrojtës dhe kontrollit.

PALLATI I BARDHË 

Aktakuza e dytë në rastin “Talir” ka të bëjë me ndërtimin e selisë së partisë së VMRO-

DPMNE-së, të ashtuquajturës “Pallati i Bardhë” që dilte deri në qendër të Shkupit duke 

simbolizuar madhështinë dhe fuqinë e një partie që ishte barazuar prej kohësh me 

shtetin.

Përkatësisht, kompania Beton në vitin 2012, dhe në vitet e ardhshme, merr të ardhurat 

më të mëdha nga tenderët shtetërorë. Në vitin 2012, VMRO-DPMNE zgjodhi pikërisht këtë 

kompani për të bashkë-investuar në ndërtimin e selisë së partisë. Sipas kontratës, do të 

ndërtohet një strukturë dypalëshe, njëra është selia e partisë, dhe Betoni që merr pjesën 

e dytë të komplotit për të ndërtuar një hotel. Plani i detajuar urbanistik brenda një viti do 

të ndryshohet tre herë në mënyrë që plani të mund të ekzekutohet pa shkelur ndonjë ligj.

Parcela e VMRO-DPMNE është blerë nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve në vitin 2009 

me një çmim shumë më poshtë se çmimi i tregut prej vetëm 130,000 eurosh për një 

parcelë në qendër të Shkupit që do të strehojë një pallat të vërtetë të kiç të bardhë 4,000 

metra katrorë. Betoni jo vetëm që ndërton ndërtesën, por i paguan partisë edhe 2 milion 

euro shtesë për gjoja llogaritjen e gabuar të një numri sheshesh për ato. Kështu që ata 

e ndërtojnë dhe u paguajnë atyre 2 milion, ose 3400 euro për metër katror.

Cili ishte interesi i Betonit për të hyrë në një biznes të tillë mbetet i paqartë. Por Ligji për 

Financimin e Partive Politike ndalon një kompani që punon për shtetin në të njëjtën kohë 

të hyjë në një marrëveshje biznesi me një parti politike.
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Në këtë rast janë akuzuar edhe Nikolla Gruevski dhe Kirill Bozhinovski, 

dhe një proces gjyqësor është ende në pritje. Prona e partisë është 

e ngrirë, dhe Pallati i  Bardhë mbetet të dëshmojë për një kohë që 

dëshmon qartë se interesat e partisë ishin në një linjë me shtetin, 

dhe kufiri midis partisë dhe shtetit është aq i padukshëm dhe i hollë 

saqë i vë individët dhe kompanitë me ndikim nën kontrollin e tij. në 

vartësi të interesave partiake.

VËLLEZËRIT E BASHKUAR  
NDËRTOJNË SHTËPI

Dy partitë më të mëdha politike në Maqedoni, LSDM dhe VMRO-

DPMNE, në praktikë i njohim si rivalë të zemëruar. Vetëm disa raste 

të pavarësisë janë njohur që nga pavarësia që nga të dy palët, siç 

është referendumi i pavarësisë në 1991 dhe, natyrisht, punimet e 

palëve. Në dekadën e fundit, ata kanë bashkëpunuar në heshtje për 

shumë ndryshime legjislative që kanë minuar transparencën dhe 

përgjegjshmërinë. Të tilla si, për shembull, shpenzimet e udhëtimit 

që ligjvënësit e partisë duhet të marrin nga buxheti, më shumë para 

buxheti për palët për aktivitetet e tyre të rregullta dhe zgjedhore, e 

drejta për të zotëruar fusha dhe parcela ndërtimi (ndryshime nga 

2018), e drejta për më shumë hapësirë   reklamimi në televizione nga 

partitë më të vogla dhe ndryshime të tjera që funksionuan vetëm 

në favor të palëve. Arsyetimet e interesit publik për këto ndryshime 

ishin shumë të vështira për t’u gjetur.

Ne kemi parë një situatë të tillë në verën e vitit 2018. Në fund të 

korrikut, kur kryeministri Zoran Zaev u ul me kryetarin e opozitës 

VMRO- DPMNE në Klubin e deputetëve për të diskutuar detaje të 

qeverisë teknike përpara secilës zgjedhje, sipas një “modeli bazë”, 

ata rastësisht ranë dakord për një ligj të ri për financimin e partive 

politike. . Pra, në vend të fondit aktual vjetor të buxhetit prej 0.06 

për qind, ata arritën një konsensus prej 0.15 për qind. Në mbledhjen Pallati i 
bardhë 
i VMRO-
DPMNE-së
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e rëndësishme u ra dakord që palët të lejojnë pronësinë e tokës. Mundësia që ata nuk 

kishin pasur me ligj deri më tani, por në realitet kishte.

KAPTINA II

PARA DHE MIQ

Përveç korrupsionit elektoral si një mënyrë për të ardhur në pushtet, zyrtarët e lartë 

përballen edhe me një sfidë tjetër - kjo është, ndërsa është në pushtet, për ta bërë atë 

deri në rënien e fundit, duke formësuar ligjet si brumë, duke krijuar një rreth njerëzish 

përreth njerëz të besuar, blerje të pasurive dhe akumulim të parave në llogari, të gjitha 

përmes skemave dhe metodave të mirë-dizajnuara që shpesh përfshijnë kërcënime, 

shantazhe, presione, madje edhe ndërtimin e lidhjeve korruptuese të pathyeshme midis 

biznesit dhe politikës.

Kur një parti të vijë në pushtet dhe besimi të cilit mund t’i besojë nuk është i ndërtuar 

plotësisht, shpatulla e parë që duhet të mbështetet është familja. Të dy kushërinjtë janë 

supi që Nikolla Gruevski mbështetet pas ardhjes në pushtet të VMRO-DPMNE në 2006. Ai 

do të emërohet nga Saso Mijallkov si Drejtor i Byrosë së Sigurisë dhe Kundërzbulimit, dhe 

do të emërojë Vlatko Mijallkov në një post të rëndësishëm në Administratën Doganore. 

Në një lidhje tjetër, kësaj radhe, në vitin 2007, Gruevski do të forcojë bashkëpunimin e tij 

me Zëvendës Kryeministrin dhe Ministrin e Financave Zoran Stavreski.

“Shefi” Mijalkov është komentuar prej kohësh se ai tashmë kishte hapur shampanjën për 

të festuar pas zgjedhjeve të vitit 2006 sepse ai u bë ministër kur disa këshilla diplomatike 

menduan kushëririn e Gruevskit për ta transferuar atë pas kalasë në UBK. Ekziston edhe 

miti i një kushëriri të pamëshirshëm, zëri i të cilit nuk është dëgjuar për gati një dekadë, 

dhe emri i tij është folur nga frika si në media ashtu edhe në kafene, madje edhe në 

seancat në shtëpi.

Organizata qytetare Transparency International, në kohën e emërimit të Mijallkovit si 

shef i policisë sekrete, do të jetë një nga të paktat që do të ngrejë zërin e tij, duke 

paralajmëruar konflikte të dukshme interesi dhe duke pretenduar situatën e nepotizmit 
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në majë të qeverisë dhe përmes buxhetit. përmes mekanizmave të policisë sekrete, ajo 

do të lejojë më tej kontrollin e të gjitha autoriteteve. Sllagjana Taseva nga Transparency 

International nuk gaboi  kur tha për Forumin të përjavshëm në 2007:

“Këto lidhje janë shumë të forta dhe me kalimin e kohës gjenerojnë fuqi të madhe 

financiare - si për ata personalisht ashtu edhe për partinë që i përkasin. Ai u jep atyre 

fuqi të plotë për të kontrolluar mekanizmat e demokracisë “.

Së shpejti treshja Gruevski, Stavrevski, Mijalkov do të fillojnë të 

emërtohen “familja” - një klikë e vogël e njerëzve që ngadalë por 

me siguri kanë filluar të marrin kontrollin e gjithë jetës politike, 

sociale dhe ekonomike në vend. Kjo praktikë ka rezultuar e 

dobishme edhe në marrëdhëniet midis politikës dhe biznesit, 

kështu që në lojë përfshihet edhe biznesmeni i famshëm Jordan 

(Orce) Kamçev. Kjo krijon një lidhje afatgjatë miqësie dhe biznesi 

dhe një bazë të mirë për të krijuar partneritete për përfitimin e të 

gjithë palëve të interesuara.

Kamçevi tashmë e ka ndërtuar reputacionin e tij si drejtor i Orka 

Holding, një kompani e themeluar në fillim të viteve 1990 nga babai 

i tij Ilija Kamçev. Pak para se të vinte në pushtet VMRO-DPMNE, 

filluan hetimet në Orka Holding midis 2004 dhe 2006, me Kamçevin 

të dyshuar për shmangie të taksave, punësim të paligjshëm dhe 

mashtrim tatimor. Ai iku në Bullgari, dhe kur u kthye, raportoi para autoriteteve, kaloi 12 

orë në paraburgim dhe ishte me një kusht prej 70,000 eurosh.

Në gusht 2006, Nikolla Gruevski formoi qeverinë e re dhe ishte gjatë asaj periudhe që 

problemet e Kamçevit u zhdukën praktikisht, dhe publiku kurrë nuk dëgjoi ndonjë hetim 

mbi të dhe bizneset e tij deri në hetimin e çështjes “Perandoria” nga deri në fund të 

2018-ës.

Kamçev u pa shpesh në shoqërinë e Mijalkov, deputetë dhe ministra, dhe kompanitë e tij 

u rritën dhe u zgjeruan me shpejtësinë e dritës.

Në vitin 2012, Orka Holding fillimisht bleu kompanitë që botuan gazetat Dnevnik, Vest, 

Utrinski Vesnik dhe Tea Moderna dhe shtypshkronja Qendra Grafike. Pronësia e mëv-

Treshja e Gruevski, 

Stavreski, 

Mijallkov do të 

f llojë të quhet 

"familja" - një 

klikë e njerëzve 

që ngadalë kanë 

f lluar të marrin 

kontrollin e 

gjithë jetës 

politike, sociale 

dhe ekonomike. 



3 6 0



3 6 1

onshme e medias përfshin ish diplomatin Srdjan Kerim 

dhe biznesmenin serb Veselin Jevrosimoviq duke blerë 

aksione në shtypshkronjë. Në këtë mënyrë, tre burrat e 

fuqishëm bëhen shefat e Dnevnik, Vest, Utrinski Vesnik, 

portalin Telegraf, Tea Moderna dhe Makedonski sport. 

Pas shitjes, mediat më prestigjioze dhe të lashta maqe-

donase shndërrohen në mjete të propagandës qeveri-

tare.

Përmes Orka Holding Kamçev hyn në pronësi të ho-

televe, kompanive të ndërtimit, bulmetit, mullinjve, 

mullinjve bujqësorë, fabrikave të tekstilit, restoranteve 

dhe spitaleve. Disa nga këto kompani marrin oferta në 

vlerë dhjetëra miliona euro. Në shumë prej këtyre kom-

panive ai shpesh luan përkrah kompanisë misterioze në 

det të hapur nga Lugano, Zvicër - Eksiko, e cila vetëm në 

mënyrë indirekte shoqërohet me mikun e tij Mijallkov. 

Marrëveshjet e këtyre firmave ishin të lidhura me abuz-

imin e pushtetit, ndikimin në tregtinë dhe korrupsionin.

Mijallkovi, nga ana tjetër, filloi karrierën e tij të adminis-

trimit në 1998 duke ndjekur hapat e babait të tij të fuq-

ishëm, Jordan Mijallkov, i cili ishte ministri i parë i brend-

shëm i Maqedonisë që nga pavarësia e vendit. Ai do të 

vdesë në një aksident me makinë në 1991 në rrugën për 

në Beograd.

Mijallkovi i ri ndjek në gjurmët e babait të tij dhe në 

biznes - Jordan Mijallkov, i cili në vitet 1980 ishte një për-

faqësues me qendër në Pragë i ndërmarrjes shtetërore 

Makoteks. Familja Mijallkov kalon shumë kohë në 

kryeqytetin Çek për shkak të natyrës së punës së babait 

të Jordanit. Puna e parë në qeverinë e të riut Mijallkov 

Kamçevi, Mijallkovi dhe 
Kerim në ndeshje
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është Ndihmësi i Ministrit të Mbrojtjes për Siguri dhe Inteligjencë, një pozicion që vjen 

menjëherë pas diplomimit. Ndërsa karriera e tij në administratë përparon, edhe bizneset 

e tij në kryeqytetin Çek.

Në vitin 2003 Mijallkovi pushoi nga punët e shtetit për t’u rikthyer në 2006 si shef i Zyrës 

së Sigurisë dhe Kundërzbulimit.

Ndërkohë, nën udhëheqjen e tij, policia sekrete është kritikuar për dështimin e 

mbikëqyrjes dhe dështimit të përmbushjes së standardeve të Bashkimit Evropian.

Por deri në vitin 2012 pak e dinë që një zyrtar qeveritar në karrierë është gjithashtu mjaft 

i pasur.

Në atë kohë, portali i pavarur Nova TV, së bashku me partnerët në Republikën Çeke 

me Projektin Ndërkombëtar të Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit në 

vitin 2014, do të publikojë tregimin fitues të çmimeve për bizneset e Sasho Mijallkov në 

Republikën Çeke dhe lidhjen e tij me klane mafioze në Europën jugore.

Hulumtimet do të zbulojnë, për herë të parë, që Mijallkov, pa përmbushur detyrimin e 

tij ligjor dhe të raportojë një rritje të pasurisë, si dhe faktin që ai është drejtor i një 

kompanie në Pragë, zotëron kompani të sapo fituara, apartamente dhe mijëra metra 

katrorë tokë në vende tërheqëse në Pragë.

Kjo çështje përfundoi edhe para Komisionit të Antikorrupsionit, i cili mbrojti zyrtarin në 

një procedurë jo transparente dhe në seancë të fshehtë, duke pretenduar se ai raportoi 

rritje të pasurisë, por ata harruan të njoftojnë ndryshimet. Shumë nuk e besuan këtë 

histori dhe arsyet ishin të qarta.

Përkatësisht, emri i tij tashmë ka filluar të shoqërohet me marrjen në dorëzim të shumë 

bizneseve lokale duke përdorur ndërmarrje në det të hapur, pronësia e të cilave nuk 

mund të dëshmohet, si dhe me drejtorët dhe pronarët e përfaqësuesve.

Arsyeja e dytë është e thjeshtë - si fitoi një pronë shumë milionëshe në vetëm një vit 

dhe nëse, si shef i policisë sekrete, ai nuk e përdori pozicionin e tij për marrëveshje të 

paqarta dhe sekrete që do të mundësonin jo vetëm pasurinë e tij personale, por edhe 

qetësinë e tij në një rrjet të tërë të krimit të organizuar.
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“Mbi të gjitha, pseudonimi i përdorur në biseda me gazetarin Dragan Pavllovic-Llatas, 

‘Shefi i njohur’, është i lidhur me ndjenjën e komunizmit, kur policia sekrete mori rolin 

e gjykatës dhe fjalë për fjalë vendosi për fatet njerëzore”, ka shkruar gazetari hetues. 

Vlado Apostollov, duke përshkruar fuqinë e Mijallkovit, dhe atë që qytetarët mund të 

dëgjonin nga materiali audio e publikuar, kur në fakt, për herë të parë, zëri i “shefit” jehoi 

në publik.

“Nëse deri në vitin 2008 skema do të funksiononte nën radarin e institucioneve, më vonë, 

pasi VMRO-DPMNE dhe Gruevski të konsoliduan pushtetin, ajo do të rritet dhe përhapet 

me mbështetjen ose të paktën me lehtësitë e shtetit, falë miqësisë së ngushtë midis 

shefit të atëhershëm të policisë sekrete dhe Kushëriri i parë i Gruevskit, Sasho Mijallkov 

dhe Jordan Kamçev,”thotë Apostollov.

Gruevski dhe kushëriri i tij nuk përmbahen të abuzojnë me burimet e fshehta të policisë 

për të ndjekur qëllime partiake dhe private. Nëntë vjet pas emërimit të Mijalkov si 

drejtor i policisë sekrete, opozita do të njoftojë se me urdhër të Gruevski dhe Mijalkov 

politikanë dhe gazetarë janë dëgjuar, tregjet e aksioneve janë shantazhuar, biznesmenët 

janë shantazhuar. Gama e abuzimeve është shumë e madhe, dhe gjatë sundimit të tyre 

është hapur një nga skandalet më të mëdha për ekipe të stërvitur të gazetarëve për të 

siguruar dëshmi të padiskutueshme të përfshirjes në korrupsion, trafikim dhe krim të 

organizuar ndërkufitar, përfshirë dyshimet për trafikim të armëve dhe drogës në Evropë.

Emri i Mijalkov u shoqërua me shumë marrëveshje biznesi që e përfshinë atë me 

biznesmenin Orce Kamchev. Historia është mjaft komplekse, me një segment të vogël 

që shpaloset kur SPO hap hetimin e saj për rastin “Perandoria” , por patjetër që mund të 

thuhet se miti i Mijallkovit të gjithëfuqishëm u rrëzua natën e 20 nëntorit 2018 kur lajmet 

u prishën se policët u prangosën. u mor nga “Marriotti i tij” dhe u dërgua në një qeli në 

burgun Shuto Orizarë.

Ai, natyrisht, nuk qëndron gjatë në burgun hetues, ashtu si Kamçevi, por arsyet që çuan 

në arrestimin e tyre padyshim që do të jenë me interes për një kohë të gjatë, derisa 

të dalë nga labirint “i plotfuqishëm” për të cilin dy miqtë janë bërë sinonim i periudha 

e tranzicionit të shtetit, duke përdorur të gjithë mekanizmat që ata kishin gjatë rrugës.
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EKSIKO DHE BELIZE – SIMBOLET  
E NJË EPOKE “OFSHORE”

Si Mijallkov dhe Kamçev, Belize dhe Eksiko u shndërruan në shenjë 

dalluese e sundimit dhjetëvjeçar të VMRO-DPMNE-së dhe një shembull 

shkollor se si funksionojnë ndërmarrjet në det të hapur, pastrimi i 

parave dhe shoqata e fuqishme midis politikanëve qeveritarë dhe 

biznesmenëve. Fuqia, privilegjet dhe paratë gjejnë gjithmonë një 

mënyrë për t’i bashkuar ata, qëllimi kryesor i të cilëve është të fitoni 

sa më shumë para të jetë e mundur, duke mos zgjedhur se si. Dhe ka 

shumë mënyra. Njëra është të fshihet pronësia e kompanisë, të hapet 

një biznes në Belize, Qipro, Sejshele ose në Ishujt e Virgjëra Britanikë, të 

shmanget pagimi i taksave në vendlindje dhe pastaj të pastroni paratë 

në vend dhe pastaj të shkurtoni shufra e kuqe për disa investime të reja.

Megjithëse kjo mënyrë e mençur e funksionimit nuk ishte shpikur nga 

VMRO-DPMNE, para zbulimit të emrit Eksiko, publiku maqedonas nuk 

kishte asnjë vetëdije se asgjë mund të bëhej përmes një kompanie që 

fsheh pronësinë e saj në Belize, përmes Shteteve të Bashkuara, të gjithë rrugën deri në 

VMRO-DPMNE. Lugano, Zvicër. Dhe gjithçka nisi përsëri në vitin 2001 kur u hap ndërmarrja, 

deri në vitin 2018 kur PSP hapi një hetim me emrin kodi Perandoria”. Tashmë në vitin 2019, 

Eksiko bëhet një nga debitorët e kompanive më të suksesshme në det të hapur të Zyrës 

së të Ardhurave Publike me një taksë të papaguar më shumë se 50,000 euro dhe pronë 

të ngrirë për shkak të një hetimi në vazhdim.

Shtatë vjet më parë, në vitin 2012, sipas Qendrës Eurobiznes, Eksiko renditet e 29-ta në 

listën e më të suksesshmit me një fitim bruto prej gati tre milion denarë. Ditë më vonë, ai 

ngjitet në vendin e 14-të me një fitim prej mbi 540 milion denarë ose rreth 9 milion euro.

Kjo kompani misterioze është vetëm një shembull në një varg qindra ndërmarrjesh në 

det të hapur, por shërben si një shembull shkollimi se si drejtuesit e biznesit, zyrtarët e 

vjetër dhe shumë ndihmës mund të bëhen së bashku për të funksionuar, të blejnë prona 

dhe kompani, të rishiten ato , riemëroni, ndërroni vendet dhe kështu krijoni me qetësi një 

perandori që është e vështirë të rrëzohet.
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“Për të bërë të gjitha këto, një numër i dobësive sistemike janë shfrytëzuar, veçanërisht 

mënyra sesi funksionon PRO, Banka Kombëtare, Depozitari Qendror i Sigurimeve 

dhe Regjistri Qendror. Banka Kombëtare, përkundër detyrimeve ligjore, ende nuk ka 

përcaktuar se kush janë pronarët e fundit të këtyre kompanive në det të hapur,” thotë 

Prokurorja Speciale Publike Katica Janeva.

Për herë të parë në vitin 2014, opozita e atëhershme LSDM akuzoi kryeministrin Nikolla 

Gruevski dhe kushëririn e tij Mijallkov se kishin aksione në kompaninë Eksiko dhe “mban 

peng tërë ekonominë në Maqedoni”.

Hulumtimet e mëtutjeshme gazetareske kanë treguar një korrelacion midis firmës 

zvicerane të kapitalit sipërmarrës dhe Orka Holding të Kamçevit, pasi që të dy dolën 

si aksionarë në ndërmarrje të mëdha. Ata u mblodhën nën pronësinë e EC-KOR, një 

kompani që, përmes një seri transaksionesh që përfshinin kompani pa taksa, blenë një 

truall tokësor në sheshin e Shkupit dhe ndërtuan hotelin tetë katesh IBIS, në qendër të 

qytetit.

Marrëveshjet e biznesit që figuronin bashkë në Orka Holding dhe Eksiko nuk përfundojnë 

këtu. Kompanitë zotëronin bashkërisht aksione në kompaninë e ndërtimit Beton - Shtip, 

Zdravje - Bulmetin e Radovës, Zhito Pollogun, Pellagoninë Bujqësore AD Manastir dhe të 

tjera.

Saktësisht Beton-Shtip fitoi shtatë tenderë prej gati 55 milion euro si pjesë e projektit 

të madh të diskutueshëm “Shkup 2014”, dhe ZK Pelagonija mori 6.5 milion euro në 

subvencione shtetërore deri në vitin 2016 për katër vjet pasi Eksiko dhe Orka Holding u 

bënë aksionarë.

Kompania e Kamçevit dhe Eksiko misterioze në Maqedoni kanë themeluar edhe 

kompaninë e hotelerisë dhe turizmit Arhi DOO - Shkup, kompani që në vitin 2014 gjeneroi 

të ardhura mbi 8 milionë euro.

Në vitin 2015, një skandal shpërtheu me shitjen e tokës me vlerë në Vodno nga gjashtë 

parcela dhe mbi 17,000 metra katrorë, të cilat ishin në pronësi të Eksiko, KARA dhe Sirah 

Engineering. Secila kishte fituar dy parcela tokë, me shumicën në pronësi të firmës Sirah 

- më shumë se 11,000 metra katror. Ishte kjo kompani, e themeluar në Belize, në pronësi 

të Risto Novaçevski, kumbari i martesës së parë të kryeministrit Gruevski.
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Në audio përgjimet e paraqitura nga LSDM mund të dëgjojnë biseda midis Gruevskit 

dhe Ministrit të atëhershëm të Transportit Mile Janakieski se si të blini tokë në Vodno, 

dhe të vendosni një mur mbështetës për të parë banorët e lagjes ai diskutoi gjithashtu 

sigurimin e paligjshëm të ndërtimeve të tokës që duhet të ripërdoren si ndërtim. Tashmë 

në vitin 2018, me hetimin PSP për rastin “Perandoria”, zbulohet se pronari i fundit i tokës 

së vlefshme të Vodno është në fakt Nenad Josifoviq, bashkëpunëtor i ngushtë i Kamçevit, 

dhe e gjithë trualli tani po riemërohet në Sirah, këtë herë si Sistina Life Care.

Përfshirja eventuale e Mijallkovit në Eksiko ka qenë gjithmonë në nivelin e spekulimeve, 

por lidhja e tij përmes palëve të treta është përhapur. Përkatësisht, Eksiko është në 

pronësi të T&MJ Investments Ltd Lugano, dhe në të kaluarën u menaxhua, ndër të tjera, nga 

dy drejtorë të nominuar, Emilio Binda dhe Caprani Umberto. Të njëjtët njerëz u shfaqën 

si drejtorë të kompanisë Panama Tasiga Corp, e cila bleu nga Mijallkovi kompaninë e tij 

Myrtlanis SRO, e regjistruar në Pragë, Republika Çeke. Emilio Binda ishte gjithashtu një 

anëtar jo-ekzekutiv i bordit të drejtorëve të asaj që tani njihet si KARA Holding, në pronësi 

të Orka Holding dhe familjes Kamçev.

E themeluar në Mars 2014, Mirtlanis SRO zotëron truall prej 15.280 metra katrorë në një 

zonë të shtrenjtë të Pragës të quajtur Velesllavin. Mijalkov më vonë transferoi pronësinë 

e Tasiga Corp. Në të njëjtën kohë, ai ishte drejtues i policisë sekrete dhe iu kërkua të 

raportonte pronësinë në Komisionin Kundër Korrupsionit. Ai pretendoi se nuk e raportoi 

atë sepse vlera ishte shumë e ulët. Ai gjithashtu transferoi tokën e vlefshme në emrin e 

tij. Drejtori shumëvjeçar i ndërmarrjeve Mijallkov, Goran Gacov, mbeti drejtor edhe pasi 

mbaroi transferimi i pronësisë.

Mijallkov u lidh gjithashtu me Eksiko përmes një agjencie private Security Group Services 

(SGS), për të cilën kishte informacione të pakonfirmuara se ai ishte i tij, por emri i tij nuk 

u shfaq në asnjë dokument zyrtar derisa të lëshoheshin të ashtuquajturat “bomba”, ku 

mund të dëgjohet zëri i Mijallkovit për negociatat e punës dhe tenderët e SGS. Prej disa 

kohësh SGS dhe Eksiko ndajnë të njëjtën seli në rrugën Ivan Millutinoviq në qendër të 

Shkupit, dhe ky ishte realizimi i vetëm i çdo lidhje deri në zbulimin e çështjes “Perandoria” 

në vitin 2018, kur vetëm një pjesë e pyetjeve në rrugën për në paratë dhe për pronarët 

e ligjshëm.
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Hetimet më pas zbuluan se kompania e parë e Belizës - Delta Invest, në fakt, fshehu 

fillimisht babanë e Orce Kamçevit, Ilijën. Ish-pronari i Makedonski Telekom, Zarko Lukovski 

(me të cilin Mijalkov është në një lidhje Kumovian) gjithashtu është renditur për ca kohë, 

dhe kur pronësia e kompanisë zhvendoset në Amerikë, pra kur pronari i Eksiko-s bëhet 

American Calvus LLC, pronari i fundit është, në të vërtetë. , Orce Kamçev.

Kompania amerikane derdhi 1.6 milion euro në Eksiko nga SH.B.A., dhe një pjesë e parave 

hynë në llogarinë personale të Kamçevit, ndërsa një pjesë e pasurisë dhe tokës u blenë 

në Gjevgjeli, ku më vonë u planifikuan të ndërtoheshin kazinotë.

Më vonë, dhe sot e kësaj dite, pronari i Eksiko është kompania me qendër në Zvicër T&M 

Investments of Lugano, Zvicër, një firmë për të cilën njohuritë operative të prokurorisë 

kanë treguar që pronari i fundit është anëtar i familjes Mijallkov.

E gjithë e ashtuquajtura bandë kriminale e dyshuar për Kamçev, Mijallkov dhe një duzinë 

të tjerë, bashkëpunëtorët e tyre, është gërshetuar me një numër ndërmarrjesh të tjera 

në det të hapur, duke e bërë rrjetin edhe më të vështirë për tu zhytur.

Thelbësore për hetimin në “Perandoria” është firma Finzi - e njëjta kompani përmes së 

cilës mund të dëgjohen të ashtuquajturat bomba të zbuluara nga LSDM-ja duke blerë 

pajisje për përgjimin e komunikimeve në internet për MPB.

Ministria, ndërsa drejtohej nga UBK, në vend që të blinte drejtpërdrejt pajisje izraelite të 

përgjimit, e bëri këtë përmes Finzi. Gjatë hetimit për rastin, drejtori i Finish, Kosta Krpaç, 

kreu vetëvrasje në prill 2016.

Kompania maqedonase Finzi u themelua nga Finzi Llc në Shtetet e Bashkuara, dhe pronari 

i fundit i kësaj kompanie, sipas PSP, është Orce Kamçev.

Një numër prej 650,000 euro janë paguar nga Banka Qipriote në Financat e Maqedonisë 

në disa raste. Në atë kohë, d.m.th në vitin 2009, drejtor i Finzi në vend ishte Vlladisllav 

Stajkoviq, vëllai i Nebojsha Stajkoviq, ish-ndihmës i Ministrit të Teknologjisë së 

Informacionit në Ministrinë e Brendshme.

Këto para shkojnë më tej si një themelues në Sistina Kardiologji, një kompani që më vonë 

u riemërua SI- FI -KAR (Sistina, Finzi, Kara). Në vitin 2012, sipas PSP, kur paratë tashmë 
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janë pastruar, firma nënë amerikane mbyllet dhe hapet një e re, me Krpaçin si drejtor, 

dhe paratë nga donacioni izraelit i pajisjeve të përgjimit janë në të njëjtën llogari.

“Kur blejnë një kompani, ata nuk e blejnë për ta operuar atë, por për të nxjerrë sa më 

shumë që të munden nga prona e kompanisë”, tha PSP kur u zbuluan detajet e hetimit.

Deri më tani janë siguruar prova se si u pastruan 2.3 milionë euro nëpër Eksiko dhe Finzi, 

dhe ende po përcaktohet se si paratë rridhnin brenda dhe jashtë Maqedonisë përmes 

firmave nga Izraeli, Zvicra, Amerika, Bahamet, Qipro. Shuma totale për të cilën hetimi 

ka prova është se janë pastruar gjithsej 10.3 milion €, të gjitha në tetë vitet që nga viti 

2009, kur u hapën dhe u mbyllën firmat, bashkimet, blerjet, kompanitë e disponueshme, 

transferohen paratë. përmes bankave qipriote, në mënyrë që përfundimisht këto para 

të pastroheshin për të hyrë si depozita themeluese për të formuar firmat maqedonase.

“Kompanitë që përbëjnë rrjetin në rastin “Perandoria” nuk kanë pasur kurrë aktivitet 

serioz të biznesit. Ata nuk prodhuan ose ofruan shërbime, praktikisht asgjë, dhe akoma 

kishin shumë para për të ndërtuar dhe drejtuar një biznes fitimprurës. Ata ndërtuan 

hotele dhe ndërtesa apartamentesh, morën ndërmarrje ndërtimi dhe kombinimin më 

të madh të qumështit dhe bujqësisë dhe hynë në biznes fitimprurës të sigurimit të 

sigurisë për të financuar përfundimisht median e propagandës. Për sa i përket publikut 

maqedonas, askush nga personazhet që qëndronin pas këtyre kompanive nuk gjeti vaj 

ose diamante në oborr, as nuk krijuan Facebook apo Microsoft. Pra, pyetja e një milion 

dollarësh është nga vijnë nga të gjitha ato miliona euro? Zyra e Prokurorit Publik Special 

(PSP) pretendon se ka disa nga përgjigjet. Sipas SPO, paratë e buxhetit derdhen përmes 

firmës së famshme Finzi, por çështja e rastit  “Thesari” është vetëm një rënie në det,” 

thotë gazetari Apostollov.

Raportet nga organizatat ndërkombëtare tregojnë se vendet në zhvillim, të tilla si 

Republika e Maqedonisë së Veriut, së bashku humbasin 160 miliardë dollarë në vit si 

rezultat i evazionit të taksave të kompanive. Ato përdoren me fatura mashtruese dhe nga 

transferimet e errëta paratë përfundojnë në vendet e përjashtuara nga taksat në vend 

të taksave. Sipas një analize të Christian Aid, nëse këto para do të jepeshin në vendet në 

zhvillim dhe ato të pazhvilluara, do të ishte e mjaftueshme për të shpëtuar 1000 fëmijë 

çdo ditë.
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KAPTINA III

EFEKTE NGA KORRUPSIONI

Shkupi “2014” materializim i  
thelbit të sundimit të Gruevskit

nëse do të duhej të zgjidhnim një gjë që do të na rikujtojë përgjithmonë VMRO-DPMNE-

në Grueviste, do të ishte deri tani projekti “Shkupi 2014” - projekti më i shtrenjtë dhe 

më luksoz i ndërtesave me barok që me shumë mundësi do të na kujtojë përgjithmonë 

efektin e një dekadë rregulli.

Korrupsioni, krimi i organizuar, pastrimi i parave, korrupsioni 

zgjedhor dhe lidhjet e forta midis politikës dhe biznesit nuk janë të 

dukshme për çdo qytetar. Projekti Shkup 2014 është i dukshëm dhe 

ka të ngjarë të jetë përgjithmonë. Me këtë Gruevski arriti qëllimin 

e tij dhe la një trashëgimi dhe një mesazh të qartë se nuk duhet të 

harrohet kurrë.

Ai e bëri atë me paratë e njerëzve, qindra miliona euro, shumë të 

dyshuar për veprimtari kriminale, ndryshuan imazhin e një qyteti, 

zëvendësuan gjelbërimin me beton, shtylla antike, kuaj, luanë dhe 

ura mbi një lumë tharjeje, dhe uji i mbetur rrjedh. në ndërtesat 

e reja barok dhe rrezikoi materialin arkivor. Në fakt,  si shembull 

më i mirë i efektit të sundimit të Gruevskit është “Shkupi 2014”, 

pasi projekti përmban të gjitha aspektet e krimit, korrupsionit dhe 

ndërtimin e një epoke të ndarjes.

Kjo është arsyeja pse ne themi se Shkupi 2014 është një materializim i thelbit të 

sundimit të Gruevskit. Nga njëra anë, është i dukshëm antikizimi , pra përpjekja për 

të ndryshuar identitetin dhe për të krijuar një profil të ri kombëtar që mbështetet më 

shumë në lashtësinë sesa në të kaluarën sllave. Nga ana tjetër, ai material dhe në dukje 

Gruevski me 

"Shkupi 2014" la 

një trashëgimi 

dhe një mesazh 

të qartë se nuk 

duhet të harrohet 

kurrë. "Shkupi 

2014" është 

materializimi 

i thelbit të 

sundimit të tij.
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i padukshëm, projekti u përdor për të tërhequr njëkohësisht paratë nga buxheti, i cili më 

pas është i vështirë për tu gjurmuar. Dhe së fundi - e gjithë kjo u përdor për të politizuar 

dhe për të hyrë në institucione të funksionimit partiak, kompani dhe në fund të fundit 

vetë qytetarët, sepse qëndrimi ndaj “Shkupit 2014” ishte një tregues i “në cilën anë jeni”, a 

jeni “besnikë” ose ju jeni një “armik” dhe për këtë arsye ju trajtuan dhe ju. Ishte përmes 

“Shkupi 2014” që ideja u realizua, por qeveria e Gruevskit ra.

Ashtu siç ishte e vështirë të gjesh shumat e pompuara nga buxheti për tenderët fikse 

dhe aktivitetet kriminale në periudhën 2008 - 2018, ishte po aq e vështirë të llogaritej 

se sa para ka marrë në të vërtetë për një projekt për të paraqitur madhësinë e një. 

qeverisja që solli ndarje thelbësore në shoqëri - askush nuk kishte një hartë se çfarë 

përmban në të vërtetë projekti i Shkupit 2014, përveç një vizualizimi, apo video, që qeveria 

me krenari u paraqiti qytetarëve në 2010, të cilat më vonë pësuan ndryshime.

Të vetmit që arritën të afroheshin me koston totale të këtij projekti ishin njerëzit nga 

Rrjeti Ballkanik i Raportimit Hetimor (BIRN) përmes bazës së të dhënave Shkupi 2014 

nën kontroll - ata thanë se të paktën 684 milion euro janë shpenzuar për ndërtesa, 

monumente, skulptura. , sheshe, garazhe shumëkatëshe, fasada. Hetimet kanë treguar 

indikacione të krimit dhe korrupsionit, por deri më tani askush nuk e ka zbuluar plotësisht, 

siç është e qartë nga hetimi i hapur paragjyqësor në Prokurorinë Speciale që thuajse 

të gjithë prokurorët punojnë me të, por deri më tani nuk janë raportuar me rezultate 

konkrete. Deri më tani, çështja e vetme para gjykatave është çështja SPO, e koduar 

“Tender”, në të cilën Ministrja e Kulturës Elizabeta Kançeska-Milevska fillimisht u dyshua 

për sjellje të pahijshme me një tender për punë ndërtimore në Muzeun e VMRO-së, që 

sipas PSP, e dëmtoi buxhetin për rreth 54 milion denarë.

“Indikacionet e korrupsionit ishin, në të vërtetë, motivi i hulumtimit për “Shkupi 2014 “. 

Së pari, mospërputhja midis shumës së raportuar për koston e saj (80 milion) përsa i 

përket lehtësive dhe parave të investuara në të ishte e dukshme për syrin e zhveshur. 

Clështja e dytë ishte mos transparenca e gjithë sipërmarrjes dhe përpjekja e dukshme 

e qeverisë së atëhershme për të realizuar punët publike të ligjshme. Shënimi i tretë 

ishte rrethi relativisht i vogël i ‘besimit’ të kontraktuesve dhe zbatuesve të projektit dhe 

marrëdhëniet e tyre me klientët. E gjithë kjo ka çuar në dyshime se projekti “Shkupi 2014” 

është një skemë korrupsioni prapa qeverisë së lartë në atë kohë. Ajo që kemi ardhur 
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pas muajve të hulumtimit konfirmoi këto indikacione: ‘Shkupi 2014’ kushton pothuajse 

9 herë më shumë sesa u paraqit para publikut, zbatimi i tij qëllimisht i fshehur dhe jo 

transparent (kjo u konfirmua më vonë edhe nga bisedimet ‘e bombave’) dhe në të morën 

pjesë kompani, artistë dhe institucione partizane, të cilat nga ana tjetër morën tenderë, 

angazhime të reja dhe qasje në qendrat e vendimmarrjes,” tha kryeredaktorja e BIRN, 

Tamara Çausidis, një nga autorët e bazës së të dhënave.

Hulumtimi i BIRN ka rezultuar në gjetje konkrete, siç janë kostoja, abuzimi i institucioneve 

dhe procedurat për zbatimin e tij, dhe zbatuesit specifikë që morën pjesë në këtë rrjet 

të korruptuar.

Për të parë se si është ndërtuar imazhi i ri i Shkupit dhe për të marrë një pamje se si 

shuma të mëdha parash buxhetore mund të nxirren përmes ligjeve, të cilat hapin dilema 

serioze nëse ato përfundojnë vetëm me interpretuesit, duhet vetëm që japin disa fakte.

Pothuajse një e treta e këtij projekti po ndërtohet nga firma Beton - çdo euro e tretë 

e projektit përfundon pikërisht në kompaninë që, rastësisht ose jo, më vonë ndërton 

“Pallatin e Bardhë” të VMRO-DPMNE dhe e pajis atë me parimin “gardian”. Kompanitë 

marrin oferta me çmimin më të ulët të ofertës, por ky çmim zakonisht pompohet më 

tej përmes kontratave shtesë të aneksit, të cilat në përputhje me procedurat ligjore 

mund të arrijnë në 30% të shumës në kontratën themelore. Dhe, si rregull, çdo shtojcë e 

kushteve emergjente është saktësisht 30 përqind, ose shpesh 29.9 përqind e kontratës 

bazë.

Vetëm për ndërtimin e “Teatrit të Vjetër”, sipas shënimeve të sistemit elektronik të 

prokurimit publik, janë lidhur shtatë kontrata themelore, njëzet kontrata aneks dhe mbi 

50 kontrata me autorë, firma ndërtimi dhe projektimi. Me shumë kontrata shtesë të 

nënshkruara për realizimin e projektit, shuma për ndërtimin e saj është rritur në mënyrë 

të vazhdueshme dhe vetëm për Teatrin e Vjetër ka tejkaluar 37 milion euro. Kontratat 

shtesë parashikonin në të vërtetë sende që u komentuan publikisht që duhej të 

planifikoheshin, pasi është e pakonceptueshme të ndërtosh një teatër pa perde, karrige 

apo dyer në ndërtesë.

Misteri më i madh mbetën marrëveshjet për të drejtat e autorit. Llogaritjet që autorët 

shpesh i bënin, përfshinin shuma, pa detaje se sa ose çfarë punësoheshin punëtorë dhe 
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skulptorë, për cilin hangar u punësua, apo çfarë artikulli “shpenzime të tjera të vogla” 

që ata po paraqisnin, të cilat në disa raste arrinin dhe deri në 5,000 euro. Artikujt e “të 

drejtave të autorit” përfshinin punëtorë dhe materiale blerëse dhe hapësira me qira, dhe 

asnjë autor nuk dha detaje të sakta se si ishin shpenzuar fondet.

“Këto janë kosto që autori po na tregon dhe ne nuk po i kontrollojmë ato, por në 

negociata komisioni gjithmonë është duke u përpjekur t’i zvogëlojë ato dhe jo t’i njohë 

ato”, tha kryetari i atëhershëm i Shkupit Vlladimir Todoroviq në vitin 2013 kur dha raport 

për projektin “Shkupi 2014”.

“Shpresoj se të gjithë autorët ishin të ndershëm”, shtoi ai.

Natyrisht, i gjithë ky projekt i lihej ndershmërisë së autorëve, ndërmarrjeve dhe natyrisht, 

VMRO-DPMNE-së, dhe se ndershmëria do të testohet shumë më gjatë se sa u ndërtua 

i gjithë projekti. Për një kohë të gjatë, pyetja se kush ishte autori kryesor i projektit, 

si ishte kuptuar, nëse po ndodhte në planin afatgjatë, në mbledhjet e ahengjeve në 

mbrëmje, apo me një analizë të detajuar se sa njerëz ishin të përfshirë, sa kohë u mor 

vendimi Porta triumfale duhet të jetë e vendosur pikërisht në hyrje të sheshit, dhe objekti 

i policisë financiare duhet të jetë i afërt me lumin Vardar.

Dhe pastaj audios patën jehonë në publik dhe të gjitha tezat ranë për disa analiza dhe 

plane të sakta dhe të qëndrueshme për paraqitjen e kryeqytetit.

“Ka një shatërvan këtu në Romë, obelisk, shumë e bukur, ne duam që ajo të jetë, por si 

ta bëjmë atë, të bëjmë një zgjidhje projektimi apo si? (...) Dhe një burim dhe një obelisk, 

“i thotë Gruevski Ministrit të atëhershëm të Transportit dhe Lidhjeve Mile Janakieski, i cili 

përgjigjet shkurt me” Po, mirë “.

Në audio regjistrimet gjithashtu mund të dëgjohen ndërsa diskutojnë për paraqitjen e 

Qendrës së garazheve, dhe ngatërrohet ndonjë konfuzion nëse do të jetë në “barok” apo 

“klasicizëm”. Kryeministri i atëhershëm, ndër të tjera, propozon të zbatojë zgjidhje barok 

si ato në Vjenë, Pragë, Paris…

“Çfarë janë, barok apo klasicizëm?”, Pyet Gruevski.

“Unë mendoj se janë barok,” përgjigjet Janakieski.
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“Barok është një gjë, klasicizmi është një tjetër, Mile. Ato në Uashington janë 

klasicizëm. 

Ato me shtylla si kjo nga Gjykata Kushtetuese…. ” , thotë Kryeministri i atëhershëm.

“Po, të tilla janë,” thotë Janakieski.

“Ato janë të  klasicizmit, por ju gjithashtu duhet të vendosni barok, sepse unë nuk di 

ta bëj atë,” tha Gruevski në një prej bisedimeve.

Kështu në fakt zbulohet misteri se si lindi ideja për  projektin “Shkupi 2014”, Gruevski 

ia zbuloi fytyrën një arkitekti të vetëshpallur dhe ia la brezave të ardhshëm të gjejnë 

mënyra për t’u marrë me strukturat e Frankensteinit në qendër të qytetit, ndërsa hetojnë 

autoritetet eventualisht mund të pastrojnë të gjithë veprimtarinë kriminale që qëndron 

pas madhështisë pompoze.

Ose siç shprehet Çausidis: “Shkupi 2014 është personifikim i korrupsionit në thelb të tij si 

një faktor gërryes i shoqërisë, institucioneve dhe vetë qytetarëve. Shkupi 2014 është një 

produkt, por edhe një medium përmes të cilit korrupsioni ka skllavëruar jo vetëm shtetin, 

por edhe vetë shoqërinë, qytetarët e saj, mentalitetin dhe shpirtin e lirë “.

Për të çliruar atë frymë dhe tërë shoqërinë nga kthetrat e partizanizmit dhe nga duart 

e njerëzve që mendojnë se pushteti është i përjetshëm dhe sillen si pronarë të tokave 

ndaj zgjedhësve të tyre, me siguri do të duhet një kohë e gjatë për të ndryshuar vetëdijen 

mendore së pari, në të njëjtën kohë me ligj. vepron dhe duke çliruar bizneset dhe 

institucionet nga ata që e mbajnë pushtetin sikur të ishte fryma e tyre e fundit.

SFIDA: LUFTA ME KORRUPSIONIN ME  
INSTITUCIONE TË PAVARURA TË FORCUARA

Mekanizmat për trajtimin e korrupsionit zgjedhor dhe korrupsionit në të gjitha nivelet e 

shoqërisë, partizanizmin dhe nepotizmin, ekzistuan në letër, por jo në praktikë, të paktën 

jo gjatë sundimit një dekadësh të VMRO-DPMNE.

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit ishte një nga mekanizmat dhe 

institucionet që duhej të merreshin me krimin e organizuar dhe korrupsionin, por 

institucioni monitorohej rregullisht në raportet e përparimit të vendit të Komisionit 
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Evropian, duke argumentuar se kornizat ligjore ishin në funksion, por që ato mos punoni 

në jetën e përditshme. Skandale të shumta dhe dyshime për shpenzime të paligjshme 

të fondeve buxhetore dhe pasurim të paligjshëm kanë shkuar pa u vënë re, megjithë 

artikuj të shumtë dhe reagime të publikut. Një “çështje me dyer të hapura” pothuajse 

nuk ekzistonte për institucionin që duhej të funksiononte në mënyrë të pavarur se cila 

parti ishte në pushtet.

“Ende ka pretendime për përdorim selektiv dhe ndikim politik në këtë fushë dhe një 

qëndrim më proaktiv është i nevojshëm për të eleminuar këto çështje serioze. Besimi i 

publikut në organet antikorrupsion mbetet i dobët. Siç është rasti kudo tjetër në rajon, 

korrupsioni mbetet i përhapur në shumë fusha dhe vazhdon të mbetet një problem 

serioz. dhe thuhet se “mangësitë strukturore të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e 

Korrupsionit dhe ndërhyrja politike në punën e tij kanë minimizuar ndikimin e përpjekjeve 

të mëparshme. Monitorimi bindës është ende i nevojshëm, veçanërisht në rastet e 

korrupsionit të nivelit të lartë “.

Në një nga vitet më të trazuara, kur përgjuan përgjimet e para, në vitin 2015, Komisioni 

Kundër Korrupsionit kujtoi vetëm dy ngjarje: zgjedhjen e Presidentit të ri Goran Milenkov 

në prill 2015 dhe konferencën për shtyp të Komisionit korrik, kur ai u largua nga çështje 

gazetareske që lidhen me të ashtuquajturat “bomba politike”.

Saktësisht në të njëjtin vit 2015 Komisioni përfundoi nëntë botime, shumica prej të cilave 

ishin për punëtori dhe seminare.

Komisioni asnjëherë nuk është përgjigjur në përgjimet ose ka hapur ndonjë rast të 

disponueshëm publikisht. Dhe kjo është e mjaftueshme për të kapur rolin e institucionit 

në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, megjithatë kishte një numër rastesh të tjera kur 

publiku priste një përparim, dhe përkundrazi jetonte në një errësirë   të plotë - Komisioni, 

përveç që të heshtte “bombat”. “, Nuk ka hapur asnjë çështje madhore të korrupsionit, 

dhe si fakt, dëshmon në faqen e tyre të internetit, ku në periudhën dhjetë vjeçare ka 

vetëm informacione për takime, forume, memorandume të bashkëpunimit dhe për çdo 

temë të hapur të konfliktit të interesit. Komisioni gjithashtu është mbyllur plotësisht në 

fushën e komunikimit publik, kështu që gazetarët shpesh janë përgjigjur se zëdhënësi i 

caktuar i institucionit nuk mbledh asnjë kufje për t’iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve.
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“E gjithë kjo që kërkuat është në procedurë gjyqësore dhe unë nuk do të komentoj, 

asnjë qëllimshmëri”, ishte përgjigja e Presidentit të Komisionit Kundër Korrupsionit, 

Goran Milenkov në një pyetje në korrik 2015, nëse Komisioni do të ndërmarrë veprime 

për veprime të mundshme korruptive të qeverisë zyrtarë që rrjedhin nga “bombat” e 

shpallura nga opozita.

Ai më pas tha që duke thirrur gazetarët në një konferencë për shtyp, ai kishte treguar 

“mënyrën e punës dhe transparencën”.

“Çdo gjë tjetër është perceptimi juaj”, tha ai, pasi foli për gjysmë ore për programin e 

Komisionit Anti-Korrupsion.

Publiku nuk e dëgjoi mendimin antikorrupsion as për dyshimet se si ishin shpenzuar 

paratë e buxhetit për projektin Shkup 2014 ose për çështje të tilla si “Aktori” ose “Fabrika 

e Pasaportave Sekrete”.

“Komisioni i Antikorrupsionit ishte një nga institucionet që ishin” mbajtës të pushtetit “dhe 

jo” mbajtës të pushtetit “. Po flas për skuadrat nga diku në vitin 2010 deri në dorëheqjen 

në 2018. Mjafton të themi se këta agjentë antikorrupsion nuk kishin ‘hundë për të nuhatur 

korrupsionin’, dhe kur, për shembull, media treguan një skandal korrupsioni, ata nuk 

kishin ‘veshë për të dëgjuar’. “Unë nuk jam nga këtu” lloji i sjelljes “, thotë Misha Popoviq 

nga Instituti për Demokraci Societas Civilis.

Anëtarët e KSHPK nuk publikuan deklaratat e tyre të pasurive. Në vitin 2016, kishte më 

shumë përpjekje gazetareske nga institucioni për të marrë informacion se sa paguajnë 

anëtarët dhe çfarë përmbajnë fletët e tyre të pasurive, por Komisioni arriti në përfundimin 

se fletët e pasurive të tyre nuk ishin në interes të publikut. Vetëm pas ndërhyrjes së 

Komisionit për Qasje të Lirë në Informacionin Publik, anëtarët publikuan pyetësorët e 

tyre në faqen e tyre të internetit.

Një deklaratë e ish-komisionerit Milenkov, e bërë në prill 2016, duke iu referuar listës së 

pasurive të Nikolla Gruevskit pasi ai u tërhoq, gjithashtu do të mbahet mend. “Ju lutem ta 

mbyllni këtë pyetje për shekuj dhe shekuj, amen”, tha ai.

Në vitin 2017, Transparency International Maqedonia dhe OJQ MCMS mbajtën një 

konferencë për promovimin e punës së Komisionit Kundër Korrupsionit, kur u ngritën 

pyetje serioze në lidhje me funksionimin e këtij institucioni në të ardhmen.
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“Para së gjithash, duhet të sigurohet një mekanizëm që do ta bëjë Komisionin të punojë 

me njerëz me integritet të cilët do të jenë të lirë nga çdo ndikim, përfshirë ndikimin 

politik. Për më tepër, ekziston një problem me zbatimin e Ligjit për parandalimin 

e korrupsionit, mangësi në aftësinë e vetë institucionit për të zbatuar dispozitat e 

Ligjeve për Parandalimin e Konflikteve të Interesit. Kishte selektivitet në punë, pavarësi 

të pamjaftueshme të Komisionit dhe të gjitha këto çështje duhen rishqyrtuar, “tha 

Presidentja e Transparency International për Maqedoni, Sllagjana Taseva.

Shteti fillon zbatimin e mekanizmave dhe standardeve të reja për herë të parë në 

zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Komisionit në 2018, pasi punoi me vetëm dy anëtarë 

për gati një vit pas dorëheqjeve të pesë anëtarëve dhe pasi u zbulua skandali që ata 

kishin marrë para për shpenzimet e udhëtimit. urdhra të rremë. Disa prej tyre dhanë 

dorëheqje për arsye shëndetësore, dhe disa shkruan në dorëheqjet e tyre për arsye 

politike. Zgjedhja e anëtarëve të rinj të Komisionit bëhet në kushte të reja dhe ato 

zgjidhen me njoftim publik dhe intervistë me një komitet i cili, veç të tjerave, përbëhet 

nga përfaqësues të OJQ-ve.

“Unë mendoj se situata tashmë ka filluar të ndryshojë. Ligji i ri për parandalimin e 

korrupsionit dhe konfliktit të interesit përcaktoi një mënyrë të re transparente për të 

zgjedhur anëtarët e Komisionit, i cili në praktikë rezultoi që anëtarët e Komisionit të 

zgjidheshin profesionistë pa bagazh politik. Në dy muajt që kanë kaluar nga zgjedhja 

e anëtarëve të tij, Komisioni mbajti 8 seanca të hapura dhe publike, në të cilat hapi  

më shumë se 360   procese. Profesionalizmi, përgjegjësia, përkushtimi, transparenca 

dhe përgjegjshmëria janë parimet thelbësore të punës së këtij komiteti, të cilat do të 

rrisin qëndrueshmërinë ndaj çdo ndikimi. Qëllimi ynë përfundimtar është të zvogëlojmë 

korrupsionin (aktiv dhe pasiv) si një mënyrë të jetës në vendin tonë, dhe mbi të gjitha 

të rrisim besimin e qytetarëve në institucionet shtetërore,”premton presidentja e re e 

KSHPK, Biljana Ivanovska në Prill 2019 .

Megjithatë, rreziqet mbeten edhe më tej.
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“Sigurimet se abuzimet e së kaluarës nuk do të përsëriten nuk vijnë nga kush është në 

pushtet, por nga aftësia e, në teori, institucioneve të pavarura për të kundërshtuar nëse 

dikush përpiqet të abuzojë me pushtetin. Merrni shembullin e Shteteve të Bashkuara. 

Donald Trump vjen  me një mënyrë krejtësisht tjetër të drejtimit të politikës, madje 

drejtuar në mënyrë subversive drejt sistemit ekzistues, dhe ai sistem ka filluar të 

mbrohet. Çfarëdo që  të bëjë, ju keni një prokuror ose ombudsman, ose ndonjë organ të 

pavarur që e padit atë. Prandaj, nevoja për të forcuar vazhdimisht pavarësinë e KSHPK, 

KSHZ, Prokurorisë Publike, Zyrës së Auditimit të Shtetit, etj. Zgjedhja e anëtarëve të rinj të 

KKPK-së është një shembull i mirë, por orekset tona duhet të jenë më të mëdha. Organet 

e pavarura nuk mund të kontrollohen financiarisht nga Ministria e Financave. Ky është 

hapi tjetër i reformimit të këtyre organeve - ata duhet të jenë në gjendje të menaxhojnë 

lirshëm buxhetet e tyre,” tha Misha Popoviq nga Instituti për Demokraci Societas Civilis.

Kufiri i shpresës në luftën kundër korrupsionit është sigurisht i justifikuar, veçanërisht 

duke pasur parasysh që qytetarët maqedonas jetojnë në kufirin midis lirisë ekonomike 

dhe besimit në institucione.

“Dhe qytetarët e pavarur duhet të mbështesin këto institucione kur mbyllin derën për 

njerëzit më të fuqishëm të korruptuar në vend,” thotë Popoviq.
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SHËNDETËSIA 
DHE SOCIALJA 
SI LËMOSHË 

Shëndetësia dhe mbrojtja sociale në Maqe-

doni në dekadën e fundit kaluan një periu-

dhë të rrënimit dhe në vend se të shkojnë 

drejt reformave serioze dhe përputhjes 

me sistemin e BE, edhe më tepër ngecën 

jo vetëm pas vendeve evropiane por edhe 

pas vendeve në rajon. Kjo është periudha 

nga viti 2008 kur në Samitin e Bukureshtit 
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3 април - Грција ѝ стави вето на поканата на Македонија на Самитот на НАТО во Букурешт, Романија, поради 

отворениот спор за уставното име на државата. 

u bllokua ftesa për anëtarësim në NATO nga ana e Greqisë, dhe thuajse deri në nënsh-

krimin e Marrëveshjes së Prespës më 17 qershor të vitit 2017, kur u arrit zgjidhja përfun-

dimtare për kontestin me emrin dhe kur filluan të numërohen dëmet. Në këtë periud-

hë kohore të bredhjes dhe kërkimit të identitetit si shtet, kishte nevojë të madhe për 

forcimin e shëndetësisë publike. Paralajmërimet se “paratë e ndjekin pacientin” mbetën 

vetëm demagogji në kohën e sundimit prej një dekade të VMRO-DPMNE dhe partnerit të 

tyre të atëhershëm BDI. Qytetarët kishin pritje të mëdha sepse kishte edhe shumë prem-

time nga pushteti i atëhershëm i cili për dy vite e udhëhiqte shtetin dhe paralajmëronte 

reforma. Por, turbulencat që ndodhnin në periudhën që pasoi jo vetëm se nuk sollën 

shëndetësi më të mire dhe kushte më të mira për jetë për familjet e rrezikuara sociale, 

por shkaktuan dëm të pariparueshëm. 

Ngritja e gruevizmit ishte në shenjën e popullizmit dhe marketingut, gjë që më vonë u 

tregua fatale për pushtetin. Reformat ( nëse mund të quhen reforma) shpesh shkonin në 

drejtim të gabuar, ndonjëherë merreshin vendime që shkaktonin pakënaqësi dhe revoltë, 

dhe pastaj nën presionin e publikut hiqeshin ose futeshin nën qilim. U shpenzuan shumë 

mjete financiare, ndërsa nuk kishte rezultat të dukshëm. Gjatë të gjitha këtyre viteve, 

mjete të mëdha financiare derdheshin për ekspertë të huaj që duhej të na udhëzonin se 

si bëhen ndryshimet, si dhe në huazime për ndërtim dhe rikonstruim të spitaleve. Ndërtimi 

i disa nga spitalet u zvarrit gjatë tërë dekadës dhe ende nuk  ka mbaruar. Pushteti 

asnjëherë nuk doli me shumë përfundimtare për kostot për këto projekte, asnjëherë nuk 

u bë analizë e hollësishme se sa kredi duhet të paguajnë qytetarët, sa është për kokë 

banori dhe sa vite duhet të paguhen. Qasja joserioze e pushtetit shëndetësor, lojrat prapa 

skene dhe prokurimet e dyshimta dhe të paguara tepër i kushtojnë shtrenjtë qytetarët 

e këtij shteti, por edhe gjeneratat e ardhme. Paratë u harxhuan, ndërsa spitalet mbetën 

në gjendje të mjerueshme, janë të vjetra dhe po rrënohen – me korridore, dhoma dhe 

nevojtore në gjendje të mjerë. 
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Shëndetësia, si një nga segmentet më të rëndësishme të jetës 

shoqërore e cila në periudhën pas pavarësimit kaloi një transformim  

që  nga falas, të kalojë në ekonomi tregu ( edhe pse pjesa më 

e madhe është sistem solidar), duroi edhe humbje të mëdha në 

shumë fusha, e në veçanti në pjesën e parandalimit. Prandaj pritej 

që Strategjia për shëndetësi, e cila u soll për periudhën 2007 – 2020, 

të respektohet  dhe me këtë të kemi sistem shëndetësor të sigurt, 

të drejtë dhe efikas. Në vend të kësaj, pasuan vite rrënimi, kur forma 

kishte më tepër rëndësi se thelbi, kur priteshin fjongo të kuqe për 

hapje të objekteve jofunksionale, nga disa herë lëshonin në përdorim 

aparate të njëjta mjekësore, spitalet u shkretuan, nuk kishte barëra 

për më të sëmurit. Ndikimi i politikës ishte shumë i dukshëm, ndërsa 

situata erdhi deri aty që pacientët në spitalet vetë të blejnë edhe 

një ilaç të thjeshtë për dhembje. Qytetarët, të mllefosur kërkonin 

mjekim dinjitoz, pajisje të rregullt me ilaçe të sigurta në barnatoret 

dhe spitalet, të jenë të kontrolluar nga mjekë që do t’u kushtojnë 

vëmendje, të ulet korrupsioni në shëndetësi, si dhe listat e pritjes 

për operacione. Në pjesën e sociales kishte nevojë për strehimore 

të reja për persona në moshë, rritje të punësimeve, rritje të ndihmës 

sociale, shtesë e rregullt për personat me nevoja të veçanta. Në vend, kishte politizim 

total edhe të këtij sektori, centralizim i lartë dhe kontrolle nga pushteti, si dhe efikasitet 

shumë të dobët të institucioneve publike shëndetësore.  Spitalet dhe klinikat gjeneronin 

borxhe me vetëmenaxhimin me shpenzimet dhe prokurimet e barërave, dhe, në vend se të 

gjendet një model për tejkalim, në disa raste u faleshin borxhet nga Fondi i shëndetësisë. 

Politika e dy drejtorëve, nga të cilët një profesionist dhe i dyti ekonomist, nuk i dha 

rezultatet e pritura, dhe në vend se të hiqen, vendoseshin të ri, partiakë. Punësimet 

e kuadrove ishin ekskluzivisht partiake dhe pa plan, gjë që solli deri te ulja e cilësisë. 

Qëllimet strategjike në shëndetësi duhej të ishin të përqendruara në përmirësimin e 

gjendjes me barëra, parandalim nga sëmundje infektuese dhe jo-infektuese, qasje më e 

mirë deri te shërbimet shëndetësore, forcimi i shëndetësisë primare si themel i sistemit, 

riorganizim dhe avancim i mbrojtjes shëndetësore sekondare dhe terciare, sigurim i 

paqetës bazë të shërbimeve shëndetësore, modernizim i Fondit i cili dë të disponojë 

në mënyrë të drejtë me paratë e qytetarëve, mundësi për mjekim jashtë vendit. Në 

Qytetarët kishin 

pritshmëri të mëdha 

pasi kishte shumë 

premtime nga qeveria 

e atëhershme, e cila 

kishte drejtuar vendin 

për dy vjet dhe njoftoi 

reforma. Por turbullirat 

që pasuan nuk ishin 

vetëm sigurimi i 

shëndetit më të mirë dhe 

kushteve më të mira të 

jetesës për familjet me 

probleme sociale, por 

edhe shkaktimi i një 

dëmi të pariparueshëm.
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vend të kësaj, u kthyen sëmundjet e çrrënjosura infektuese, siç janë morbili, sharllahu, 

shytat, edhe atë, para së gjithash për shkak të rënies së vazhdueshme të imunizimit dhe 

mospasjes strategji që do të përfshijë edukim dhe fushata për imunizim të detyrueshëm. 

Kjo që ndodhte në këtë periudhë ishte rrënim total i sistemit shëndetësor, pakujdesia 

për shëndetin e pacientëve, të sëmurit rëndë vdisnin për barëra, importoheshin barëra të 

dyshimta dhe false, lehona dhe foshnje vdisnin nëpër spitale. Edhe pse mjetet financiare 

që ndahen nga buxheti i shtetit asnjëherë nuk mjaftojnë, duhet ta pranojmë se me këtë 

politikë kemi humbur pa kthim dhjetë vite në të cilat me strategji të mirë mundej të 

ndërtohet sistem solid shëndetësor, si dhe sistem i mbrojtjes sociale, të cilët do të jenë 

në shërbim të qytetarëve. 

SHKATËRRIMI I SHËNDETËSISË 
PUBLIKE PËR PËRFITIMIN  
E ASAJ PRIVATE

Në atë periudhë, diku para vitit 2010 filluan të mbijnë spitalet 

e para private që ofronin paga më të mira dhe kushte më të 

mira për punë për personelin mjekësor. Kjo ishte hyrje në 

komercializimin e shëndetësisë. Atëherë filloi edhe derdhja 

e mjekëve dhe motrave në spitalet private, e cila nga viti në 

vit rritej. Me këtë u krijua sistemi i dyfishtë shëndetësor. Nga 

njëra anë kishim shumë institucione shëndetësore  jo-efikase 

dhe të politizuara të cilat rrënoheshin, e nga ana tjetër spitale 

private moderne që ofrojnë shërbime për të gjithë ata që 

kanë të paguajnë nga xhepi. Politika e gabuar që rezultoi me 

ushte të këqija për punë të mjekëve dhe personelit tjetër 

mjekësor, pagat e ulëta, fronti që u krijua në relacionin mes 

ministrit të shëndetësisë dhe mjekëve gjatë qeverisjes së 

VMRO-DPMNE, por edhe konflikti i brendshëm mes mjekëve si 

rezultat i reformave të këqija, sollën deri te derdhja masovike 

e mjekëve dhe motrave në spitalet private. Por, vallë jo ishte 

akt i menduar që të zhvillohet shëndetësia private në llogari të shtetërores? Tendenca 

Megjithëse fondet 

e alokuara nga 

buxheti i shtetit 

nuk janë asnjëherë 

të mjaftueshme, duhet 

të pranojmë se me 

një politikë të tillë 

kemi humbur në mënyrë 

të pakthyeshme dhjetë 

vjet, në të cilën 

një strategji e mirë 

mund të ndërtonte një 

sistem të qëndrueshëm 

shëndetësor, si 

dhe një sistem të 
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do të ekzistojë për 

shërbimin civil.
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të stimulohen spitalet private në llogari të shtetëroreve i ka rrënjët që moti... Edhe kjo 

nuk ishte fshehtësi për njohësit e gjendjeve në shëndetësi. Shkatërrimi i vazhdueshëm i 

shëndetësisë publike, spitalet e shkretuara pa klimatizim dhe ujë të ngrohtë, personeli. 

Por a ishte një veprim i qëllimshëm për të zhvilluar shëndetin privat në kurriz të publikut? 

Tendenca për të stimuluar spitalet private në kurriz të rrënjëve të drejtuara nga shteti 

është e vonuar për një kohë të gjatë ... Dhe nuk ishte sekret për njohësit e kujdesit 

shëndetësor. Shkatërrimi i përhershëm i shëndetit publik, spitalet e braktisura pa ajër të 

kondicionuar dhe ujë të nxehtë, stafi mjekësor i pakujdesshëm, mungesa e ilaçeve dhe 

reagentëve kanë kontribuar në zhvendosjen e ngadalë të pacientëve në spitale private. 

Në atë akt të mirëkuptimit, kur njerëzit nuk mund të merrnin kujdesin shëndetësor me 

kohë dhe cilësor, njerëzit filluan të huazojnë kredi në mënyrë që të mund të operonin ose 

të mjekoheshin në një spital privat. Por ekzistonte, dhe mbase ka akoma, një marrëveshje 

e heshtur që pacientët të dërgohen në spitale private për ekzaminime dhe ekzaminime 

nga një staf i caktuar i spitalit publik. Në atë kontekst ishin listat e gjata të pritjes për 

operacione dhe ekzaminime ose pajisje që shpesh prisheshin. Një analizë nga viti 2013 

tregon se qytetarët shpenzojnë nga 100 deri 120 milion € në vit për trajtimin, blerjen e 

ilaçeve, pajisjeve mjekësore dhe analizave, ose rreth 30 përqind të parave të alokuara 

për shërbimet e fondeve. Sipas një vlerësimi të përafërt, gjysma e këtyre fondeve shkon 

për trajtim, dhe gjysma tjetër për ilaçe pa recetë, të cilat ata detyrohen t’i blejnë vetë. 

Në të njëjtën kohë, pavarësisht njoftimit të pajisjeve të azhurnuara në spitale, mjekët 

kishin përshtypjen se sistemi shëndetësor po prishej. Kështu, një sistem shëndetësor 

deklarativ i bazuar në solidaritet ka krijuar një sistem në të cilin pacientët paguajnë 

tre herë. Një herë për sigurimin shëndetësor në IIF, të dytën për bashkë-pagimin e 

shërbimeve dhe herë të tretë në spitalet private. Blerja e ilaçeve në barnatore sepse 

nuk janë të përshkruara (asnjë ilaç pozitiv nuk është futur në listën pozitive për më 

shumë se një dekadë) gjithashtu tregon për një veprim të qëllimshëm. Dhe kështu, 

kujdesi shëndetësor u bë një biznes fitimprurës, dhe pas spitalit të parë, gjithnjë e më 

shumë, filluan të hapen qendrat diagnostikuese, diagnostifikimi me rreze X, laboratorët 

e analizave.

Por, lojtarët kryesorë (dy ose tre spitalet e parë), të cilët ndajnë tortën nga FIF, po 

marrin një mbështetje të shtuar nga Fondi, dhe çmimet për disa shërbime kanë filluar të 

rriten. Informacioni publik doli së fundmi se një ose dy nga këto spitale kishin faturuar 
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të njëjtat shërbime disa herë, duke u ngarkuar si përmes Fondit ashtu edhe privatisht, 

por nuk kishte detaje dhe hetime. Mbështetja e vazhdueshme e spitaleve private nga 

njerëzit e parë në kujdesin shëndetësor, e cila filloi më shumë se një dekadë më parë, 

vazhdon. Publiku është akoma në një gjendje katastrofale. Kjo u konfirmua edhe nga 

Raporti i fundit i Progresit i Komisionit Evropian, i cili thotë se një e treta e shërbimeve 

shëndetësore paguhen nga vetë qytetarët, por që nuk ka përparim në mbrojtjen e 

shëndetit të qytetarëve. Nëse politika shëndetësore do të përshtatet më tej, nëse 

shpallja e një partneriteti publik-privat do të thotë një shpëtim i shëndetit publik ose 

anulim mbetet për tu parë. Në vijim janë ngjarjet dhe projektet që kanë ndodhur në 

dekadën e fundit në kujdesin shëndetësor dhe shoqëror.

PROJEKTET DHE NGJARJET MË TË  
RËNDËSISHME QË E SHËNUAN KËTË PERIUDHË

 ` Lista e pozitive e ilaçeve nuk ka ndryshuar për një dekadë. Kjo ka çuar në një situatë 

ku qytetarët janë duke u trajtuar me ilaçe të vjetruara me recetë, dhe gjithçka tjetër 

po blihet vetë, dmth. Mjekët nuk mund të aplikojnë plotësisht ilaç të bazuar në prova 

sepse jo çdo pacient mund të përballojë të blejë ilaç.

 ` Në vitin 2011, epoka e importit paralel të ilaçeve hyri nën maskën e ilaçeve më të lirë. 

Në fakt, kjo rriti numrin e shitësve me shumicë, dhe në tenderë ata morën ilaçe që 

prodhuesit e huaj nuk i garantonin, pasi vinin nga vendet e tjera pa një certifikatë 

prodhuesi dhe askush nuk e dinte se si ishin ruajtur dhe transportuar. BPPO po 

heton rastin e ilaçeve të falsifikuara, dhe një hetim paralel është nisur nga media për 

importin paralel të ilaçeve.

 ` Ndarja ka ndikuar shumë shëndetin. U emëruan drejtorët e partisë dhe të gjitha 

punësimet e reja të mjekëve dhe personelit tjetër mjekësor ishin ekskluzivisht 

me bazë partiake. Kjo ka çuar në një rënie të cilësisë, në gabime mjekësore, në 

intolerancë midis mjekëve, në mungesë interesimi për pacientët. Ky trend vazhdon.

 ` Specializimet shtetërore janë pezulluar për një kohë të gjatë, dhe specializimet në 

pediatri janë shfuqizuar. Tani nuk ka asnjë pediatër në vend, me mjekë në shtëpi 

që presin fëmijë të shëndetshëm dhe të sëmurë, të porsalindur dhe të moshuar 
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në të njëjtin korridor. Anesteziologët dhe specialistët nga shumë degë të tjera të 

rëndësishme të mjekësisë mungojnë.

 ` Shteti ka kryesuar në vite listën e BE për vdekshmërinë foshnjore. Repartet e 

gjinekologjisë kanë vdekur nga gjakderdhja ose sepsa. Situata ka filluar të stabilizohet, 

por është shumë larg.

 ` Transplantimi i veshkave ka vdekur posaçërisht nga dhuruesit kadaverikë (të ndjerë). 

Keq-administrimi katastrofik i Koordinatorit Kombëtar të Transplantit dhe lëvizjeve 

populiste, premtime boshe, më tej i pengoi njerëzit të dhuronin organe për të afërmit 

e tyre ndërsa jeta e tyre ishte shuar.

 ` Mjekët filluan të linin shëndetin publik, me rrjedhën më të madhe që ndodhi në vitin 

2010 kur filluan të shfaqen spitalet private. Pakënaqësia, kushtet e dobëta të punës, 

paga e ulët, pamundësia për të përparuar kanë bërë që shumë të shkojnë jashtë 

vendit.

 ` Qeveria doli me proekt dhe nëpërmjet ,,importimit“ të mjekëve të huaj të cilët vinin 

për një ose dy javë u mundua të lehtësonte situatën. Këta mjekë vinin falas, dhe për 

shkëmbim bënin propagandë për ,,religjonin“ e tyre. Nuk ka analizë për suksesin e 

këtij proekti, por janë të evidentuara disa gabime tek pacientë të operuar nga mjekë 

të huaj, dhe disa atë e paguan edhe me jetë. 

 ` Një nga projektet kryesore që kushtoi shumë para ishin kamerat e vëzhgimit me 

video që duhej të regjistroheshin në zyra. Për shkak të mbikëqyrjes së paligjshme, 

Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale urdhëroi heqjen e kamerave.

 ` Blerja e defibrilatorëve në të gjitha institucionet publike dhe private, hotelet, 

ministritë, është një projekt i dështuar për të cilin ata kanë “hedhur” shumë para. 

Ato nuk përdoren sepse nuk ka personel të trajnuar për trajtimin e defibrilatorëve.

 ` Nuk ka asgjë nga këshilltarët ligjor që duhej të jenë në secilën klinikë. Gjithashtu 

sporteli i informacionit dhe tavolinat e referimit janë bosh.

 ` Tenderi i madh për pajisjet mjekësore, me peshë 120 milion euro, ishte i tepruar disa 

herë. I solli pajisjet e nevojshme diku, por për shkak të blerjeve të paplanifikuara, 
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shumë pajisje u lanë të paketuara në bodrumet, me garancinë e skaduar dhe disa 

mungoi staf i trajnuar.

 ` Ndërtimi i disa spitaleve ka marrë një dekadë, disa prej të cilave ende nuk kanë 

përfunduar. Ndërtimi dhe rindërtimi është nën kujdesin e një njësie projekti në 

Ministrinë e Shëndetësisë, me kredi nga Banka e Këshillit të Evropës.

 ` Pakoja e re e shërbimeve shëndetësore, e paralajmëruar të përcaktohet sipas 

nevojave të popullatës dhe fondeve të disponueshme, nuk e ka parë kurrë dritën e 

ditës.

Kaosi në shëndetin publik ka arritur kulmin në vitet e fundit të sundimit të VMRO-DPMNE. 

Spitalet ishin në borxhe, nuk kishte ilaçe, çarçafë, pizhama për të sëmurët. Fonde të 

mëdha u investuan në ndërtimin e disa objekteve, të cilat nuk prodhuan rezultatet e 

shpallura, përfshirë këtu:

 ` Plani për Qendrën e re Klinike që qeveria e atëhershme njoftoi se do të fillonte në 

vitin 2014 pasi një projekt madhështor në sitin e Klinikës së vjetër të Gjinekologjisë 

dështoi. Atij iu dha një kredi 70 milion € nga Banka e Këshillit të Evropës; 1.5 milion 

euro janë dhënë për projektin kryesor, dhe plani dështoi.

 ` Ka filluar projekti “Termi im” i cili, ndërsa synon të sillte rendin në ekzaminime, fillimisht 

shkaktoi një kaos të madh dhe mjekë të hutuar dhe të gjithë stafin mjekësor.

 ` Qendra PET, Qendra për Tomografi të Emisioneve Positron, gjithashtu u hap, e shpallur 

si një projekt madhor nga qeveria e atëhershme që u promovua për të tërhequr 

pacientë nga e gjithë rajoni. Qendra PET tani nuk është në gjendje të funksionojë 

me kapacitet të plotë, nuk ka personel, pajisjet janë pa garanci dhe nuk ka asnjë 

strukturë për të mirëmbajtur objektin.

 ` Pas 20 vjet sforcimesh dhe njoftimesh të ndryshme, operacioni kardiak shtetëror u 

hap shpejt në Klinikën e Kardiologjisë. Ende nuk ka detaje nëse operon me kapacitet 

të plotë, çfarë përqindje të operacioneve kryen, nëse kryhen operacione komplekse 

kardiake.
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 ` Ndërtimi i spitalit të Ohrit është vonuar për vite me radhë, dhe disa njerëz nga 

Ministria e Shëndetësisë, së bashku me një nga ministrat e atëhershëm të BDI-së, 

janë paditur për tenderë të pretenduar të paligjshëm, të cilat SPO po heton.

 ` Ndryshimet në statusin shoqëror ishin kryesisht promovues në natyrë dhe pjesë 

e ndryshimeve legjislative. Më i rëndësishëm është projekti “Fëmija i tretë”, i cili u 

shfuqizua nga ndryshimi i qeverisë sepse “stimulimi” nuk dha rezultatet e pritura.

KUSH ISHIN “KRIJUESIT” E  
REFORMËS SHËNDETËSORE?

Se projektet shëndetësore dhe reformat po bredhin pa plan dhe vizioni është përshkruar 

më së miri nga Shoqata e Mjekëve Parësor Shëndetësor nga Kumanova në një letër 

drejtuar Dhomës së Mjekëve në vitin 2009 Mjekët thonë, ndër të tjera: Christopher 

Columbus. Kur u largua ai nuk e dinte se ku po shkonte, kur mbërriti ai nuk e dinte se ku 

ishte, kur u kthye nuk e dinte se ku ishte. Shëndeti është një nga shtyllat kryesore të çdo 

shoqërie moderne. Statedo shtet modern ka një Strategji Kombëtare të Shëndetit, dhe 

ne varemi nga marrëdhëniet politike dhe ngjarjet e përditshme. Në një situatë të tillë 

nuk e dimë se çfarë na pret nesër. ”Kështu kanë shkruar doktorët nga Kumanova në vitin 

e largët 2009. Në të vërtetë, gjërat po ndodhnin çdo ditë, dhe strategjia kombëtare nuk 

respektohej. Kishte vendime që nuk ishin në interes të qytetarëve, ishin projekte që nuk 

forcuan sistemin shëndetësor. Qytetarët dhe punonjësit e shëndetësisë u lodhën nga kjo. 

Frika është e vendosur edhe nga mjekë eminentë. Në vitet që pasuan, veçanërisht vitet 

e fundit para rënies së pushtetit, ishte tërësisht e errët. Për të ditur se kush ka marrë 

vendimet më të rëndësishme, le të kujtojmë se kush ishin ministrat e shëndetësisë në 

këtë kohë. Në korrik 2008, Imer Selmani u largua nga kabineti qeveritar, duke zëvendësuar 

deputetin e PDSH-së. Si personi i parë në shëndetësi, mjeku dhe biznesmeni Selmani do 

të mbahet mend pas shndërrimit të Qendrës Klinike në 31 klinika të veçanta. Vendimi 

për shpërbërjen e Qendrës Klinike varet nga VMRO-DPMNE, dhe si ministër ai nuk e 

kundërshtoi dhe e vendosi nënshkrimin e tij. Prandaj, përkundër karizmës së tij, ai nuk 

mori simpatinë e stafit të Qendrës Klinike. Ishte gjatë kohës së tij që secila klinikë vendosi 

të drejtojë dy drejtues, një ekspert dhe tjetri ekonomik, një projekt fiasko. Pasardhësi 
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i tij është kirurgu i ri dhe premtues i barkut, Bujar Osmani i BDI, i cili erdhi në këtë post 

me vetëm 29 vjet. Ajo që kanë të përbashkët këta dy ministra është blerja e kamerave 

të vëzhgimit me video në spitale, të cilat duheshin xhiruar 24 orë në ditë. Projekti i filluar 

nga Selmani dhe i implementuar nga Osmani përfundoi pa sukses, me një milion euro të 

shpenzuara për kamerat. Bujar Osmani shërbeu si ministër i shëndetësisë nga korriku 

2008 deri në 2011, kur ia dorëzoi postin Nikolla Todorov, avokat me profesion nga partia 

qeverisëse e atëhershme VMRO-DPMNE, i cili më parë ishte ministër i arsimit. Zhvillimet, 

ngjarjet kryesore dhe projektet që ndodhën gjatë ministrisë Osmani dhe Todorov janë 

shtjelluar më tej. Nikolla Todorov do të mbahet mend për politikën e tij katastrofike të 

shëndetit dhe shkatërrimin që la pas, të cilin qytetarët e kanë quajtur “ministri i vdekjes”.

PROJEKTI “KARTELA SHËNDETËSORE ELEKTRONIKE”

Projekti “Karta Elektronike e Shëndetit” filloi zyrtarisht zbatimin e tij në vitin 2009, me një 

plan për të blerë 2,000,000 karta elektronike për personat e siguruar. ËShtë planifikuar 

të personalizohen kartat me certifikata dixhitale, sistemin e informacionit, pajisjen 

kompjuterike dhe mbështetjen e softuerit, trajnime për punonjësit e Fondit Shëndetësor, 

10,000 lexues kartash, dhe autoritetet premtuan se ky sistem do të hapte dyert e gjera 

për zbatimin e plotë të shëndetit. shteti yne Në atë kohë, Bujar Osmani ishte Ministër i 

Shëndetësisë, dhe FSDM-ja drejtohej nga Gjorgji Trenkovski dhe Slloveni Janez Zelnikar. 

Kur Trenkovski dha dorëheqjen në gusht 2009, Maja Parnadzieva-Zmejkova e zëvendësoi 

atë. Projekti u operua nga FSSH.  Pas shumë vonesave, zbatimi më në fund filloi në 

shkurt 2013 pasi afati ligjor për zbatimin ishte në prilli të atij viti. Autoritetet nuk ishin të 

përgatitur për këtë projekt, i cili ishte i paplotë, dhe 500,000 kartat e para të blera nga 

firma kroate AKD ishin të vlefshme për 3 deri në 5 vjet. Por ECC nuk u bindej pritjeve, 

kartela e siguruar nuk kishte dosjen mjekësore të të siguruarit sepse nuk ishte instaluar 

një sistem i integruar informacioni. Projekti, i shpallur për më shumë se një dekadë, 

pësoi një fiasko. Paratë për këtë qëllim janë zhdukur dhe nuk janë parashikuar fonde të 

reja. Megjithëse kartat duhej të ishin pa pagesë, Ministri i atëhershëm i Shëndetësisë, 

Nikolla Todorov vendosi t’i paguante qytetarët nga xhepi i tyre, për 250 denarë. Sipas 

llogaritjeve të përafërt, buxheti i parave të qytetarëve për EPC u ngrit midis gjashtë dhe 



3 9 0

tetë milion euro. Sidoqoftë, jo të gjithë qytetarët morën KQZ. Në vitin 2014, 310,000 qytetarë 

kishin mbetur pa karta shëndetësore edhe pse paguanin për to. Në korrik 2016 përsëri 

pati një problem me lëshimin e kartave të skaduara. Rreth 46,000 punonjës të kujdesit 

shëndetësor dhe familjet e tyre kishin mbetur pa karta elektronike edhe pse pagat e tyre 

ishin ulur me 250 denarë. Problemet u shfaqën sepse ministria e shëndetësisë nuk pagoi 

rregullisht karta të kompanisë kroate AKD për kartat. Në nëntor 2016, e vërteta nuk mund 

të fshihej më - ndërmarrja Indcium (bija e AKD) mblodhi makinat, ndaloi prodhimin e 

kartave elektronike shëndetësore dhe vendosi një çelës në derë. Kjo nënkuptonte fundin 

e EPC. Megjithëse Todorov dhe Sasho Stefanovski, të cilët ndërkohë u bënë drejtor i FIF, 

ishin duke premtuar një tender të ri për EPC, kurrë nuk ndodhi. Ku shkuan miliona fondet 

e parashikuara për të gjithë sistemin e informacionit nuk u dihej kurrë. Mbi 10,000 lexues, 

të cilët fillimisht ishin të prokuruar dhe rreth 5-6 mijë shtesë, tani po mbledhin pluhur. 

Për këtë projekt të pasuksesshëm janë shpenzuar miliona dollarë në dëm të qytetarëve 

dhe shëndetit të Maqedonisë.

VIDEO- MBIKËQYRJE  NË SPITALET

Projektin me prokurimin e kamerave për mbikëqyrje të cilat duhej të incizojnë nga 24 

orë në spitalet e filloi Selmani, e mbaroi Osmani, ndërsa tentoi ta rikthejë Todorovi, edhe 

pse ishte i vlerësuar si joligjor nga Drejtoria për mbrojtjen e të dhënave personale. 

Shumë gjëra i mundonin qytetarët në shëndetësi në vitin 2008. Spitalet nuk kishin 

barëra dhe material  harxhues shëndetësor, kështu që drejtorët merrnin barëra me 

bonde nga barnatoret me shumicë. Kur grumbulloheshin borxhet, barnatoret me 

shumicë e ndalonin dorëzimin e barërave derisa nuk e paguanin borxhin. Pacientë me 

karcinomë, me sëmundje të rralla, vdisnin pa ilaçe. Në kushte të tilla, në vend se të 

investohet në gjërat themelore, u morën 1.200 kamera për video – mbikëqyrje. Kamerat 

duhej të regjistrojnë  si në zyrë ashtu edhe në korridore, dhe persona të caktuar  në 

një dhomë të veçantë në Shërbimin për punë të përbashkëta po shikonin gjithçka që 

ndodhte. Shpjegimi i dhënë nga Ministria e Shëndetësisë ishte se kjo është bërë për 

të përmirësuar efikasitetin e punës së personelit shëndetësor. Ministri i atëhershëm, 

Bujar Osmani, i cili është duke përfunduar prokurimin, tha se nuk lejon që sistemi të 
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lëshohet, derisa të mos ishte përgatitur një rregullore, duke specifikuar mënyrën dhe 

procedurën e përdorimit të pamjeve të vëzhgimit me video dhe se do të ishte në zonën 

e regjistrimit. tregohet të jetë nën monitorimin e videos. Janë regjistruar hyrje në 

spitale, rreth sporteleve ku bëheshin regjistrime, korridoreve dhe farmacive qendrore 

ku ruheshin ilaçet. Vetëm gjashtë muaj më vonë Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale zbuloi se regjistrimi i pacientëve nuk ishte i ligjshëm dhe se regjistrimet mund 

të keqpërdoren, dhe kamerat u hoqën brenda dy javë. Osmani, ndërsa ishte dakord me 

këtë zgjidhje, nuk e konsideronte privatësinë e pacientit si të rrezikuar. Pas këtij vendimi, 

një Qendër Monitorimi e vendosur në Shërbimet e Përbashkëta u mbyll, dhe kamerat dhe 

fjalëkalimet u dorëzuan klinikave. Mbeti mister cilat kamera u hoqën, të cilat mbetën 

në funksion, a regjistroheshin ende pacientët dhe stafi.  .Më vonë, në vitin 2012, pati një 

përpjekje tjetër nga Todorovi për të kthyer kamerat, vendimi madje i kaloi Qeverisë. Se 

a u realizua ose u la vetëm në letër ky projekt, për të cilin Todorovi paralajmëroi se do 

të hynte nën Ligjin e Kujdesit Shëndetësor, askush nuk e di me siguri. Një gjë është e 

sigurt - mbi një milion euro janë shpenzuar në mënyrë të panevojshme, dhe deri më tani 

askush nuk ka marrë përgjegjësinë për tenderin e paqëllimshëm.

DALJA MASIVE E MJEKËVE JASHTË VENDIT

Në vitin 2010, kur filloi rrjedhja e mjekëve dhe infermierëve në spitale private, filloi procesi 

i shkuarjes jashtë vendit. Sipas vlerësimeve nga Dhoma e Mjekëve, 1,207 mjekë janë 

larguar nga vendi nga 2010 deri në 2018, ose rreth 120 mjekë largohen nga vendi në vit, 

por numri besohet të jetë shumë më i lartë sepse ata që studiojnë rrugën e BE-së janë 

drejtpërdrejt të hapura. Një studim i organizatës ndërkombëtare Healthgrouper zbuloi 

se mjekët ishin të pakënaqur me pagat dhe kushtet e punës, dhe madje 90 për qind e të 

anketuarve thanë se nuk kishin dëshirë të ktheheshin në shtëpi. Një total prej 70 për qind 

e mjekëve që mbeten në vend thonë se duan të ndjekin rrugën e tyre. Sipas një studimi 

të vitit 2016 nga Healthgrouper, dalja e mjekëve të rinj jashtë vendit është gjithashtu për 

shkak të situatës politike. Rreth 70 për qind e mjekëve që shkuan jashtë vendit thanë 

se atyre u ofrohej punësimi vetëm nëse ishin anëtarë të një partie të caktuar politike. 

Mësimi për secilën prej tyre kushton shtetit rreth 60,000 euro. Hulumtimet kanë treguar 
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që shumica e të gjithë mjekëve janë jashtëzakonisht të pakënaqur me statusin që kanë 

në shoqëri, mendojnë se profesioni i tyre nuk vlerësohet, se ata punojnë në kushte të 

vështira, nën një stres të shtuar dhe stres. Kishte një përshtypje midis të gjithëve se shteti 

nuk e vlerësonte dhe vlerësonte si duhet profesionin e mjekut. Reforma shëndetësore 

gjeneron pakënaqësi me mbi 70% të mjekëve që punojnë në publik (77%) dhe shëndetësi 

private (72%). Mjekët, si bartës të kujdesit shëndetësor, janë aktorët kryesorë në pjesën e 

sistemit shëndetësor që prodhon shërbime shëndetësore. Suksesi i zbatimit të tyre varet 

nga shkalla e pranimit të tyre dhe kënaqësia me reformat. Nëse ky fenomen vazhdon, 

shteti do të mbetet pa mjekë, veçanërisht specialistë, të cilët do të kenë një ndikim 

shumë negativ në të gjithë sistemin shëndetësor. Infermieret po largohen gjithashtu nga 

Maqedonia, dhe këtë po ndjehen nga pacientët dhe punonjësit e shëndetit publik, të cilët 

detyrohen të punojnë më shpesh për shkak të mungesës së stafit. Lodhja dhe mungesa 

e përqendrimit reflektojnë cilësinë e shërbimeve shëndetësore. Në një situatë të tillë të 

mungesës së mjekëve specialistë ka pasur lëshime të shpeshta dhe gabime mjekësore. 

Kishte një periudhë të errët për shëndetin e Maqedonisë.

MUNGESA E SPECIALISTËVE GJITHASHTU  
REZULTOI ME  VDEKJEN E LEHONAVE

Vdekjet e lehonave u shpeshtuan në vitet që pasuan. Gratë e reja, të shëndetshme, 

po vdesin nëpër maternitete në të gjithë vendin, kur po bëheshin nënat. Shkaku në 

pothuajse të gjitha rastet ishte gjakderdhja ose sepsa. Familjarët po kërkonin përgjigje 

dhe përgjegjësi për këto që ndodhnin. Në vitin 2010, kur brenda tre muaj  vdiqën shtatë 

lehona, inspektorët në Inspektoratin Sanitar dhe Shëndetësor Shtetëror dhe anëtarët e 

komisionit special të Ministrisë së Shëndetësisë filluan inspektimet në 32 spitale në të 

gjithë vendin. Ata kontrolluan kushtet në të cilat punojnë departamentet e gjinekologjisë 

dhe obstetrikës. Ministria vendosi të fusë masa të jashtëzakonshme, dhe si pjesë e 

masave e mbylli maternitetin Prilep, ku dy lehona vdiqën brenda dhjetë ditëve. Ministri 

i atëhershëm i shëndetësisë Bujar Osmani lëshoi   një deklaratë skandaloze pas kaq 

shumë vdekjeve: “Tani që kemi parë kushtet, ne do të ndërmarrim veprime”, tha Osmani 

Healthgrouper 
– samiti rreth 
hulumtimit për arsyet 
për pakënaqësinë e 
mjekëve
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më 6.3.2010. Por media vazhdoi të përmbytet me lajme për raste të reja. Në tetor 2015, 

publiku u trondit nga vdekja e 32-vjeçares Maja Kadieva nga Dojran e cila vdiq së bashku 

me foshnjën e saj gjatë një lindjeje cezariane në një spital në Gjevgjeli. Autopsi tregoi se 

gruaja e re ishte mbërthyer me një tub kur asaj iu dha anestezia dhe foshnja vdiq nga 

ajri. Hetimi tregoi se anesteziologët në sallën e operacionit ishin në gjendje alkoolike. Në 

Dhjetor 2018, anesteziologu u dënua me katër vjet burg dhe iu ndalua veprimi, ndërsa 

dy gjinekologët u liruan na aktakuza. Ky rast i ekspozoi të gjitha mangësitë e sistemit 

shëndetësor në vend. U tregua se Spitali i Gjevgjelisë nuk e meritonte statusin e spitalit, 

sipas kushteve, dhe kryesisht për shkak të mungesës së stafit të tij. Spitali nuk kishte 

gjinekolog për më shumë se dy vjet sepse ishte i vetmi që u largua për shkak të lëvizjes 

dhe presionit psikologjik të pësuar nga drejtori për vite me radhë dhe u punësuar në 

spitalin e Strumicës. Qysh atëherë spitali i Gjevgjelisë ka punësuar të njëjtin gjinekolog 

dhe një tjetër, i ardhur nga Strumica për të ndërhyrë në Gjevgjeli. Për më tepër, vetëm 

dy anesteziologë i shërbyen tërë rajonit (një vdiq pas vdekjes së lehonës). Nuk ka asnjë 

pediatër në qytet; i vetmi që është në pension ka një praktikë private dhe thirret në spital 

sipas nevojës. Në repartin e fëmijëve nuk kishte asnjë infermiere të stafit, por vetëm një 

infermiere, dhe infermiere nga departamentet e tjera u huazuan. Ndalja dhjetëvjeçare 

për specializimet shtetërore nuk ka çuar në asnjë mjek të specializuar kudo në vend. 

Mungojnë gjinekologët, anesteziologët, pediatër dhe mjekë nga specialitete të tjera. 

Shumica e spitaleve të lindjes ishin të mbyllura në vende të vogla ku situata ishte kritike; 

gratë shtatzëna udhëtojnë në qytetin më të afërt. Për të lehtësuar situatën në vitet e 

fundit, specialistë nga Shkupi, kryesisht gjinekologë dhe anesteziologë, kanë filluar të 

dërgohen në qytete të tjera ku rrotullohen. Masat e tilla ka të ngjarë të ekzistojnë derisa 

të përfundojnë specializimet e ardhshme të specializantëve. E gjithë situata është një 

nga shkaqet kryesore të shumë mosveprimeve, gabimeve mjekësore dhe vdekjeve të 

lehonave nën kujdesin shëndetësor.
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MAQEDONIA NË MAJËN E LISTËS PËR  
MORTALITETIN E FOSHNJAVE NË EVROPË

Një nga gjërat më të frikshme që mund të ndodhë në një vend është vdekja e foshnjave 

të sapolindura. Gjinekologët e shohin arsyen e kësaj situate në politikën e dobët 

shëndetësore, mungesën e gjinekologëve në vend dhe mungesën e fondeve për zbatimin 

e programeve të synuara për gratë gjatë shtatzënisë. Maqedonia ka pasur epërsinë 

e vendit me vdekshmërinë më të lartë në Evropë për gati një dekadë. Për shembull, 

në vitin 2015, sipas Zyrës Shtetërore të Statistikave, shkalla e vdekshmërisë foshnjore 

deri në ditën 7 është 14.3 dhe është më e larta nga të gjitha vendet e BE-së, ose tre 

herë më e lartë se mesatarja evropiane e 5.2. Është mbresëlënëse që në periudhën 

e zbatimit të Strategjisë për Nënën e Sigurt nga 2010, vdekshmëria e foshnjave është 

rritur nga 7.5 në vitin 2011 në 9.9 në 2014. Rritja më e madhe e vdekshmërisë foshnjore 

midis 2010 dhe 2015 ishte në vitin 2012, kur vetëm një vit numri i foshnjave të vdekura u 

rrit  25.2 për qind krahasuar me një vit më parë, dhe numri i lindjeve të gjalla u rrit për 

vetëm 3, 4 për qind. Arsyeja e një situate të tillë katastrofike nga Platforma e Barazisë 

Gjinore u citua nga mungesa e gjinekologëve në shtëpi në brendësi dhe mungesa e 

spitalit të maternitetit në zonat më të vogla, si dhe pagesa e paligjshme e kontrolleve nga 

gjinekologët në shtëpi. Shembulli më drastik është komuna e Shuto Orizarit ku gratë nuk 

kanë pasur gjinekolog për 10 vjet. Jashtë bashkisë, gjinekologët i ngarkojnë në mënyrë 

të paligjshme për testet e PAP, ESO dhe provimet, megjithëse janë falas. Grumbullimi 

i paligjshëm i gjinekologëve konsiderohet si një nga arsyet që gratë nga kategoritë e 

prekura nga shoqëria nuk vizitojnë një gjinekolog, veçanërisht në shtatzëni. Ky problem 

u njoh nga Komiteti i KB për të Drejtat e Njeriut dhe e pyeti shtetin se si mendonte të 

merrej me këtë problem, veçanërisht në rastin e grupeve të varfra dhe të margjinalizuar. 

Todorovi u përgjigj se, me gjithë dënimet e vendosura nga Fondi, ai nuk mund të gjente 

një zgjidhje për këtë problem. Më vonë, me ndryshimin e qeverisë në 2017, doli në shesh 

tmerri që po ndodhte në Klinikën e Gjinekologjisë, që u zbulua nga Inspektorati Sanitar 

dhe Shëndetësor Shtetëror. Shkalla e pamjaftueshme e frymëmarrjes, inkubatorët, të 

cilët strehonin dy të porsalindur, mungesa e ambienteve të kujdesit intensiv, infeksione 

spitalore, kushte të dobëta, marrëdhënie ndërprerëse ndërnjerëzore midis mjekëve u 

renditën si pjesë e arsyes për rritjen e vdekshmërisë foshnjore në këtë institucion. “Do 



3 9 6

gjë ishte e krehur dhe ne u këshilluam çfarë të bënim. Isshtë parashikuar nga 3.500 deri 

në 4,000 lindje, dhe kemi 6,000 në vit. Ka infeksione ndër-spitalore, këto janë foshnje të 

parakohshme, ata nuk kanë imunitet, ndikon gjithçka. Kemi vetëm 10 frymëmarrës, nuk 

ka vend për inkubatorë. Ne nuk kemi staf, njerëzit janë të lodhur, nuk kemi instrumentistë, 

as anesteziologë, i importojmë nga KARIL, nuk kemi pediatër, “tha Viktoria Jovanovska, 

drejtore e Klinikës së Gjinekologjisë në Tetor 2017. Kur Klinika e Gjinekologjisë Universitare 

hapi dyert e saj për publikun, u zbulua se ishte veçanërisht kritike për njësinë e kujdesit 

intensiv ku, për shkak të një numri të vogël të frymëmarrësve, mjekët u detyruan të 

zgjidhnin se cili fëmijë do të hiqte herët. Inkubatorët gjithashtu munguan, si dhe hapësira 

për t’i akomoduar ato. Përkeqësimi i marrëdhënieve midis mjekëve, presioneve dhe frikës 

së ish qeverisë për të thënë problemet kanë shkatërruar këtë segment të rëndësishëm 

të kujdesit shëndetësor. Për të ulur vdekshmërinë e foshnjave, një vit më vonë, d.m.th 

në 2018, GAC filloi trajnimin e ekipeve multidisiplinare të gjinekologëve / obstetërve, 

neonatologëve dhe obstetërve për kujdesin efektiv perinatal të profesionistëve të 

shëndetit, në përputhje me protokollet dhe standardet më të fundit të Organizatës 

Botërore të Shëndetit. në partneritet me Fondin e Popullsisë së Kombeve të Bashkuara 

- UNFPA. 24 inkubatorë të rinj janë blerë, një pjesë për Klinikën e Gjinekologjisë, një 

pjesë për spitalet në disa qytete të tjera. Pastaj filloi një ulje e vogël por e dukshme në 

nivelin e vdekshmërisë foshnjore. Në vitin 2018, sipas Eurostat, vendi ishte i dyti vetëm 

për vdekshmërinë foshnjore, një përqindje e lartë, por sipas gjinekologëve, kërkon kohë 

për të stabilizuar situatën. Sipas të dhënave të GAC, në vitin 2017 numri i foshnjave të 

parakohshme që vdiqën ishte 167 nga gjithsej 781 lindje ose 21% e atyre që trajtohen në 

njësinë e kujdesit intensiv, dhe në 2018 për të njëjtën periudhë 10-mujore, në total 96 

nga 595 ose 16% vdiqën. trajtohen. GAC thekson se është vdekje e parakohshme që janë 

të sapolindur jashtëzakonisht të parakohshëm dhe me rrezik të lartë dhe kanë kërkuar 

që regjistrimi i vdekjeve të regjistrohet nga java e 25-të e shtatzënisë pasi foshnjat e 

reja janë të vështira për t’u mbijetuar. Tendenca e vdekshmërisë foshnjore zvogëlohet 

vazhdon dhe kryesisht është për shkak të disa faktorëve: rinovimi dhe modernizimi i 

pajisjeve të punës, personeli dhe stafi, ku tashmë janë vendosur infermierë dhe mjekë 

të rinj që ndikojnë pozitivisht në cilësinë e punës. departamenti. Protokollet e punës të 

modernizuara dhe të reja janë zbatuar, dhe respektimi i tyre është rritur, me theks që 

të përqendrohet në një qasje më pak pushtuese kudo që të jetë e mundur, në përputhje 

me tendencat botërore.
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GREVA E MJEKËVE TË QENDRËS KLINIKE 

Por le të kthehemi në situatën dhe arsyet që çuan në grevën më të madhe të mjekëve në 

Qendrën Klinike, e cila u regjistrua në historinë e shëndetit maqedonas, si një nga hapat 

më të guximshëm në periudhën e Gruevizmit. Më 14 nëntor 2012, greva e paralajmëruar 

për një kohë të gjatë u mbështet nga 90 përqind e mjekëve në Qendrën Klinike, të cilëve 

më vonë u bashkuan nga mjekë në Spitalet Klinike në Manastir dhe Shtip dhe mjekë nga 

qytete të tjera të vendit. Mjekët kërkuan ngritje të pagave dhe barazim me profesionet 

që kanë një funksion publik po aq të përgjegjshëm, heqjen e projektit të pagimit-si-ju-

shkoni, dhe përfaqësuesit e Ministrisë dhe FIF-së iu drejtuan me respekt për profesionin 

mjekësor. Kjo për faktin se Todorov hapi një front kundër mjekëve dhe i trajtoi ata me 

mosrespektim, nuk pranoi mendimin e tyre dhe i ktheu pacientët kundër mjekëve. Por 

një nga arsyet më të mëdha për grevën, natyrisht, ishte projekti “pay-as-you-go”. Ky 

projekt shpërblimi dhe ndëshkimi, kur disa mjekë u privuan nga pagat e tyre në të njëjtin 

buxhet për t’u dhënë të tjerëve (të cilët gjoja bënin më shumë shënime), ishte joreal për 

mjekët dhe nuk pasqyronte situatën e vërtetë. “Gjëja më shqetësuese është se ky lloj 

i shpërblimit ka bërë një përparim serioz në kolegjialitetin tonë dhe përpjekjen për të 

prishur ekipe duke futur penallti dhe shpërblime të diskutueshme. Një sistem i tillë ndikoi 

në qëndrimin ndaj pacientëve. Duke zvogëluar kohëzgjatjen e ekzaminimeve, pacientët 

tanë u bënë vetëm numra sepse numri ishte numri që na tregoi se sa kishim bërë. Ne 

u përpoqëm të theksonim shumë disavantazhe kur zbatojmë një projekt të planifikuar 

dobët dhe domethënës. Por ishte e pasuksesshme dhe ne bëmë diçka që askush nuk 

e priste, ne filluam në grevë, “kujton Kalina Grivcheva-Stardelova, presidenti aktual i 

Dhomës së Mjekësisë. Greva në muajin e kaluar ishte e padukshme për institucionet. 

Gjatë asaj kohe, përfaqësuesit e sindikatave u pranuan në të gjitha ambasadat e huaja 

dhe morën mbështetje nga përfaqësuesit diplomatikë në vend. Rreth 1.400 mjekë hynë 

në grevë, dhe Todorov, si ndëshkim, vendosi të mos merrte pagë nga mjekët që nuk do 

të regjistroheshin për të mbështetur grevën. Ishte paradoksale që Todorov ndërpreu 

negociatat dhe filloi krijimin e një bashkimi të ri, i cili u përpoq të kundërshtonte atë 

ekzistues. Dhe këtu erdhi përplasja me gjyqësorin abuziv, me një vendim skandaloz duke 

marrë një masë të përkohshme për ndalimin e grevës. Më 8 dhjetor, kur palltot e bardha 

u mblodhën për një grevë masive përpara qeverisë, u zhvillua një kundër-protestë jashtë 
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ministrisë së shëndetësisë. Pas kësaj, Ministria e Shëndetësisë arriti të përfundojë 

grevën që zgjati për 44 ditë përmes Unionit Sindikal të Shëndetit dhe Farmacisë.

Dejan Stavriq, kirurg i syrit:  
“Ne dolëm në grevë për shkak të  
shkatërrimit të shëndetit publik”

“Greva e mjekëve në vitin 2012 ishte një shprehje e fundit e pakënaqësisë së mjekëve 

dhe sektorit të shëndetësisë në tërësi mbi të ashtuquajturat ‘reforma shëndetësore’ 

të qeverisë. Këto ‘reforma’ ishin, në të vërtetë, një prishje e shëndetit publik, të cilin 

qeveria e regjimit filloi ta prezantojë përmes një forme ligjore, përmes ndryshimeve të 

shumta në Ligjin e Kujdesit Shëndetësor dhe duke i imponuar ato në 2006. Nga modeli i 

modifikuar i pagesës pas veprimit , i nisur si një projekt pilot në mandatin e Bujar Osmani 

si ministër i shëndetësisë, i zbatuar tërësisht nga Nikolla Todorov. Ky projekt, të cilin e 

la vetë VMRO-DPMNE para përfundimit të sundimit të tij, në vend që të shpërblejë cilësi, 

i shërbeu qeverisë ekskluzivisht për të disiplinuar profesionin mjekësor dhe presionin 

që ai të ishte partizan. Përkatësisht, pranë buxheteve të njëjta kanë shpërblyer disa 

mjekë në kurriz të tjerëve nga e njëjta klinikë, pa norma dhe standarde të përcaktuara 

për cilësinë e shërbimit shëndetësor. Kjo sasi e stimuluar, e cila është në kundërshtim 

me të gjitha normat etike dhe ligjore. Gjatë kësaj periudhe, puna e mjekëve, përveç 

këtij projekti, ishte ngarkuar gjithashtu me një punë të madhe administrative, diçka 

që deri më tani kishte bërë stafi administrativ. Ai terror administrativ u kurorëzua me 

modelin ”Termini im” ’ cili në vetvete shkaktoi kaos ekstra në atë kohë dhe, në vend 

që t’i shkurtonte, i rriti listat e pritjes. Të gjitha këto të ashtuquajtura ‘reforma’ kanë 

përkeqësuar marrëdhëniet mjek-pacient, si dhe cilësinë e shërbimeve shëndetësore, 

dhe kështu drejtojnë shëndetin publik, që është ekuivalent me gjenocidin e planifikuar, 

sistematik. Tani shihet qartë se “reformat” janë bërë për të shkatërruar shëndetin publik. 

Todorov si ministër i shëndetësisë dhe më pas drejtorët, kushtoi për Maqedoninë qindra 

miliona euro, dhe për të vdekurit, të sëmurët dhe paaftët për të cilët nuk po flas, nuk 

është asnjë çmim “, tha Dejan Stavriq, i cili drejtoi grevën si president i Sindikatës së 

Qendrës Klinike.
Greva e mjekëve të  
Qendrës klinike 
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IMPORTI PARALEL I BARËRAVE

Qeveria e mëparshme madje ndryshoi Ligjin për ilaçet në mënyrë që të mund të 

importonte ilaçe të lira nga vendet e treta që nuk dihej se nga vinin ose si ishin depozituar. 

Importi paralel i ilaçeve në Maqedoni filloi të zbatohet në vitin 2013 me pretekstin se 

kjo do të ulë çmimin e ilaçeve. Ministri i atëhershëm i shëndetësisë, Nikolla Todorov, 

njoftoi se me këtë import të ilaçeve çdo shumicë mund të importojë një ilaç që tashmë 

është i regjistruar në vend, pavarësisht nëse ilaçi është importuar dhe ka autorizim 

importi për një shumicë tjetër. Drogat më të lira vinin nga Turqia, një vend ku importet 

paralele të ilaçeve janë të ndaluara dhe nuk ka ligj për ta rregulluar atë. Tregtarët me 

shumicë që importuan ilaçet nuk e kishin idenë nëse do të ishin të sigurta sepse nuk 

kishin asnjë kontakt të drejtpërdrejtë me prodhuesit e huaj, por vetëm me shumicën që 

eksportonte nga Turqia dhe nuk dihej se si ruheshin dhe transportoheshin, nëse vihej re 

zinxhiri i ftohtë. Qytetarët shpesh ankohen se disa ilaçe nuk funksionojnë, dhe diabetikët 

në veçanti reaguan ndaj insulinës. U përgjigj se gjithçka ishte në rregull dhe se krijoi 

panik të panevojshëm. Importet e ilaçeve përmes importeve paralele për llogari të disa 

tregtarëve me shumicë kanë mbledhur miliona euro, dhe qytetarët kanë marrë ilaçe të 

pasigurta. Nga Shoqata e Kompanive të Huaja për ilaçet inovative në Farmbrand, ata 

dyshuan se 40 për qind e ilaçeve që hyjnë në vend ishin të falsifikuara dhe pretenduan 

se, pavarësisht raporteve nga pacientët, mjekët dhe farmacitë, Agjencia e Barnave nuk 

ishte përgjigjur. “Janë raportuar gjithashtu efekte të dëmshme të barnave të importuara 

nga Turqia, të cilat janë identifikuar nga analiza të mëtejshme si falsifikime”, thanë ata 

në 2017. Dhe më pas, një seri tregimesh kërkimore në portalin në internet NovaTV zbuluan 

të dhëna fals që ishin fshehur me vite. Kishte ilaçe të falsifikuara, reagime të kundërta 

ndaj pacientëve, ilaçe të etiketuara nga Fondi Shëndetësor Turk me emrat e pacientëve 

turq, ambalazhe të mbështjella, kuti që mbajnë emrin e një ilaçi, dhe ilaçe krejtësisht të 

ndryshme brenda. Në Klinikën e Sëmundjeve Pediatrike, në një seri ilaçesh të sëmundjes 

së rrallë, u zbuluan 11 shishe ilaçesh të falsifikuara, që përmbajnë një material pluhur që 

testet laboratorike të huaj treguan se ishte një substancë e përdorur kundër helmimit 

nga hekuri dhe alumini. Dy pacientë të rinj ishin gati të përfundonin fatale me ilaçin e 

dhënë në mënyrë intravenoze. Todorov pranoi se ai e dinte për rastin, i cili u raportua dhe 

të cilin BPPO po hetonte, por pohoi se “hulumtimi gazetaresk është një fushatë e zezë që 
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po luan me ndjenjat e qytetarëve”. Ai madje mori një kurë nga Departamenti i Shëndetit 

për trajtimin e 40 vdekjeve në Shtetet e Bashkuara, por importet u parandaluan me kohë 

nga drejtori i Klinikës Onkologjike. Barnat e dyshuara për kancer gjiri, të cilat ishin të 

mbuluara nga një bar kod i etiketuar nga Fondi Shëndetësor Turk, u zbuluan në Klinikën 

e Onkologjisë. Përkundër kësaj, importet paralele kaluan pa probleme dhe pa kontroll. 

Pas një studimi të Nova TV, BPPO në nëntor 2017 filloi një hetim mbi importet paralele 

të drogës. Seria e artikujve tregonte sesi keqpërdoren autoritetet, si manipuloheshin 

qytetarët, si u pasuruan fuqi të caktuara farmaceutike, si u miratuan ligjet me dëshirën 

e qeverisë së mëparshme me arsyetimin se importet paralele ulnin çmimin e ilaçeve. 

Dhe së fundi, në qershor 2018, ligjvënësit votuan për të ndryshuar Ligjin për ilaçet, sipas 

të cilit shitësi me shumicë duhet të paraqesë një certifikatë të analizës së cilësisë nga 

vetë prodhuesi, si dhe një certifikatë të analizës së cilësisë së ilaçit nga një laborator i 

autorizuar nga autoriteti kompetent i vendit të prodhimit. produkti medicinal ose vendi 

eksportues i produktit medicinal. Megjithëse importet paralele mbetën, të dy certifikatat 

sollën siguri më të madhe në sigurinë dhe cilësinë e barnave.

PROJEKTI “TERMINI IM”

Sistemi nacional i e-Shëndetit (Termi im) u lëshua në vitin 2011 si një sistem i menaxhimit 

të listave të pritjes, si një pilot projekt për përdorim të brendshëm në tre institucione të 

shëndetit publik: Klinika Radiologjike, Klinika e Kirurgjisë dhe Spitali i Qytetit. 8 Shtator 

Spitali i Përgjithshëm. Projekti Termini im ishte hartuar për të sjellë rendin në takim. Në 

atë kohë, kishte lista të gjata dhe jo transparente të pritjes për imazhe të rezonancës 

magnetike, tomografi të llogaritur, mamografi dhe kirurgji, ku ai priste me muaj. “Pas 

implementimit në këto tre institucione të shëndetit publik, u vendos që të zgjerohet 

sistemi, por edhe të modifikohet, d.m.th. të fillohet funksionimi si sistem për caktimin 

e të gjitha ekzaminimeve, dhe përveç prezantimit të regjistrave elektronikë përmes 

vendosjes së module për punën e mjekëve. Për më tepër, kudo që shkon pacienti, çdo 

mjek mund të shohë të dhënat e tij mjekësore dhe cilat ilaçe të marrë, në mënyrë që 

të marrë vendime të duhura për ndryshimin e trajtimit, “thotë Zhaklina Jagorovska nga 

Administrata Elektronike e Shëndetit. Ajo beson se me futjen e sistemit koha e pritjes 

për planifikimin është zvogëluar në mënyrë dramatike. “Arsyeja për këtë ishte se nuk 
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kishte më pacientë me hyrje të dyfishtë dhe të parealizuara dhe mund të përcaktohej 

ora minimale e punës për pajisjet mjekësore dhe mjekët. Në vitin 2013 u fillua një sistem 

i ri i reklamuar i rekordeve shëndetësore, i quajtur gjerësisht ‘termi im’; që nga atëherë 

çdo vit sistemi azhurnohet me module të reja, duke zgjeruar fushën e zbatimit në fushat 

e kujdesit shëndetësor, parandalimit dhe shëndetit publik. Sot ‘termi im’ është një sistem 

i centralizuar e-shëndetësor që krijon dhe ruan të dhëna dhe informacione në lidhje me 

kujdesin shëndetësor, ”thotë Jagorovska. Sidoqoftë, sistemi “Termini im” ka sjellë disa 

përfitime, veçanërisht në vitet e para pasi filloi të funksionojë. Shpesh sistemi u rrëzua, 

duke krijuar rrëmujë para sporteleve dhe zyrave. Koha e ekzaminimit të pacientëve 

është përmendur shpesh si një nga mangësitë kryesore të këtij sistemi, si dhe fakti që 

sistemi nuk lejonte që mjeku t’i kushtonte kohë të mjaftueshme pacientit, në kurriz të një 

procedure administrative tepër të gjatë.

NDËRTIMI I QENDRËS SË RE KLINIKE, PROJEKT  
I DËSHTUAR I PUSHTETIT TË KALUAR

Një nga projektet madhore, ndërtimi i Qendrës së re Klinike që duhej të vinte në hyrje të 

Kompleksit të Klinikës Nënë Tereza, nuk është zbatuar, as nuk është harxhuar llogaria. 

Themelet u hodhën në 2 janar 2014, kamerat u filmuan kur Gruevski dhe Todorov hodhën 

tokë me tehe dhe kështu me radhë. Që atëherë, as makineria e ndërtimit dhe as puna 

e zotërinjve nuk janë dëgjuar në zonën ku duhej të vendosej objekti madhështor për të 

cilin u mor një kredi prej 70 milion eurosh nga Banka e Këshillit të Evropës. Qeveria më 

pas njoftoi se ky investim më i madh në kujdesin shëndetësor do të përfundonte në 

fillim të vitit 2017. Përkundrazi, e vetmja vrimë e lënë nga gërmuesit u la në vend. Zgjidhja 

konceptuale u zhvillua nga shtëpia italiane e projektimit Aren SRL dhe mori 1.3 milion 

euro. Në vitin 2015 u zbulua (nga një studim në faqen në internet NovaTV) se arkitekti 

nga firma italiane Aren SRL, e cila fitoi tenderin për hartimin e projektit kryesor, ishte 

përfshirë në një seri skandalesh korruptimi në Itali një dekadë më parë dhe u arrestua 

dy herë në vendin e tij. për çështje që lidhen me krijimin e spitaleve në Itali. Si dhe pse 

marrëveshja me atë kompani u lejua të përfundohej nga qeveria e atëhershme kurrë 
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nuk u përgjigj. Në Tetor 2016, u shpall një tender i ri për ndërtimin e Qendrës Klinike. Por 

hapja e ofertave në 5 dhjetor nuk u bë, dhe Ministria e Shëndetësisë shtyu zgjedhjen e 

kontraktorit më të mirë. Afati i ri i vendosur nga qeveria e atëhershme ishte që ndërtimet 

të ishin në pesë vitet e ardhshme. Pastaj u bë e qartë se asgjë nuk do të mbetet nga 

ndërtimi i Qendrës së re Klinike. Një nga përparësitë pas ndryshimit të qeverisë ishte 

të vendoste se ku mund të ndërtohet Qendra e re Klinike. Në mars të vitit 2018, qeveria 

vendosi të mbyllte faqen në Zlokuqani, por për shkak të çështjeve të paqarta të tokës në 

shkurt 2019, vendimi u ndryshua dhe objekti u njoftua për të filluar ndërtimin deri në fillim 

të vitit të ardhshëm në Komunën Gjorce Petrov, z. në vendndodhjen me tokën shtetërore.

VOGËLUSHJA TAMARA, VDEKJA E SË  
CILËS I NXORI QYTETARËT NË RRUGË

E gjithë situata e shëndetit, populizmit dhe politizimit ka arritur një kulm. Gjërat dolën jashtë 

kontrollit për sa i përket përdorimit pa kompromis të pushtetit, përfshirë arbitraritetin 

dhe sjelljen arrogante të ministrave. Ne po flasim për një qeveri që sëmundja e një fëmije 

dëshironte ta përdorte për promovimin e tyre. Dhe ai krijoi një sistem që vrau një fëmijë. 

Tamara Dimovska e vogël ndërroi jetë më 9 shkurt 2015 ndërsa priste që autoritetet të 

vendosnin se ku do t’i nënshtrohej një deformimi të rëndë kurrizor që shtypte zemrën 

dhe mushkëritë. Ai ishte vetëm 9 vjeç. Trajtimi i saj u vonua gjatë gjithë vitit. Dhe ishte 

vetëm rreth 30,000 euro, ashtu si operacioni jashtë vendit. Donacionet, të cilat u ngritën 

përmes koncerteve humanitare, u shkurtuan kur Todorov u premtoi prindërve të tij se 

vajza do të operonte jashtë vendit pasi mundësitë në vend ishin të rraskapitura. Pastaj 

filluan manipulimet. Institucionet raportohet se nuk mund të pajtoheshin se ku dhe ku 

do të trajtohej Tamara, dhe ministria, HIF dhe komitetet e Fondit dolën me informacione 

kontradiktore. Pas një përdhes të zgjatur, kur gjendja e Tamarës u përkeqësua, prindërve 

të saj u thanë se po prisnin që mjeku turk të kthehej nga jashtë dhe të caktonte një datë 

për operacion. Në fakt, rezultoi se Komisioni Mjekësor i Shkallës së Dytë, ku nënshkrimi 

i tij ishte vendosur nga Aspazia Sofijanova, asokohe drejtoreshë aktuale e Klinikës së 

Fëmijëve, nuk e pranoi mendimin pajtues të kolegëve të saj ortopedikë dhe u përgjigj 
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se “nuk ka trajtim të rraskapitur në Maqedoni”. mundësi për të performuar në KUTOAR”. 

Pastaj u bë e qartë se prindërit po manipuloheshin dhe mashtroheshin. Sofianova më 

vonë njoftoi se vendimi për të mos trajtuar Tamara jashtë vendit erdhi nga një nivel 

“më i lartë” ose më i lartë. Plani ishte për të hapur një Qendër të re Spinale për të 

operuar vajzën atje dhe për të promovuar qendrën. “Vendimi erdhi nga një nivel më i 

lartë, duke pritur që Qendra e re Spinale të hapet atje për të trajtuar Tamara e vogël. 

Unë nuk isha në vend në atë kohë, dhe vendimi u mor me telefon, “tha Sofianova në 

atë kohë. Katër muaj para se të vdiste Tamara Dimovska e vogël, Fondi Shëndetësor 

pezulloi të gjitha operacionet për fëmijë që duhej të shkonin jashtë vendit për shkak të 

deformimeve të shtyllës kurrizore. Në një dokument, Fondi informoi konsullatat klinike 

dhe dy komitetet mjekësore se “ata nuk duhet të lëshojnë propozime për trajtim jashtë 

vendit për lakimin e shtyllës kurrizore sepse sëmundja nuk kërkon urgjencë, d.m.th nuk 

është akute”. Vendimi ishte padyshim politik. Todorov tha se nuk ndjeu përgjegjësi për 

vdekjen e Tamara së vogël dhe tha se ai kishte bërë gjithçka që vajza të udhëtonte 

jashtë vendit. Ai transferoi përgjegjësinë te një ekip mjekësh të huaj, të cilët prisnin të 

caktonin operacionin. Më 24 shkurt, filluan protestat masive, së pari përpara Ministrisë 

së Shëndetësisë, më pas para Fondit të Fondit dhe rrugëve të Shkupit. Qytetarët kërkuan 

dorëheqje dhe brohoritën “Vrasës, vrasës”, “Ne jemi të gjithë Tamara”, “Dorëheqje”, “Ne 

nuk do t’ju falim”, “Ju harxhoni para për idhujt prej bronzi dhe të vdekur”. Rrahjet e zemrës 

u luajtën në folësit. Midis protestuesve ishin pensionistë, studentë, prindër. Protestat 

rezultuan në dy dorëheqje nga drejtorët e FIFA-së Maja Parnadzieva-Zmejkovska dhe 

Xhemali Mehazi, por Todorov nuk dha dorëheqjen. Pas kësaj, Prokuroria Publike hapi 

një hetim, por akuzat ishin në pritje për gati tre vjet. Tre vjet e gjysmë më vonë, BPPO 

ngriti aktakuzë në Gjykatën Themelore Shkup 1 kundër 12 personave për kryerjen e një 

krimi - shërbim të pakujdesshëm në çështjen e trajtimit Tamara Dimovska. Anëtarët e 

dy komisioneve, i pari dhe i dyti, të dy drejtorët e FSDM-së, janë ngritur padi, por Todorov 

nuk është akuzuar. Procedimi gjyqësor është ende në ballë të labirintëve gjyqësor. Rasti 

i Tamarës së vogël nënkuptonte fillimin e protestave civile kundër regjimit, të cilat nuk u 

ndalën në vitet në vijim, deri në rënien e Nikolla Gruevski.
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SI FUNKSIONONTE SISTEMI SOCIAL

Ndërsa të gjitha lidhjet e jetës shoqërore gjatë dekadës së kaluar dobësoheshin,  

varfëria rritej, dhe rritej ngarkesa e punës e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. 

Kjo ministri, e cila i përshtatet politikës ndaj kategorisë më të brishtë të njerëzve, ka 

pasur disa përfitime të menjëhershme, por shumica e projekteve nuk kanë funksionuar. 

Njerëzit që nuk kanë asgjë për të ngrënë, rastet sociale dhe njerëzit me aftësi të 

kufizuara janë të parët në listë që kanë nevojë për ndihmë. Vetëm në vitin 2011, përqindja 

e njerëzve të varfër në vend ishte 30.4. Sipas të dhënave të Bankës Botërore të lëshuara 

në vitin 2012, mbi 37,000 ekonomi familjare ishin përfituese të ndihmës sociale, që do 

të thotë se secili anëtar jetonte me më pak se 2 dollarë në ditë. Në një situatë të tillë, 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale duhet të ketë një rol kryesor për të ndihmuar 

dhe lehtësuar jetën e qytetarëve që jetojnë në prag të varfërisë, aftësisë së kufizuar, të 

moshuarve, të papunëve, fëmijëve. Sidoqoftë, të dhënat zyrtare nga Zyra e Statistikave 

Shtetërore tregojnë se numri i përfituesve të ndihmës së drejtpërdrejtë financiare nga 

2010 deri në 2015 është pothuajse i përgjysmuar, dhe rënia arriti kulmin në fillim të 2015 

kur hynë në fuqi zgjidhje të reja ligjore që shtrënguan kriteret e mundësisë së hyrjes. 

për ndihmën financiare të shtetit. Kjo ministri ishte më e përqendruar në ndryshimet 

administrative dhe ligjore sesa në zgjidhjen reale të problemeve. Ndryshimet në atë 

fushë kanë të bëjnë kryesisht me zgjidhjet ligjore, siç është ratifikimi i Konventës për 

të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, krijimi i Trupit Koordinues Kombëtar për 

Zbatimin e Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara në vitin 2012, 

dhe Ligji i ndryshuar në 2013. për ndërtimin, i cili prezanton një qëndrim të ri me të 

cilin komunat angazhohen për krijimin e shtigjeve për lëvizjen e personave me aftësi të 

kufizuara. Se sa respektohet kjo është një pyetje tjetër. Sidoqoftë, politika e fushatës dhe 

e vetë-promovimit pati një ndikim negativ tek qytetarët që përdorën ose duhet të kishin 

përdorur shërbimet. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale unifikon politikat në lidhje me 

punësimin, marrëdhëniet e punës, mbrojtjen sociale, të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve 

dhe familjeve të tyre, sigurimet shoqërore për pensionistët, mbrojtjen nga diskriminimi 

dhe të ngjashme. Përkundër të gjitha këtyre qëllimeve, sistemi i mbrojtjes shoqërore 

dhe sigurimit shoqëror në shtet nuk mund të plotësonte numrin e madh të nevojave 
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të paplotësuara sociale të popullatës, kryesisht për shkak të politikë-bërjes së dobët, 

kapaciteteve të kufizuara institucionale, njerëzore dhe financiare të sistemit. Aparatet 

e vështira dhe të mëdha gjithashtu përballeshin me një organizim dhe shpërndarje të 

pamjaftueshme të angazhimeve për punë të stafit. Gjashtë ose shtatë ministra janë 

zëvendësuar në ministri për dhjetë vjet, përfshirë Ljupco Meshkov të LDP, i cili la postin në 

korrik 2008. Pasardhësi i tij ishte Xhelal Bajrami i BDI-së, i cili mbeti në postin e ministrit 

deri në korrik 2011 ose për tre vjet. Spiro Ristovski i VMRO-DPMNE ishte emëruar në atë 

kohë, i cili mbeti në detyrë deri në maj të vitit 2013, kur partia në atë kohë qeverisëse 

emëroi të riun Dime Spasov si ministër të ri. Spasovi mori detyrën në moshën 28   vjeç 

dhe ministria e tij u pasua nga disa skandale. Nga nëntori 2015 deri në maj 2016, si 

rezultat i qeverisë në tranzicion, postin e Ministrit e kreu Frosina Remenski nga LSDM. 

Pas Marrëveshjes së Përzhinës, Remenski dha dorëheqjen dhe u zëvendësua nga Ibrahim 

Ibrahimi, zv / ministri i atëhershëm në të njëjtën ministri, i cili mbeti për një vit të tërë 

derisa të formohej qeveria e re. Që nga 1 qershori 2017, posti i Ministrit të Punës dhe 

Politikës Sociale kryhet nga Milla Carovska, stafi i LSDM-së, i cili erdhi me përvojë të 

mëparshme në sektorin joqeveritar.

Carovska: “Gjetëm një sistem  
social tërësisht jofunksional”

“Në kohën kur fillova mandatin tim, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale punësoi 329 

persona. Unë i kërkova Ministrisë për Shoqëri  Informatike dhe Administratë të bëjë 

një analizë funksionale të stafit për të parë se sa njerëz kemi vërtet nevojë për këtu. 

Qëllimi im ishte të krijoja një ekip që mund të udhëheqë në mënyrë efektive të gjithë 

sektorët, por në të njëjtën kohë ne kemi nevojë për njerëz në qendra, në institucione, 

të punojmë në interes të qytetarëve. Ne rishpërndarë qendrat për të punuar në dy 

ndërrime. Kështu që, unë nuk i vura zjarr punonjësit e mi, por i vura në pozita për t’u 

shërbyer qytetarëve. Si në të gjithë sektorët e tjerë që unë drejtoj, kemi gjetur shumë 

parregullsi dhe keqpërdorim të fondeve. Unë u befasova shumë nga tarifat e larta që 

punonjësit morën përmes pjesëmarrjes në komitete të ndryshme dhe grupeve të punës. 
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Përveç pagave të punonjësve në Ministri, ata morën edhe një kompensim si anëtarë të 

komisioneve, megjithëse kjo ishte gjatë orarit të punës. Këto janë shuma të larta deri në 

50 mijë denarë. Megjithëse është një sektor me përgjegjësinë e grupeve të pafavorshme 

shoqërore, ai nuk ka qenë pengesë për të përdorur pozicionin e privilegjuar për përfitime 

personale. Ne kemi miratuar një politikë të re pagese. Anëtarët e komisioneve që punojnë 

gjatë orarit të punës marrin 500 denarë në muaj, aq sa kanë për kafe. Unë nuk do të 

lejoj që xhepat e dikujt të mbushen dhe asgjë nuk do të funksionojë, “tha Milla Carovska, 

Ministre e Punës dhe Politikës Sociale.

Ministrja Carovska sqaron se dekada të menaxhimit të paplanifikuar të Ministrisë së Punës 

dhe Politikës Sociale ka pasur pasoja të rënda për sistemin dhe të gjithë përdoruesit e tij.

“Më duket se udhëheqja e mëparshme kishte harruar plotësisht rolin që duhet të ketë 

kjo ministri në shoqëri, dhe kjo do të thotë të krijonte masa që me të vërtetë do t’i 

ndihmonin qytetarët të dilnin nga varfëria, të merrnin paga më të larta, të dilnin në të 

vërtetë. nga labirintet shtetërore dhe ndalet në varësi të sistemit. Pika e ndihmës që 

ne ofrojmë si shtet është të sigurojmë sigurinë shoqërore për të gjithë, por gjithashtu 

të ndihmojmë qytetarët të bëhen anëtarë produktivë të kësaj shoqërie. Vetëm atëherë 

mund të kemi një sistem funksionues dhe një shtet të fortë. Për ta arritur këtë, është 

e nevojshme që vazhdimisht të analizohet, të shihet se cilat masa kanë provuar të jenë 

të mira, për t’u përshtatur ose për t’u transformuar. Duhet të kemi një qëllim dhe vizion 

të qartë, të punojmë në mënyrë strategjike dhe të vazhdueshme. Asnjë nga këto, për 

fat të keq, nuk është aplikuar në 10 vitet e fundit. Si pasojë, ne kemi pasur projekte 

të panumërta dëmtuese, të cilat kanë marrë përsipër buxhetin e shtetit, pa prodhuar 

rezultatet e dëshiruara. Në sektorin e punës, projekti “Punonjësit e Maqedonisë” ka bërë 

dëmin më të madh, me 26,000 punëtorë të punësuar që nuk paguhen kontributet e 

sigurimeve shoqërore dhe shkaktojnë probleme shtesë financiare në fondet përkatëse, 

dhe veçanërisht në Fondin për Punësim. sigurimi i pensionit dhe aftësisë së kufizuar. 

Gjithashtu, me rritjen e përkohshme të pensioneve, pa respektuar kornizën ligjore, 

sistemi i pensioneve u trondit plotësisht. Nëse nuk do të zbatoheshin reformat, 

pensionistët e tanishëm dhe të ardhshëm do të liheshin pa pensione, pasi vrima PDOM 
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e vitit 2016 u rrit në 17.2 miliardë denarë, ose afro 28% të të ardhurave totale të PDOM. 

Në sektorin e mbrojtjes sociale dhe fëmijëve, në vend që të nxirrnin më të rrezikuarit 

nga varfëria dhe t’i çonin ata në aktivizimin e tregut të punës, ligji i bëri ata përfitues të 

përhershëm të sistemit të mbrojtjes sociale, të zvogëluara për gjysmën. Ai nuk investoi 

në mbrojtjen e fëmijëve dhe zhvillimin e hershëm të fëmijëve, të cilat janë thelbësore 

për zhvillimin e fëmijëve dhe krijimin e kapitalit njerëzor cilësor. Përvoja ka treguar që 

shumë nga shërbimet e ofruara për familjet me probleme sociale gjatë kësaj periudhe 

janë të manipuluara, sidomos para zgjedhjeve, ku shërbimi ofrohet nga ajo që është me 

të drejtë e ligjshme, qoftë ajo e trajtimit të banjës, strehimit social apo ndihmë sociale”, 

thotë Carovska.

PROJEKTE TË MINISTRISË PËR  
PUNË DHE POLITIKË SOCIALE

	` Në vitin 2008 u miratua dokumenti i parë strategjik për deinstitucionalizim me fokus 

në Entin e posaçëm në Deemir Kapi – projekt i cili filloi të implementohet 10 vite më 

vonë. 

	` Në vitin 2009 në mënyrë spektakolare u paralajmërua edhe projekti “SOS – markete”, ku 

rastet sociale do të mund të bënin tregun falas në shumë prej 5000 denarë në muaj. 

Ky projekt nuk u jetësua. 

	` Viti  2010 e shënoi projektin për shërim falas në banja. Kishte dyshime se dërgohen 

njerëz partiakë, e më tepër ata që e kanë shfrytëzuar këtë mundësi, u hiqet shuma 

nga shpenzimet e duhura. 

	` Në vitin 2011 u vendos regjistri elektronik për birësim. Problemi me birësime mbeti. 

	` Në vitin 2012 – pushim falas për fëmijët e familjeve të rrezikuara sociale.

	` Në vitin 2013 u vendosën licenca për edukatorë dhe drejtorë  të institucioneve që kanë 

për detyrë vendosjen, edukimin dhe arsimin e fëmijëve të moshës parashkollore. 
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	` Në vitin 2013 në Ligjin për mbrojtje sociale dhe në Ligjin për mbrojtje të fëmijëve u 

sollën katër beneficione të reja: shtesë për fëmijë plotësisht të shurdhër në shumë 

prej 4000 denarë, shtesë për mobilitet të personave me kuadriplegji dhe verbëri në 

shumë prej 7000 denarë në muaj. U soll edhe kompensimi prej 8000 denarë për 

prindër të vetëm të cilët në 15 vitet e ardhshme do të kujdesen vetë për fëmijët e tyre 

me aftësi të kufizuara, e të cilët nuk e plotësojnë kushtin për pension sipas moshës. 

	` Në vitin 2013 u promovua projekti “Të kujdesemi për shtëpi të ngrohtë”, me t cilin 

Ministria për Punë dhe politikë sociale u bën thirrje qytetarëve të dhurojnë veshje, 

mobilje, mbulesa për familjet e rrezikuara sociale.

	` Në vitin 2014 u paralajmërua projekti “Fundjavë falas për pensionistë” – një nga 

projektet që asnjëherë nuk u jetësuan.

	` Në vitin 2015 projekti “Maqedonia punëson” rezultoi me kontribute të papaguara 

për 26.000 punëtorë, për  të cilat ministrja aktuale Milla Carovska ka parashtruar 

paraqitje në PTHP.

	` Për shumicën e këtyre projekteve, Qeveria nënshkroi një marrëveshje kredie  nga  

Banka Botërore në 2009, në shumën 19.3 milionë EUR. Kredia është marrë për projektin 

“Kontribute financiare të kushtëzuara”, që kishte për qëllim forcimin e administratës, 

analizimin e qendrave të mirëqenies sociale, pajisjen dhe rinovimin e tyre, programin e 

administrimit të fondeve dhe zbatimin e një programi të parave të gatshme. kompensim 

për studentët nga familjet në rrezik social.
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PROJEKTE DHE NGJARJE MË TË RËNDËSISHME 

Aksioni “Metastaza”

Aksioni “Metastaza “ që u zhvillua në 19 Prill 2010, u kujtua në publik kur u arrestuan dhe u 

ngritën akuza ndaj 37 personave, për keqpërdorime dhe krim me pensionet për  persona 

me aftësi të kufizuar,  përfshirë mjekë, komisionerë, paramedikë dhe të tjerë . Gjyqi, i cili 

zgjati dy vjet e gjysmë, disa prej të cilave rezultuan me provë, mjekët u dënuan me dy 

vjet e gjysmë burg, disa u ndaluan nga anëtarësimi në komitetet e aftësisë së kufizuar. 

Megjithëse ky veprim ka ngjallur shpresa se korrupsioni do të marrë fund dhe pensionet 

e aftësisë së kufizuar do të jenë më të lehta për tu marrë, procesi gjyqësor përfundimisht 

hedh dritë në shumë çështje që kanë lënë në hije fajin e mjekëve dhe ndërmjetësve që 

kanë bërë presion për pensionet. Gjatë seancës dëgjimore gjyqësore dolën në pah se 

pensionet e aftësisë së kufizuar ishin një krim shtetëror për të cilin ata e dinin dhe ishin 

urdhëruar direkt nga ministrat, deputetët, zyrtarët e partisë, me askënd që nuk merrte 

përgjegjësi. Pas hekurave ishin njerëz të cilët përveç që ishin të bindur në parti dhe duke 

i dhënë pensione paaftësi me qëllim, e bënin këtë herë pas here për përfitimin e tyre 

material. Sipas dëshmisë së një prej mjekëve të akuzuar, me urdhër të drejtpërdrejtë 

nga partia në pushtet, 700 pensione të aftësisë së kufizuar u janë dhënë personave të 

partisë nga VMRO-DPMNE, si dhe 77 persona të tjerë. Pas këtij veprimi dhe pas zbulimit 

të zinxhirit, pothuajse asgjë nuk ndryshoi në komisionet mjekësore. Pensionet e aftësisë 

së kufizuar janë shumë të vështira për t’u marrë, dhe nëse do të ketë ndryshime dhe 

reforma mbetet në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

Shtesa për fëmijën e tretë

Shtesa prindërore për  fëmijë të tretë është një e drejtë e prezantuar në vitin 2009 dhe 

vlen për çdo lindje të tretë të gjallë. Sipas statistikave zyrtare, numri i përdoruesve të 

kësaj të drejte është në rritje të vazhdueshme, nga 1.898 përdorues në 2009 në 23.915 

përdorues në 2016. Nga pikëpamja e shumës së fondeve të paguara për këtë kompensim 
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monetar (rreth 8,000 denarë), si dhe faktit që personat me të ardhura të larta përdorin 

këtë të drejtë, vihen në pikëpyetje objektivat e shpenzimeve sociale të paguara përmes 

sistemit. mbrojtja e fëmijëve. Sipas analizës, sfidat kryesore që lidhen me këtë të drejtë 

përfshijnë: mos arritjen e efektit përfundimtar të kësaj mase në rritjen e niveleve 

të lindjeve (përkundër faktit se numri i fëmijëve të lindur të tretë po rritet në vend), 

kostot dhe përfitimet e programit tregojnë një vlerë neto aktuale , e cila kontribuon 

në nevojën për rishikimin dhe ridizajnimin e programit. Për këto arsye u propozuan 

ndryshime legjislative për transferimin e ndihmës së fëmijës së tretë, domethënë për 

heqjen e saj, dhe futjen e një pagese një herë për secilin të porsalindur. Familjeve me 

të ardhura minimale dhe përfitues të ndihmës sociale, përveç marrjes së ndihmës së 

njëhershme, do t’u jepet qasje në përfitime për fëmijë dhe arsimim, qëllimi përfundimtar 

i të cilave është ulja e varfërisë së fëmijëve, dhe për familjet që përfitojnë tashmë nga 

kjo. ndryshimet në ligj nuk do të zbatohen, por vetëm për të porsalindurit. Ministria tha 

se, megjithëse ligji ekzistues kishte për qëllim të rrisë shkallën e lindjeve, kjo nuk ndodhi 

dhe niveli i lindjeve ka rënë nga 13.3 në 2001 në 11.1 në 2016. Përndryshe, në vitin 2017 janë 

shpenzuar vetëm 38.7 milion euro për pagimin e ndihmës prindërore për një fëmijë të 

tretë nga buxheti i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. Në vitin 2017, 26,126 nëna 

morën një kompensim për fëmijë të tretë dhe 804 për një fëmijë të katërt. Ndryshimet 

ligjore ndodhin në 21 maj 2019, që e shfuqizuan atë, që do të thotë se vetëm familjet me 

të ardhura mujore deri në 12,000 denarë do ta marrin atë.

Projekti për ndërtimin e banesave  
për njerëzit me status social 

Projekti për ndërtimin e banesave për njerëzit në rrezik social dhe grupe të tjera të 

cenueshme ka filluar në vitin 2009 dhe është financuar pjesërisht nga Banka e Evropës 

pranë Këshillit për Zhvillim. Ky projekt parashikonte ndërtimin e 32 ndërtesave me 

gjithsej 1,754 banesa me sipërfaqe prej 72,643,70 m2. Megjithëse projekti ishte dashur të 

përfundonte deri në fund të vitit 2018, objektet në Strumicë dhe Gostivar janë ende në 

ndërtim e sipër, dhe ato në Gjevgjeli, Pehçevë, Vinicë, Kumanovë, Sveti Nikollë, Probistipo, 
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Negotinë, Tetovë, Dibër, Veles dhe të tjera janë ende në ndërtim e sipër. tre lokacione në 

Shkup. Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Frosina Remenski njoftoi në vitin 2016 se 

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve dhe drejtori i Ndërmarrjes Publike për Strehimin dhe 

Menaxhimin e Biznesit (IHSDPP) më pas shpërndanë strehimin social tek bashkëvuajtësit 

e tyre të partisë VMRO-PD të funksioneve shtetërore. Disa prej tyre u morën me qira, 

dhe të tjerët u përdorën për “qëllime të tjera”. Për t’i bërë gjërat më keq, një apartament 

duhej të jepej një mendim nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, dhe më pas t’i 

dërgohej një komiteti që miratoi çështjen. “Për ta bërë tragjedinë më të madhe, duke iu 

drejtuar banesave sociale në pronësi të shtetit që aktualisht është pa pronar, partia në 

pushtet ka regjistruar edhe votuesit fantazmë. Pas zëvendësimit të dy ministrave dhe 

tre zv / ministrave shtesë nga opozita, Komisioni i Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve 

për Ndarjen e Strehimit Social shpërndanë shprehimisht banesa sociale në ndërtesat 

e Resnjes  për banorët e zonës së Prespës së Vogël. Në Prilep, nga ana tjetër, strehimi 

social u shpërndahej personave të cilët pa asnjë arsye nuk kishin të drejtë të aplikonin 

ose të merrnin një apartament të tillë falas, “tha Remenski në atë kohë. Në Shkup, disa 

prej njësive të strehimit social në lagjen Gjorçe Petrov janë ende bosh edhe sot, dhe 

familjet me probleme sociale nuk kanë ku të jetojnë.

Mjekim falas për pensionistë 

Në vitin 2010, u prezantua projekti “Trajtimi Spa për Pensionistët”, si dhe udhëtimi falas në 

autobusët e qytetit si një projekt popullist, dredhi për marketing për të fituar pensionistët 

si votues . Shërbimi i Rekreacionit Spa-Klimatik është akoma i vlefshëm dhe mund të 

përdoret vetëm një herë në shtatë ditë. Ky projekt parashikon gjashtë shtëpi të plazhit 

të plotë, spa terapi, kontrollin e detyrueshëm të shëndetit dhe kostot e transportit deri 

në biletën e kthimit për autobus,  pas përfundimit të shërbimit, dhe pensionistët që kanë 

përdorur shërbimin për tre vitet e mëparshme nuk kanë të drejtë të përdorin përsëri 

shërbimin. Në vitin 2010, nga 25.940 pensionistë  që kanë aplikuar për rekreacion në banjë,  

vetëm 7.400 pensionistë fituan rekreacionin në banjë.. Në vitin 2018, nga 15.678 pensionistë 

që aplikuan, vetëm 4,240 pensionistë morën trajtim në banjë. Si trajtimi i banjës, ashtu edhe 

udhëtimi falas me autobusët e qytetit ishin masa populliste të qeverisë së mëparshme, 

e cila së bashku me pushimet falas për studentët nga familjet me rrezik në shoqëri në 

shoqëri duhet të kuptohet si diçka që përfiton njerëzit në rrezik shoqëror dhe me pensione 



4 1 5

M e n ç e  A t a n a s o v a - To ç i  |  S H Ë N D E T Ë S I A  D H E  S O C I A L J A  S I  L Ë M O S H Ë 

të ulëta. Për më tepër, Ministria e Punës dhe Politikës  Sociale e bëri këtë me huazime  të 

paguara më vonë nga të njëjtët qytetarë.

Janë  stimuluar ndërtime  të shtëpive 
private  për të moshuarit - shtetëroret u 
shembën

Ekzistojnë vetëm pesë institucione shtetërore për përkujdesjen e të moshuarve në vend, në 

Shkup, Kumanovë, Manastir, Prilep dhe Berovë (me 29 shtretër). Sipas statistikave zyrtare, 

në vitin 2016, 508 persona kanë përdorur shërbime dhe janë siguruar mbi 143 punonjës. 

Statistikat zyrtare tregojnë se më shumë të moshuar janë të përfshirë në institucione 

private sesa në publik, ku pritja e vendeve të lira të punës pritet pas 5-6 vjetësh. Kjo flet për 

ofertën e pamjaftueshme publike të mbështetjes institucionale për ofrimin e shërbimeve 

për të moshuarit, gjë që është një problem i madh. Në dekadën e kaluar nuk janë ndërtuar 

asnjë shtëpi në pronësi të të moshuarve, por ato ekzistuese janë shembur. Në vend të 

kësaj, përparësi u është dhënë ndërtimeve të shtëpive private ku çmimi për strehim 

njëmujor është rreth 500 euro. Kjo është shumë për pensionistët maqedonas dhe ata 

nuk mund  ta përballojnë atë me pensionet e tyre mesatare. Për dallim nga ato privatet, 

shtëpitë më të mira të infermierisë janë shumë më të lira, por shkatërrohen edhe ato pak 

që janë, ndërsa të nuk ndërtohen t reja. Hapja e shtëpive private gjatë 10 viteve të fundit 

është stimuluar nga shteti dhe është bërë një biznes shumë fitimprurës. Një nga masat 

për ndërtimin e shtëpive private ishte shitja e tokës në pronësi të shtetit për 1 euro për 

metër katror,   pastaj një ulje në tarifat e shërbimeve, linjat e favorshme të kredisë përmes 

Bankës së Maqedonisë, dhe përfitime të tjera të sipërmarrjes. Vendimi se kush do të jetë 

në gjendje të hapë një shtëpi për të moshuarit u mor nga qeveria, pas një vendimi nga 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

PËRFUNDIME

Dekada shënoi sundimin e një partie që abuzoi me institucionet për të manipuluar 

qytetarët. Megjithëse pushteti ndryshoi një vit para Marrëveshjes së Prespës, “gërmadhat” 

mbetën dhe pasojat ende ndjehen. Ky abuzim i institucioneve ishte i pranishëm në të 



4 1 6

gjitha segmentet e jetës shoqërore, por në shëndetin 

dhe jetën shoqërore qytetarët e ndienin atë më 

drejtpërdrejt në shpinë. Përvojat, si dhe shumë 

projekte,  kanë treguar, që qytetarët me disavantazh 

social u përdorën për manipulime, veçanërisht para 

zgjedhjeve. Atyre iu ofruan “shërbime” që kërkohen me 

ligj, qoftë një banjë, apartament apo ndihmë sociale. 

Këto kategori njerëzish, përfshirë pensionistët me 

pensione të vogla, janë shumë të prekshëm dhe 

shpesh janë abuzuar nga projekte të ndryshme që 

janë përdorur vetëm për të mbledhur vota para 

zgjedhjeve. Nuk ka pasur reforma thelbësore. Një 

strategji e mirë është e nevojshme në të ardhmen 

për të forcuar këtë sektor në të katër segmentet: 

punën, socialen, mbrojtjen e fëmijëve dhe sistemin e 

pensioneve. Duhet shumë punë për të nxjerrë fëmijët 

në rrugë, dhe shërbimet sociale duhet të forcohen më 

tej. Me ndryshimin e qeverisë, Ministria e Punës dhe 

Politikës Sociale ka identifikuar shumicën e dobësive 

dhe thuhet se punohet për forcimin e tyre, dhe janë 

korrigjuar disa padrejtësi të bëra nga qeveria e mëparshme, siç janë dëmtimi i 12,000 

personave, sepse kontributet e tyre ishin paguar vetëm në shtyllën e parë. Sigurisht, 

fuqia punëtore nuk ka nevojë për ndihmë sociale, por ka nevojë për  punë, dhe për këtë 

arsye kërkon angazhim serioz në këtë fushë për të ulur shkallën e lartë të papunësisë. 

Procesi i deinstitucionalizimit duhet të vazhdojë ashtu siç praktikohet edhe në vendet e 

zhvilluara. Nuk ka më fëmijë në Demir Kapi dhe të gjithë fëmijët nga shtëpitë “25 maj” 

dhe “11 tetor” janë vendosur në shtëpi me grupe të vogla. Ky proces duhet të shërbejë 

si shembull dhe të vazhdojë në spitalet psikiatrike në bashkëpunim me Ministrinë e 

Shëndetësisë, pasi kushtet e jetesës atje janë nën tërë dinjitetin njerëzor, siç vërehet në 

të gjitha raportet ndërkombëtare. Stafi më i trajnuar; ndërtimi dhe rinovimi i kopshteve 

të reja duhet të jenë prioritet. Të gjitha hapat duhet të mendohen përmes analizave 

të hollësishme dhe punës transparente pasi vetëm përparimi mund të bëhet. Arsyet 
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e rënies së kujdesit shëndetësor në Maqedoni janë në politika të gabuara, pa synime 

strategjike, në partizaninë që ka hyrë thellë në sektor, në metodat populiste dhe hezitimin 

për të ndërmarrë reforma themelore. Udhëheqja aktuale e Ministrisë së Shëndetësisë 

duhet të mësojë nga një punë e tillë. Qëllimet strategjike duhet të synojnë parandalimin 

e sëmundjeve, pasi shumë pak vëmendje i kushtohet kësaj zone. Sigurisht që nevojiten 

fushata edukimi dhe vaksinimi pasi sëmundjet infektive të çrrënjosura kanë filluar të 

kthehen, dhe epidemia e fruthit tashmë ka pretenduar më shumë fëmijë. Parandalimi 

dhe zvogëlimi i rrezikut të sëmundjes nuk do të përfitojnë vetëm qytetarët por edhe 

shteti pasi do të ketë më pak kosto të trajtimit. Dritat e kuqe për shëndetin janë ndezur 

në të gjitha vendet, popullsia jeton më gjatë, kostot janë më të larta, dhe për këtë arsye 

duhet të ketë një zhvendosje në drejtimin e politikës shëndetësore. Ndarja në shëndetësi 

duhet të ndalet, dhe qytetarët duhet të dinë se si shpenzohen paratë e shëndetit. Edhe 

pse ka burime të kufizuara në kujdesin shëndetësor, duhet të ketë një shpërndarje të 

drejtë të fondeve dhe i gjithë procesi duhet të jetë transparent. Komitetet e trajtimit 

jashtë shtetit duhet të jenë plotësisht të pavarur nga FIF. Ata nuk i përkasin të njëjtëve 

mjekë që japin mendime pajtuese për hir të ndikimit të vendimeve. Ekziston një nevojë 

urgjente për të rishikuar listën pozitive të ilaçeve, për të hequr të gjitha ilaçet e vjetruara 

dhe për të prezantuar të reja. Në të njëjtën kohë, IIFF duhet të gjejë një zgjidhje për 

problemin e barnave me recetë që zhduken në ditët e para të muajit. Kuotat padyshim 

nuk janë zgjidhje dhe anulimi i tyre shpallet. Riorganizimi në funksionimin e shëndetit 

parësor, sekondar dhe terciar është i nevojshëm, i cili nuk kërkon burime financiare por 

një strategji të mirë. Për të mbijetuar, shëndetësia publike duhet të ofrojë kushte më 

të mira për trajtimin dhe qëndrimin e pacientëve, përndryshe ata do të riorientohen 

në spitale private ose do të vdesin në rrugë. Në një situatë të tillë, jo vetëm që sistemi 

shëndetësor do të bjerë, por shëndetësia publik do të humbasë rolin e tij, me rrezikun të 

bëhet plotësisht jofunksional.
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DHJETË VITE 
EKONOMI 
E PAGUAR 
SHTRENJTË

Edhe ekspertët të cilët i konsultuam, edhe 
analiza e hollësishme e të dhënave në qa-
sje, të cilën e zbatuam, tregojnë një gjë: 
drejtpërdrejtë, pasojat ekonomike nga pro-
longimi i anëtarësimit në NATO nuk mund 
të llogariten, por mund të supozohet se sa 
do të fitonte ekonomia e Maqedonisë po të 
mos ishin “Lagja e Trimave”, 24 dhjetori, 27 
prilli dhe një varg incidentesh tjera  të cilat i 
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kthenin dhe i largonin jo vetëm investimet e huaja por edhe vendoret. Si shtesë, përqind-
ja e krimit në sundimin e VMRO-DPMNE dhe vetë kohëzgjatja e këtij sundimi do të ishin 
shumë më të vogla. Të mos flasim nga implikacioniet e drejtpërdrejta pozitive ekonomike 
nga fillimi i negociatave me Bashkimin Evropian para dhjetë viteve. 

“Humbje e pamëshirshme e parave publike, huazimi madh i shtetit, propagandë, tenderë 

të pavëmendshëm, qindra miliona euro të propagandës, ri-propagandë, vënia e buxhetit 

në shërbim të interesave të partive të ngushta, propagandë edhe më e madhe, duke 

pasuruar jashtëzakonisht shumë biznese dhe individë afër qeverisë -” këto pak terma 

janë mendimi e parë që i lindet çdo qytetari mesatar të këtij vendi kur përmendin 

ekonominë dhe politikën ekonomike në periudhën pas vitit 2008.”

Vetëm pasi fillova këtë studim kuptova se sa dobësi, lëshime, abuzime të dukshme, krim 

dhe minim të qëllimshëm të interesave kryesore shtetërore kishim harruar në këto 11 

vjet. Nuk po them që shumica e tyre nuk mbahen mend, por argumentoj se ato ishin 

aq shumë sa kontribuan në fshirjen graduale të vetë kujtesës kolektive, me siguri nën 

presionin e masës së tyre specifike të jashtëzakonshme.

Askush nuk është profet dhe nuk mund të pretendojë se disa nga këto gjëra nuk do të 

kishin ndodhur edhe sikur Maqedonia të bëhej pjesë e NATO përsëri në vitin 2008, por 

përvojat në rajon (siç është me ish kryeministrin kroat Ivo Sanader) konfirmojnë një 

gjë - vendet që tashmë janë integruar me krimin botëror të zhvilluar, janë  sanksionuar 

përfundimisht.

Këtu, mendoj, është aty ku duhet të fillojë analiza e efekteve ekonomike të vonesës së 

panevojshme të proceseve integruese euro-atlantike për tërë 11 vitet.

Dihet se lidhja midis biznesit dhe paqëndrueshmërisë politike është praktikisht e 

pathyeshme. Askush nuk ka pse të shikojë efektin shkatërrues të Luftës së Dytë Botërore 
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në ekonominë botërore për ta njohur këtë fakt. Mjafton që Google të shikojë grafikun e 

rritjes së PBB-së së Maqedonisë gjatë 20 viteve të fundit dhe të shohë se si ka reaguar 

ndaj luftës së Kosovës, konfliktit ushtarak të vitit 2001 në Maqedoni dhe krizës politike 

nga 2015 në 2016, dhe gjithçka do të keni të qartë.

Askush, madje as ne, nuk do të rrezikonte kapitalin e tyre të fituar me vështirësi në një 

vend ku rreziku i luftës është i sigurt. Kështu, dihet që vlera e pasurive të patundshme 

në Tetovë gjatë vitit 2001 ra në pothuajse zero. Dihet gjithashtu se Zvicra ka vlerën më 

të lartë të atyre pasurive të patundshme pikërisht për faktin se nuk është përballur me 

ndonjë krizë sigurie për më shumë se dy shekuj.

Dihet se aktiviteti i investimeve në SH.B.A. kryesisht bazohet në garancitë shtetërore të 

paprekshmërisë dhe praktikisht shenjtërinë e pronës private.

Dhe dihen pamjet e investitorëve amerikanë në 1958 fjalë për fjalë duke e lënë Kubën 

vetëm për t’i shpëtuar pasigurisë së re politike.

Gjendje të tilla të mikro nivelit reflektohen edhe në politikën makroekonomike. Dihet se 

normat e interesit të institucioneve financiare ndërkombëtare ndryshojnë në varësi të 

vendit që kërkon kredi. Nëse një vend me rrezik të lartë konflikti (siç është Maqedonia 

në periudhën 2008-2017) bie në derën e tyre, ata me siguri do të marrin dy herë më të 

larta norma të interesit sesa Suedia apo Norvegjia - të cilat, për zemër, nuk kanë nevojë 

për kredi.

Pra, para se të fillojë hulumtimi ynë, mund të thuhet se ne (si pjesëmarrës të drejtpërdrejtë 

ose indirekt në ekonomi) në shumë aspekte kemi paguar për paqëndrueshmërinë 

politike që erdhi si rezultat i një vonese të panatyrshme të gjatë dhe jashtëzakonisht të 

panevojshme në anëtarësimin në NATO.
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SIPAS CILËS LOGJIKË UDHËHIQEJ POLITIKA 
EKONOMIKE NË MËNYRË MAQEDONASE?

Shumë vite para ardhjes së Nikolla Gruevski, në një mbledhje joformale me intelektualë 

të vjetër, dëgjova një krahasim interesant. Lexohet si më poshtë:

“Dallimi midis LSDM-së dhe ДПМНЕ është se i pari nuk beson se Maqedonia mund 

të mbijetojë më vete (të cilën Branko Crvenkovski së fundmi e njohu zyrtarisht) dhe 

gjithmonë kërkojnë shpëtim në integrimin e huaj. Meqenëse nuk kanë më Beogradin, 

ata ëndërrojnë ta zëvendësojnë atë me Brukselin. Nga ana tjetër, DPMNE është 100% 

(përgjithësisht, i pabazuar) i bindur që Maqedonia është një vend biblik dhe bazuar në 

këtë mund të jetojë vetëm në botë dhe të përpiqet ta theksojë atë koncept në çdo 

mundësi “.

Kështu, pas përfundimit katastrofik të Samitit të NATO-s në Bukuresht në vitin 2008, liderit 

të VMRO-së dhe asokohe Kryeministrit të Republikës së Maqedonisë, Nikolla Gruevski, iu 

dha mundësia që ta provonte këtë hipotezë anëtarëve të partisë së tij dhe e futi atë me 

entuziazëm të plotë. .

Misioni dhe vizioni i tij ekonomik (të cilin patjetër që Gruevski e kishte në kokën e tij të 

ndërlikuar) për të vërtetuar vetë-qëndrueshmërinë e Maqedonisë u bazua në disa shtylla 

që do t’i analizojmë veçmas.

SHTYLLA 1: FUTJA E VENDIT NË BORXH

Si ish ministër i financave, Nikolla Gruevski në fillimin e mbretërimit të tij, dhe veçanërisht 

pas vitit 2008, ofroi një model të ri ekonomik, shumë më të guximshëm për sa i përket 

huamarrjes sesa paraardhësit e tij.

Për të sqaruar, qeveria e mëparshme e LSDM-së, ku Nikolla Popovski ishte ministër i 

financave, ishte e njohur për politikën e saj kufizuese, një politikë të huamarrjes dhe 

shpenzimeve minimale. Një filozofi e tillë dëshmoi se ishte fatale në zgjedhjet e ardhshme 

parlamentare në të cilat erdhi në pushtet Nikolla Gruevski.
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Ndoshta i udhëzuar nga pasojat e kësaj praktike të LSDM-së, Gruevski 

vendosi ta injorojë plotësisht atë, ose më saktë të zbatojë të kundërtën e 

shpenzimeve maksimale.

Njerëzit afër tij (megjithëse ai nuk e tha vetëm këtë) mund të zbulojnë 

se ai shpresonte të rrisë fuqinë e konsumit të Maqedonisë dhe zakonet e 

konsumit, dhe kështu të arrijë rezultate të shpejta ekonomike.

Kështu fillon procesi i huamarrjes masive të vendit, i cili nuk është 

ndërprerë as me ardhjen e qeverisë së re, deri sot.

Sipas statistikave zyrtare, pasi niveli rekord i ulët i borxhit që nga 

pavarësia, i cili qëndron në 2 miliardë dhe 45 milion dollarë në vitin 2008, 

ose 20.64% të PBB-së, borxhi tashmë është rritur në 2.2 miliardë dollarë 

në 2009, ose 23.57 për qind e PBB-së. Në çdo vit pasues të qeverisë së 

VMRO-DPMNE, borxhi publik vazhdon të rritet proporcionalisht. Pra, në vitin 2010 kemi 

borxh publik që është 24,06% e PBB-së (2.3 miliardë dollarë), në vitin 2011 borxhi është 

rritur përsëri në 27.73% të PBB-së, ose 3 miliardë dollarë. Në vitin 2012, ne kemi tashmë një 

rritje të qëndrueshme prej gjashtë pikë përqindje, që borxhi publik të arrijë në 33.66% (3.3 

miliardë dollarë), dhe vitin e ardhshëm ai do të arrijë në 3.7 miliardë dollarë, ose 33.97% 

të PBB-së. Në vitet në vazhdim, 2014, 2015, 2016, nga qeveria e fundit e qeverisë së Nikolla 

Gruevski, borxhi publik do të rritet në 38.02%, 38.10% dhe 39.54%, duke lënë përfundimisht 

vetë Nikolla Gruevski. funksioni i përgjithshëm i borxhit publik pas 4.3 miliardë dollarëve.

Gjatë së njëjtës periudhë, borxhi publik për frymë u rrit nga 998 dollarë në vitin 2008 në 

një rekord, që nga pavarësia, 2.052 dollarë në 2016.

Kjo e vendos Maqedoninë në pozicionin e 63-të më të lartë në botë për sa i përket 

vendeve më të detyruara.

Por Maqedonia në kohën e tij nuk ishte vetëm borxh ndaj tregjeve ndërkombëtare. Bankat 

e vendit, veçanërisht në vitet e mëvonshme të mandatit të tyre, ishin adresa e shtetit 

rregullisht. Obligacionet janë bërë një mjet për të mbuluar vrimat e buxhetit. Qeveria ka 

gjetur gjithashtu një mënyrë tjetër të huadhënies pa interes duke vonuar rimbursimet 

e TVSH-së për muaj. Ky biznes drejtpërdrejt rrezikonte, por nga ana tjetër, paqja sociale 

ishte blerë përmes pagimit të rregullt të pagave dhe pensioneve.
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tij. 
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Por Gruevski ndërkohë ka arritur qëllimin e tij kryesor për të qëndruar në pushtet për 

më shumë se dhjetë vjet. Në këto para “të huazuara” kishte para të mjaftueshme për 

të rritur pagat e administratorëve dhe për të punësuar qindra mijëra të rinj, për të 

rritur pensionet e atyre që i përdorin, për të ryshfetuar artistë dhe figura publike me 

projekte fiktive, fiktive si statutet e “Shkupi 2014” dhe natyrisht që sektori i brendshëm i 

ndërtimit të mbajë gjallë përmes tenderëve të synuar të ndërmarrjeve afër qeverisë. Kur 

administratat shtetërore dhe komunale ishin të mbingarkuara, subvencionet bujqësore 

dhe tërheqja e subvencionuar e investimeve të huaja për krijimin e vendeve të punës në 

masë u prezantuan për ata që kishin mbetur.

Përmbledhur, falë politikës së tij, Gruevski, me paratë e shtetit, arriti të blejë votuesit dhe 

të fitojë dhjetë cikle zgjedhore të pabesueshme me radhë.

Më e keqja nga të gjitha është se ne po fillojmë të pastrohemi me borxhet. Pra, qeveria 

e re e LSDM-së, e udhëhequr nga Zoran Zaev, pasi inercia vazhdoi të huazonte me një 

ritëm të qëndrueshëm. Megjithëse strategjia fiskale 2018 thotë qartë se shumica e 

huamarrjes së re është shlyerja e prapambetjeve të vjetra nga qeveria e mëparshme, 

ajo nuk zvogëlon përshtypjen dhe vlerësimin e keq të vendit, si para huadhënësve publik 

vendas ashtu edhe ndërkombëtar.

Më konkretisht, në tre vitet e ardhshme, Strategjia Fiskale parashikon që shteti të 

marrë hua mbi 2.1 miliardë euro. Shumica e këtyre parave, ose 1.38 miliardë euro, është 

planifikuar të huazohen nga jashtë, ndërsa borxhi i tregut të brendshëm përmes emetimit 

të faturave dhe bonove është planifikuar të qëndrojë në 753.4 milion euro.

Më shumë se gjysma e parave që do të huazojë shteti do të përdoren për të shlyer 

borxhet e vjetra, ose një total prej 1.2 miliardë eurosh deri në vitin 2020. Nga këto, 800 

milion EUR për kreditorët e huaj dhe 400 milion EUR për kreditorët vendas.

Për të mbuluar deficitin buxhetor për tre vitet e ardhshme, është planifikuar një shumë 

prej 862.4 milion EUR dhe është e qartë se deficiti i planifikuar do të ulet çdo vit.

Në 2018 dhe 2019, autoritetet planifikojnë të grumbullojnë një pjesë të borxhit, ose rreth 

352 milion EUR, në llogarinë e depozitave të shtetit, por për të tërhequr mbi 280 milion 

EUR nga ajo deri në vitin 2020 pasi që masa e ripagimit të kreditorëve të huaj është 

atëherë shumë më e lartë rritet sepse një Eurobond matet në kthim.
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Kur gjithçka shkatërrohet dhe zbritet, rezulton se huazimi neto deri në vitin 2020 do të 

jetë 930 milion euro.

Kështu, borxhi publik i vendit, i cili përfshin borxhin qeveritar dhe të garantuar të 

ndërmarrjeve në pronësi publike dhe ndërmarrjeve që janë në pronësi të plotë ose 

kryesisht të shtetit ose bashkive, parashikohet të arrijë 55.9% në 2019 dhe pastaj pak. ra 

në 53.5% të PBB-së në vitin 2020, ekuivalent me rreth 6.5 miliardë euro.

Me këto shifra se si të zgjasë afatin për rikuperimin nga dëmet e sjella nga politika 

ekonomike dy-vjeçare e përmendur dy herë e periudhës 2008-2016.

Me pak fjalë, epoka e Nikolla Gruevski dhe qeveritë e pakta të tij mund të quhen absolutisht 

epoka e huazimit të vendit. Përvoja, të cilën kryeministri e zotëronte nga mandati i tij i 

mëparshëm si ministër i financave, e shfrytëzoi atë më së shumti duke luajtur tela e 

huazimit më të madh të mundshëm që mund të mbante ky vend. Dhe ai e bëri këtë me 

qëllime të dukshme për të blerë paqen sociale dhe me qëllime jashtëzakonisht populliste.

Është e vërtetë që shumica e projekteve të ndërtuara me këto para do të mbesin. Por 

mbetet fakti se një vend i varfër është varfëruar duke ndërtuar autostradat më të 

shtrenjta dhe teatrot më të shtrenjta në botë.
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SHTYLLA 2: INVESTIME MASOVIKE  
PËR STIMULIMIN E NDËRTIMTARISË

Dhe, sipas shumë njerëzve, nuk është problemi i huazimit në vetvete, por se si janë 

shpenzuar paratë.

Në periudhën nga 2008 deri në 2015, mezi kishte 

8 km autostradë nga Kumanova deri në kufirin 

në Maqedoni, plus bypass-in e Shkupit, i cili ishte 

një projekt i vjetër nga qeveria e LSDM-së.

Në vend të kësaj, shpenzimet publike shkuan 

kryesisht në projektin megaloman “Shkupi 2014”, 

i cili arriti të gëlltisë gati gjysmë miliardë dollarë 

paratë publike. Kostoja e saktë e këtij projekti 

nuk do të dihet kurrë, por ajo që dihet me siguri 

është se efektet afatgjata të këtij projekti janë 

pothuajse joekzistente.

Sidoqoftë, projekti Shkup 2014, përveç atyre 

ideologjike dhe ekonomike, përshtatet në 

konceptin e sipërpërmendur ekonomik të 

sundimit të VMRO-DPMNE-së, ku rezultatet e 

menjëhershme ishin më të rëndësishme sesa 

qëllimet afatgjata dhe rreziqet e huazimit të pakontrolluar.

Kështu, shumica e projektit përfshinin ndërmarrje të brendshme ndërtimi, të cilat nga 

ana e tyre kontribuan në PBB në vitet e krizës së ekonomisë botërore pas krizës. Produkti 

i brendshëm bruto i vendit vazhdoi të rritet gjatë gjithë këtyre viteve me disa dinamikë 

duke lëvizur rreth tre për qind.

Më konkretisht, në vitin 2008, kur filloi aktiviteti i parë intensiv në ndërtim, ekonomia 

u rrit me 5.5%. Në vijim të vitit 2009, për shkak të krizës globale ekonomike, ajo bie në 

një normë negative prej - 0.4%. Në vitin 2010, Maqedonia regjistroi rritjen e PBB-së prej 

Në periudhën prej vitit 2008 

deri  vitin 2015 në Maqedoni 

mezi u lëshuan në përdorim 

8 kilometra autostradë. Në 

vend të kësaj, harxhimet 

publike kryesisht mbaronin në 

projektin megaloman “Shkupi 

2014”, që arriti të gëlltisë 

afër gjysmë miliardë dollarë 

para të popullit. Shuma e 

saktë e kostos për këtë 

projekt me siguri asnjëherë 

nuk do të zbulohet, as efektet 

eventuale pozitive nga ai. 
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3.4%, në vitin 2011 prej 2.3%. Në vitin 2012 përsëri, me gjithë ndërtimin e 

brendshëm të stimuluar, kemi një recesion prej - 0.5%, në 2013 përsëri 

do të kemi një rritje mesatare prej 2.9% për Maqedoninë. Në vitet në 

vijim, 2014, 2015, 2016, rritja e PBB-së ishte përkatësisht 2, 9% dhe 3.6% 

dhe 3.9%.

Kështu që, Gruevski dhe VMRO-DPMNE e tij arritën qëllimin e tyre 

kryesor, për të mos goditur cunami ekonomik, i cili me një ekonomi 

kaq të brishtë në kohë krizash globale ishte opsion mjaft i mundshëm.

Sidoqoftë, megjithëse ekonomia maqedonase ka kaluar relativisht 

lehtë në krizën globale ekonomike, nuk mund të thuhet se Qeveria me 

këtë huamarrje dhe shpenzim të shpejtë e arriti të paktën qëllimin 

afatshkurtër.

Sepse, sipas ekspertëve dhe njohësve të shquar  në ekonominë e 

Maqedonisë, standardi i jetesës kërkon një rritje prej më shumë se 6%, 

të cilën ne nuk kemi arritur ta arrijmë përkundër këtyre shpenzimeve 

jo konvencionale.

Sa i përket efekteve afatgjata të projektit Shkup 2014, përveç rritjes 

së turizmit në Shkup, i cili nuk është lidhur drejtpërdrejt me këtë 

projekt (dhe sigurisht sjell një pjesë të vogël të vlerës së shtuar në 

ekonominë tonë) dhe hapjen e mijëra të tjerë metra katrorë hapësirë   

zyre, kryesisht për punë të administratës partiake, asnjë efekt tjetër 

pozitiv nuk mund të gjendet.

Përveç kësaj, duhet të theksohet se hetimet për masën në të cilën 

krimi i lidhur drejtpërdrejt me “Shkupi 2014” ka dëmtuar ekonominë 

maqedonase nuk janë përfunduar ende, por shifrat janë aq të 

arritshme sa që i gjithë projekti është i njohur.

Nëse analizohet nga perspektiva e sotme objektive, është e paqartë 

nëse “Shkupi 2014” i shërbeu politikisht VMRO-DPMNE-së apo LSDM-së. 

Protestë për rrethojën e shtrenjtë në urën te hoteli “Holiday Inn”
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Për gjashtë vjet, ndërsa opozita po ndërtonte, kishte të paktën disa tema në baza ditore 

që Qeveria mund të sulmonte në konferenca të shumta shtypi.

Edhe qindra faqet e planifikuara të këtij libri nuk do të mjaftonin për të mbledhur 

absolutisht të gjitha lëshimet, abuzimet dhe krimin klasik të lidhur me këtë projekt, 

kështu që le të përmendim vetëm disa.

Në analet e konstruksionit botëror mbetet fakti se gardhi (vetëm gardhi) i Urës Holiday 

Inn kushton më shumë se e gjithë ura e re që lidh Gjorçe Petrov me Saraj.

Vetëm njëqind metra në veri të asaj gardhe madhështore të urës, në mes të lumit, u 

mbollën tre shelgje që kushtonin edhe më pak se 400,000 euro.

Për statuja të panumërta, monumente dhe forma të tjera bronzi në të gjithë qytetin është 

e tepërt të llogariten, mund të ndahet vetëm komenti i disa prej gazetarëve tanë Firence 

në Itali, se shkritore që ka punuar për “Shkupi 2014” do të emërohet me ar. Maqedonia si 

një vend nga i cili erdhi fitimi më i madh i mundshëm në historinë e këtij qyteti ndryshe 

të famshëm të artit.

Teatri Kombëtar i vjetër i Maqedonisë (i shkatërruar ndryshe në tërmet) kishte disa herë 

koston e anekseve sesa vetë projekti origjinal. Dhe në figurat e Muzeut të Dyllit, për një 

pikturë të vetme të autorëve ukrainas u paguan qindra mijëra euro.

Dhe për të qenë më i frikshmi, nëse ndonjëherë, për të llogaritur të gjithë krimin nga 

“Shkupi 2014” deri në denarin e fundit, nuk do të jetë çmimi i plotë i paguar nga ekonomia 

maqedonase. Është pikërisht për shkak të këtij projekti që varros përgjithmonë 

perspektivat e një marrëveshjeje me Greqinë, e cila ka vonuar integrimin euro-atlantik 

për një dekadë, dhe që ka të ngjarë të paguhet nga një gjeneratë e tërë maqedonase në 

standardin e saj të ulët.

Më në fund, pas fjalë për fjalë për gjashtë vjet kanonizim kundër harxhimit të harxhuar 

dhe krejtësisht joligjor të parave publike, Nikolla Gruevski dhe qeveria e tij kanë vendosur 

të dëgjojnë kritikat dhe të angazhohen në ndërtimin e infrastrukturës ose projekteve që 

duhet të përfitojnë në planin afatgjatë.
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Krimi me autostradat seriozisht  
i dëmtoi shtetin dhe ekonominë

Sado e pabesueshme siç mund të duket, abuzimet dhe joefikasitetet në ndërtimin e 

autostradave disa herë kanë tejkaluar krimin rekord të “Shkupi 2014”. Ajo që është bërë 

në tre autostradat që filluan të ndërtohen në epokën e VMRO-së, praktikisht mungon në 

historinë e njohur të sektorit botëror të ndërtimit. Për ta ilustruar, vetëm një kilometër 

larg autostradës Ohër-Kërçovë kushton 15 milion euro.

Ekspertët e ndërtimit komentojnë me të drejtë se nëse e gjithë autostrada 40 km do të 

ndërtohej në një tunel të linjës së drejtë, kostoja për kilometër ndoshta do të ishte më 

e ulët.

Por le të fillojmë përsëri në autostradën Demir Kapi-Smokvicë. Akoma aktivitete 

ndërtimore të papërfunduara, investimi i madh është shndërruar në një aferë korrupsioni, 

e cila ka fituar shkallë ndërkombëtare. Në vitin 2014, shpërtheu skandali që shkatërroi për 

herë të parë opozitën LSDM, e cila pretendoi se zyrtarët e qeverisë ishin të përfshirë në 

krimin e supozuar gjatë ndërtimit të këtij seksioni autostradë.

Sipas opozitës së atëhershme, i cili publikoi dokumente, në vitin 2013 dhe 2014 madje 95 

persona, shumica e shtetasve Grekë, kishin tërhequr 3.5 milion euro në 278 transaksione 

në dhjetë muaj nga llogaritë e Aktorit. Sipas informacionit të tyre, shtetasit grekë 

organizuan një autobus me autobus drejt Negotinës dhe në prani të drejtoreshës Athina 

Ziogas, një qytetare Greke, ngritën para, dhe më pas, sipas LSDM-së, lanë para në vend 

sepse ata lanë kufirin me xhepa bosh.

Bllagoj Boçvarski, asokohe kryetar i Komisionit të Transportit dhe Lidhjeve të LSDM-së, 

pohoi se deri në kohën kur u prish ky skandal korrupsioni, 3.5 milion euro ishin tërhequr 

nga 32 milion euro, ose rreth 11 për qind, e një banke në Maqedoni.

“Këto të dhëna tregojnë mjaftueshëm se këto para mund të jenë përdorur si pagesa e 

komisionit për tenderin e marrë për ndërtimin e seksionit Demir Kapi - Smokvicë. Fakti 

i thjeshtë që Aktori Grek fitoi tenderin me një ofertë më të shtrenjtë për 40 milion euro 

nga firma e radhës së dytë flet vëllime për një skandal në shkallë të gjerë. Ky mega-

skandal ka nevojë për hetim serioz nga institucionet e sistemit shtetëror “, tha Boçvarski.
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Ish anti-korrupsionisti  Malinovski, ndërkohë, deklaroi se vetë akti i nxjerrjes së kaq 

shumë parave nga llogaria e Aktorit tregon në përfundimin se diçka nuk është në rregull 

në sfondin e këtij operacioni.

“Mendimi i parë ishte se ishte pastrim parash dhe dyshim për një akt korrupsioni, por duhej 

të hetohej plotësisht. Sigurisht, Zyra e Prokurorit Publik është më e thirrura në hetimin 

e çështjes, e cila në bashkëpunim me Shërbimin e Inteligjencës Financiare, Ministrinë 

e Brendshme dhe institucionet e tjera kompetente u është dashur të përgjigjen në të 

gjitha dyshimet, “thotë Malinovski.

Nën presionin e publikut, prokurorët hapën një çështje penale, por kanë kaluar tre vjet 

nga atëherë, dhe çështja “Aktori” ka mbetur e mbyllur në sirtarët e Prokurorisë Themelore 

Publike. Në atë kohë, prokurori publik Marko Zvrlevski mendonte se niveli i dyshimit ishte 

në nivelin e tij më të ulët, por insistoi se ata vazhduan të “hetojnë”.

Në këtë rast ishte përfshirë edhe Banka Kombëtare e Maqedonisë, në atë kohë që 

Guvernatori Dimitar Bogov pretendoi se shërbimet e tyre kishin hetuar rastin “Aktor” dhe 

nuk kishin marrë asnjë informacion për transaksionet e diskutueshme.

Pretendimi i opozitës se shtetasit grekë kanë tërhequr 3.5 milion euro nga llogaritë e 

Aktorit ka ngjallur zemërim në Evropë, me deri në 85% të parave të dhëna nga fondet 

evropiane, ndërsa vetëm 15% janë para maqedonase. Kjo aferë ka vite që po trondit 

ndërkombëtarisht.

Sipas raporteve të Fokus, hetimi është nisur për të kontrolluar nëse zyrtarët qeveritarë 

morën një komision që tenderi të hynte në duart e Aktorit Grek, pasi një ofertë shumë 

më e lirë në minutën e fundit eliminoi kompaninë italiane Toto.

Pas shpërthimit të aferës “Akti”, Greqia hapi hetimin e saj, por dokumentet nëse kishte 

ndonjë krim dhe çfarë po ndodhte po u furrën edhe nga hetuesit evropianë të OLAF.

Dhe ndërtimi i autostradës Miladinovce - Sveti Nikole - Shtip nuk ra poshtë me perceptime 

më të vogla që lidhen me dyshimet e krimit.

Gazetari i fokusit Vlatko Stojanovski publikoi një histori të gjerë hetimore përsëri në vitin 

2017 duke pretenduar se është indikative që në një studim fizibiliteti, të zhvilluar nga firma 

konsulente franceze Louis Berger në vitin 2009 për nevojat e qeverisë maqedonase, kjo 
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pjesë ishte parashikuar në gjatësi 50 kilometra. dhe ishte vlerësuar në 104.6 milion euro, 

ose dy herë më pak se paratë që po ndërtohen tani.

Pastaj u argumentua nga Qeveria se studimi nuk merrte parasysh çmimet aktuale prej 

23.5 milion €, urat 8 milion €, devijimet prej 3 milion €, dështimet e tubave dhe mbrojtja 

prej 1.7 milion € kur u përgatit studimi. . Sidoqoftë, argumenti kurorëzues i qeverisë se 

pse ndërtimet janë dyfishuar është se çmimet e naftës, metaleve, energjisë janë rritur 

jashtëzakonisht në tregjet botërore të aksioneve midis 2009 dhe 2013.

Me gjithë mbështetjen e ligjeve në Parlament për ndërtimin dhe financimin e këtyre 

projekteve, në mbështetje të mbështetjes parimore për investime në projekte të 

infrastrukturës kapitale, opozita në 2013 sulmoi me forcë qeverinë se kostoja e kësaj 

autostradë ishte shumë e lartë. Akuza të tilla për korrupsion janë çimentuar nga lideri i 

LSDM-së, Zoran Zaev, i cili në vitin 2015, duke postuar biseda të përgjuara mes zyrtarëve të 

lartë të shtetit, akuzoi qeverinë se po merrte një komision prej 5%, ose me fjalë të tjera, 

25 milion euro për të gjithë projektin!

Për të zbatuar projektin për ndërtimin e shtrirjes Milladinovci-Shtip, Ndërmarrja e 

Rrugëve Shtetërore të Maqedonisë si investitor dhe Banka Kineze Exim, si huadhënës, 

në vitin 2013 nënshkruan një marrëveshje kredie në vlerë prej 206 milion EUR për të 

financuar autostradën. seksioni, me kosto deri në maksimum 10 për qind, ose rreth 20 

milion euro, do të përballohej nga buxheti i Maqedonisë.

Kredia ka një normë fikse të interesit prej 2% në vit dhe një periudhë 5-vjeçare 

mospagimi, e cila në shikim të parë duket si një kredi e favorshme. Por kur shikoni pak 

më thellë, rezulton se huaja nuk është aq e favorshme, veçanërisht duke marrë parasysh 

që kreditori vendos kushte të veçanta për palën maqedonase që këto para t’i shpenzojë 

jashtë rregullave të përcaktuara me Ligjin për Prokurimin Publik, kryesisht në fushën e 

transparencës dhe konkurrencës.

Së pari, kredia kushtëzohet nga detyrimi i huamarrësit për të mos zgjedhur kontraktuesin 

e projektit me anë të një thirrje publike për oferta, por me ftesë të drejtpërdrejtë për 

kompanitë e zgjedhura nga vendi i kreditorit, d.m.th. nga Kina, me të cilën qeveria ka hyrë 

praktikisht në një marrëveshje përmes negociatave të drejtpërdrejta, e cila zvogëlon në 

mënyrë drastike transparencën e procesit dhe kufizon konkurrencën. Kjo nuk siguron 

çmimin më të ulët të mundshëm.
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“Është keq të huazoni miliona dollarë në procedura jo transparente, sepse kontraktuesi 

nuk është zgjedhur në një procedurë publike dhe të hapur, dhe nuk ka asnjë çmim të 

tregut që parashikohet të dalë nga një konkurs konkurrues. Për qeverinë është më me 

rëndësi  që të rendisë projektet si numër, pa menduar për justifikimin dhe efektivitetin 

e kostos së parasë publike. Një projekt i tillë nuk është bërë pa ‘analiza serioze të kostos 

dhe përfitimit’, tha profesori i universitetit dhe anëtar i MANU Izet Zeqiri, një ish-ligjvënës 

në parlament.

Për më tepër, kontraktuesi merr një gamë të përfitimeve buxhetore, duke përfshirë 

përjashtimin e TVSH-së në qarkullimin e investitorëve, përjashtimin nga detyrimet e 

akcizës për blerjen e automjeteve të pasagjerëve dhe vajrave minerale për qëllimet e 

projektit, si dhe përjashtimin nga detyrimet e importit, TVSH-në dhe akcizën për importet 

e mallrave dhe shërbimeve. mallrat e destinuara për seksionet në autostradë ... Më në 

fund, marrëveshja përmban një dispozitë që preferon të blihen mallra, shërbime dhe 

teknologji me fonde kredie nga Kina.

“Kushtet e kredisë nuk janë aspak më të favorshme sesa ato të dhëna nga institucionet 

e tjera. Norma e interesit për këtë kredi është 2%, që është e ngjashme me normën 

e interesit të dhënë nga Banka Botërore, e cila jep një normë të ripagimit të borxhit  

15-vjeçar- 6 muaj + 1.3%, që është afërsisht 2%. Edhe interesi për seksionin Milladinovci-

Shtip është gjithashtu pak më i lartë se këta 2% nominalë, pasi shteti e liroi kontraktuesin 

kryesor nga pagesa e TVSH-së dhe mori përsipër shpenzimet e shpronësimit të tokës me 

shpenzimet e tij,“ thotë Branimir Jovanoviq nga Instituti i Shkencave sociale dhe njerëzore 

në Shkup.

Dhe, në bazë të një Marrëveshjeje të huamarrjes midis një investitori vendas dhe një 

huadhënësi të huaj, Korporata Shtetërore e Roads ka lidhur një kontratë tregtare me 

kompaninë kineze të ndërtimit në pronësi shtetërore Sinohydro Corporation Limited, 

e cila është zgjedhur si kontraktuesi kryesor në konkurrencë me një kompani tjetër 

shtetërore kineze. - Korporata Ndërkombëtare e Ujit dhe Elektrike e Kinës, pasi ajo ka 

paraqitur një ofertë më të mirë teknike dhe financiare.

Në lidhje me sfondin e kontraktuesit kinez, mjafton fakti që kjo kompani është në “listën e 

zezë” të Bankës Botërore, e cila rekomandon shmangien e bashkëpunimit me Sinohydro, 

veçanërisht në projektet e financuara nga Banka. Përkatësisht, në qershor 2016, Banka 
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Botërore lëshoi   një paralajmërim një vjeçar, që do të thotë se është ende në fuqi, pasi 

bordi i sanksioneve të institucionit njoftoi se kompania ishte e përfshirë në “praktika 

mashtruese”.

Sidoqoftë, nuk ka qenë pengesë që kjo kompani të operojë në tregun maqedonas pasi 

në vitin 2013 themeloi një degë në Shkup për ndërtimin e autostradave. Sipas raportit 

financiar të kompanisë, filiali Sinohydro në Shkup për ndërtimin e autostradave në 

vitin 2014 gjeneroi të ardhura totale prej 18.3 milion euro, por përfundoi këtë vit me një 

humbje prej 3.7 milion euro. Por tashmë në vitin 2015, kur ndërtimi i autostradës është 

intensifikuar, kompania përfundon me një fitim prej mbi 6 milion euro, duke gjeneruar të 

ardhura prej rreth 79.506.500 euro dhe shpenzime prej rreth 73.173,000 euro.

Deri në çfarë mase kjo  paraqet në një farë mënyre të ardhura të parealizuara për 

Maqedoninë, të cilat shteti hoqi dorë në favor të një kompanie të huaj, thotë rasti në Mal 

të Zi. Përndryshe, Autoriteti Tatimor Mali i Zi ka përcaktuar se deficiti buxhetor në vitin 

2015 ishte më i shkurtër me mbi 42 milion euro vetëm në bazë të lirimit të kontraktuesit 

kinez nga TVSH-ja për ndërtimin e seksionit të autostradës nga Smokovac në Mateshevo 

më shumë se 809 milion euro!

Sidoqoftë, nëse këto kosto periferike janë të izoluara dhe duke marrë parasysh vetëm 

shumën e kredisë si vlerë reference të autostradës, secila milje e kësaj autostradë 

kushton 4,3 milion €. Ekspertët thonë se nuk mund të vlerësohet drejtpërdrejt nëse 

kjo është pak a shumë për arsyen e thjeshtë që çdo autostradë është specifike, me një 

konfigurim unik natyror dhe gjeologjik. Por ata gjithashtu pajtohen që rrugët më të lira 

po ndërtohen në vendet e tjera.

Dhe vijmë në autostradën Kërçovë - Ohër, e cila që nga fillimi është më problematikja nga 

të gjitha projektet e lartpërmendura. Kjo mrekulli e infrastrukturës, që i kushton botës 

një rekord prej 15 milion € për kilometër, ka hapur një mega-ndërmarrje me indikacione 

serioze të ekzistencës së një mega-fabrike të ndërtuar në ndërtimin financiar të 

autostradës. Një njollë e tillë e rëndë në projektin e madh hodhi “bombën” e 14-të që u 

zbulua dy vjet më parë nga Zoran Zaev, udhëheqësi i LSDM-së, i cili përmbante një bisedë 

të përgjuar midis kryeministrit Gruevski dhe Mile Janakieski, ish-ministër i transportit dhe 

komunikimit. Biseda skandaloze mes Gruevskit dhe Janakieski shkaktoi edhe veprimin 

e Prokurorisë Speciale, e cila hyri në Ndërmarrjen Publike për Rrugët e Shtetit dhe doli 
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me një hetim të ri që pretendonte se Gruevski, Janakieski, Peshevski 

dhe ish-drejtori i ndërmarrjes publike, në autostradat në ndërtim 

Milladinovci - Shtip dhe Kërçovë - Ohri u shkrinë 155 milion euro.

Çështja u cilësua dy vjet më parë si skandali më i madh financiar 

në Ballkan - Zaev në atë kohë paralajmëroi se 103 milion euro ishin 

ngarkuar për ndërtimin e autostradës Kërçovë-Ohër më shumë sesa 

vlerësimi i bërë nga Agjencia e Rrugëve.

Për ta përmbledhur. Nëse do t’i bashkoheshim NATO-s në 2008 

dhe, më e rëndësishmja, nëse do të hapnim kapitujt e negociatave 

me Bashkimin Evropian disa vjet më vonë me të gjitha reformat që 

kërkuan, pyetja e madhe do të ishte nëse qeveria e VMRO-DPMNE do 

të kishte një hapësirë   të tillë manovrimi, mbi të gjitha për të marrë 

hua, dhe pastaj me të njëjtat para për të kryer një krim të dukshëm 

me përmasa gjigande. Dhe, në veçanti, nuk mund të ndërtohej një 

projekt megalomani si Shkupi 2014, i cili me arkitekturën dhe vizionin e 

tij drejtohej drejtpërdrejt kundër një shteti fqinj.

Sipas shembujve nga rajoni, kjo nuk do të kishte ndodhur aspak, dhe 

fuqia në Maqedoni do të kishte ndryshuar shumë më shpejt, me siguri 

pas zëvendësimit të Ivo Sanader menjëherë pas pranimit të Kroacisë 

në NATO.

Mbështetje për Nikolla Gruevskin 
gjatë procesit gjyqësor për 

rastin “Trajektorja” 
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SHTYLLA 3: AFËR NJË MILIARDË EURO 
SUBVENCIONE BUJQËSORE TË NDARA PA  
KRITERE TË DUHURA

Subvencionet bujqësore janë padyshim një nga simbolet që do të 

na kujtojë përgjithmonë për Nikolla Gruevski dhe sundimin e tij.

Statistikat tregojnë se 623 milion euro subvencione bujqësore 

janë paguar midis 2008 dhe 2015. Si rezultat (kundër), importi i 

ushqimit në vitin 2016 arriti në 592.8 milion euro ose dy herë më 

shumë sesa në vitin 2006, vitin kur erdhi në pushtet Gruevski.

Në të njëjtën kohë, ekzistonte një zhvlerësim i prodhimit bujqësor 

dhe pothuajse i gjithë bagëtive, shpendëve dhe, në përgjithësi, 

i gjithë fondi i bagëtive në Maqedoni, i cili aktualisht është në 

minimumin statistikor.

Nëse ky nuk është treguesi më i madh se paratë e shpenzuara 

për subvencione janë humbur kryesisht, atëherë nuk e dimë se 

çfarë është.

Sa i përket subvencioneve, publiku ynë më i gjerë kujtohet për disa 

raste të izoluara të manipulimeve drastike që në atë kohë ngritën 

çështjen e hidhur të bërjes së qindra miliona eurove paratë 

e njerëzve. Nëse është e mundur që dikush që nuk ka qengj të 

marrë subvencione për qindra dele dhe lopë, atëherë çfarë lloj 

manipulimi është i mundur me dhjetëra mijëra përdorues të tjerë të subvencioneve 

bujqësore në vend. Ekspertët dhe ekspertët në situatë janë të qartë se, edhe nëse 

shteti dëshiron të imponojë kontroll, është thjesht e pamundur me një model të tillë të 

subvencionimit.

Lidhur me këtë temë në atë kohë ishte ndoshta pyetja më logjike, jo kush dhe pse ai 

manipuloi subvencionet, por kush i porositi fermerët individualë ta bëjnë këtë në një 

mënyrë të paskrupull.

Subvencionet bujqësore 

def nitivisht janë një 

nga simbolikat që do 

të na përkujtojnë këtë 

periudhë. Mes viteve 

2008 dhe 2015 janë 

paguar 623 milionë euro 

subvencione bujqësore. 

Si (kundër) rezultat 

i kësaj, importi i 

ushqimit në vitin 2016 

ishte 592,8 milionë 

euro, ose dy herë më 

tepër nga viti 2006, 

viti në to cilin 

Gruevski erdhi në 

pushtet. 
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Kur shqyrtimi mbi subvencionet filloi të shpaloset, një aferë shumë më e madhe u hap 

jo vetëm për abuzimet individuale, por edhe për shoqatat kriminale me pronarët më të 

mëdhenj të tokave, të cilët janë në kontakt të drejtpërdrejtë me institucionet përgjegjëse. 

Fatkeqësisht, këto mashtrime nuk kanë ende një epilog të plotë gjyqësor, dhe ekspertët 

paralajmërojnë se është zbuluar vetëm shuma më e vogël e abuzimit të subvencioneve.

Aspekti i dytë është justifikimi i subvencioneve, të cilat u shpërndanë në vite kur prodhimi 

në disa industri bujqësore dhe blegtorale ra me shpejtësi, dhe stoku i blegtorisë ra.

Dhe së treti, askush nuk donte të dëgjonte paralajmërimin e ekspertëve se politika 

e subvencionimit të fermave të vogla është në mënyrë të kundërt proporcionale dhe 

shkatërruese për përpjekjet për konsolidimin e parcelave bujqësore që i imponoi e njëjta 

Ministri e Bujqësisë ose Qeveria e Republikës së atëhershme të Maqedonisë.

Në vitin 2014, në revistën Kapital, si një koment i vogël për këtë temë unë botova siç 

shihet  në vijim:

“Nga e gjithë kjo pyetja mbetet e paqartë pse, kur Qeveria tashmë ka provuar dhe, me 

zemër, ka arritur të sigurojë mjete të gjera dhe thelbësore të ndihmës për fermerët, 

ato nuk duhet të përdoren sipas nevojës. Pse të mos pranoni, në vend të një komploti të 

mbjellë për të subvencionuar rendimentin e asaj komploti ose produktin e përfunduar të 

kafshëve shtëpiake, pasi është një parim në të gjithë rajonin? Pse të mos marrim cilësinë 

si një artikull të veçantë në formulën e algoritmit të llogaritjes së subvencioneve? Pse, 

nëse diçka është duke u bërë tashmë dhe përpjekje e vënë në të, pse të mos e bëjmë 

më të mirën e saj dhe pse të mos mbajmë gojën e të pabesëve dhe të keqbërësve? 

A i përshtatet me të vërtetë qeverisë, e cila në kushtet më të vështira ekonomike ka 

arritur të sigurojë afro një miliardë euro për fermerët, në vend që të kujtohet për efektet 

pozitive të gjithë këtij projekti madhështor në manipulimet e neveritshme të individëve 

ose qendrave të pushtetit të zhvendosur penalisht dhe lobi grupeve?”

Tani e di saktësisht pse ishte subvencionuar qëllimisht në këtë mënyrë. Për shkak se 

subvencionet bujqësore ishin të destinuara për një qëllim tjetër politik të përditshëm, 

sesa për ato parësore për të cilat ato duhen përdorur.
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Çfarë ishte dobësia  
kryesore e subvencioneve?

Thjesht, modeli i subvencioneve në vetvete nuk ishte dhe akoma nuk është i mirë sepse 

subvencionon në sipërfaqe sesa nga rendimente cilësore ose klasa. Në atë mënyrë, në 

vend që të stimulojmë një cilësi që do të rritet dhe të jetë konkurruese në rast se fillojmë 

negociatat me BE një ditë, do të pësojmë një kolaps total.

Problemi është se subvencioni është i shkallëzuar, d.m.th. firmat më të mëdha marrin më 

së paku. Ata janë një makinë lëvizëse, një lokomotivë dhe duhet të marrin ashtu si ato të 

vogla. Në fund të fundit, ata janë gjithmonë të lidhur me kompani / prodhues të vegjël 

(ata blejnë, prodhojnë, përpunojnë, eksportojnë, etj.).

Paralelisht, subvencionet u abuzuan dhe transparenca ishte pothuajse jo-ekzistuese. 

Ekzistojnë gjithashtu indikacione se disa ndërmarrje morën subvencione më të mëdha se 

sa ato kishin rendiment ose prodhim. Edhe pse, siç e thamë, ende nuk është hetuar asnjë 

përqindje e keq-menaxhimit të subvencioneve, fakti që një pjesë e madhe e fondeve të 

subvencioneve shkuan në drejtim të gabuar mbetet e pamohueshme.

Sidoqoftë, duhet të theksohet se nëse sektorit bujqësor i mungonte mbështetja 

buxhetore, rezultatet do të ishin shumë më pak të favorshme nga sa tregohet. Me 

ndihmën e tyre, prodhimi mbeti në nivelin e treguar. Subvencionet mbuluan një pjesë të 

pabarazisë së pafavorshme të çmimeve në këtë aktivitet.

Por ata nuk u përqëndruan në bujqët fitimprurës, fermerë të orientuar drejt tregut dhe 

agrobiznesit për arsye thjesht ekonomike - për arsye fitimi - dhe nuk linin autoritetet e 

tjera përgjegjëse për politikën sociale të vendit. Përkundrazi, subvencionet blenë paqen 

sociale.

Dhe pasi të keni shpenzuar afër një miliardë euro për subvencione në Maqedoni sot 

mund të gjeni: dele pa bletë, koshere bletësh pa bletë, toka të mbjella false, shtëpi të 

pushtetit lokal që nuk kanë asnjë lidhje me bujqësinë.

Ndoshta në këto dhjetë vjet, nëse do të bëheshim anëtar i Bashkimit Evropian ose të 

paktën të fillonim negociatat para-pranimit, ky model i subvencionimit nuk do të mbetej i 

tillë. As nuk do të lejohej hedhja e një shume të tillë parash dhjetë vjet rresht pa ndonjë 

efekt të padrejtë. Se do të ketë përpjekje për të sanksionuar krimin është ndoshta më 

se e qartë dhe nuk duhet as të përmendet.
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Si bëheshin keqpërdorimet?

Para së gjithash, duhet të dihet se modeli i subvencioneve ishte hartuar me zbrazëtira 

që duheshin përdorur nga drejtuesit e partive lokale në zonat rurale si një shpërblim 

për besnikërinë e tyre të përsosur ndaj partisë dhe udhëheqësit. Kategoria e dytë e 

përfituesve të privilegjuar ishin pronat e mëdha bujqësore nën kontrollin e biznesmenëve 

afër qeverisë, të cilët kryenin fjalë për fjalë miliona abuzime, duke marrë subvencione 

për tokë bujqësore pjesërisht ose plotësisht të papërpunuar.

Por, pavarësisht këtyre dy kategorive të privilegjuara, abuzimet filluan të ndodhin në çdo 

hap.

Parcelat fiktive shpesh raportoheshin. Çështja zbulohet nga inspektori i bujqësisë dhe në 

vend që të dënohet kryesi për veprën e bërë, mospërputhja hiqet dhe ai përsëri është 

subvencionuar për atë që raportohet ligjërisht.

Dnevnik në vitin 2011 publikoi një rast të famshëm të panxhar sheqerit, i cili nuk ishte 

mbjellë fare, dhe u subvencionua shumë:

“Ka pasur disa raste kur janë raportuar 10 hektarë grurë dhe 10 hektarë përdhunim të 

farave vajore. Kur inspektorët dolën në fushë, panë që gruri tashmë po zhvillohej, por nuk 

kishte asnjë gjurmë të përdhunimit. Kjo, sipas rregullave, trajtohet si krim dhe fermeri 

duhet të ndëshkohet. Por jo vetëm ndëshkimi. Ligjërisht, ai humbet të drejtën për të 

marrë subvencione për dy vitet e ardhshme për shkak të raportimit të rremë. Fermerët 

tashmë e dinë skemën. Ata shkojnë në “sherifët” e zonës dhe i nxisin ata të tregojnë 

gishtin në raportin e rremë. Dihet rezultati përfundimtar - fermeri merr subvencione 

vetëm për ato që mbillen në fushë ”.

Por ky ishte vetëm një rast shumë i vogël.

Rastet janë bërë publike ku subvencionet, përveç apartamenteve dhe shtëpive, janë 

përdorur edhe për pushime. Vetëm një numër i vogël i fermerëve investuan në “të 

ardhura shtesë”, të tilla si një traktor ose makineri të tjera bujqësore, ndërsa të tjerët 

preferuan të investojnë në një xhip ose një makinë të re.

Ekspertët paralajmëruan më pas që kaq shumë fonde nga shteti nuk mund të jepeshin 

dhe liheshin në ndërgjegjen e individëve.
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“Askund në botë nuk do të shihni ndonjëherë se një fermer merr 30,000 euro subvencione 

dhe Zyra e të Ardhurave Publike nuk e urdhëron atë të regjistrojë një kompani - është e 

pamundur që një njeri me makinat e veta të prodhojë 100 hektarë me traktorë të vjetër, 

të mbajë 50 lopë dhe 500 dele “, U komentua atëherë.

Por të gjitha këto thirrje, si dhe shumë të tjera gjatë kësaj periudhe, nuk kaluan pa u 

kujdesur.

Sherifët e partive lokale vazhduan abuzimet që ata i perceptuan si një çmim shtetëror 

për punën e partive të bëra mirë.

Rezultati është vërtet shkatërrues.

SHTYLLA 4: TËRHEQJA E SUBVENCIONUAR E 
INVESTIMEVE TË DREJTPËRDREJTA TË HUAJA

Menjëherë pas ndërrimit të pushtetit, Qeveria e Republikës së Maqedonisë njoftoi se 

225 milion euro ishin shpenzuar në 10 vjet për të tërhequr gjithsej 25 investime të huaja 

që punësuan rreth 20,000 njerëz. Sipas këtyre statistikave, kjo do të thotë se çdo vend 

pune i krijuar përmes parimit të subvencionimit të investimeve të huaja i kushton shtetit 

11,000 euro.

Sidoqoftë, vetë fakti që qeveria e re e LSDM-së vazhdoi të mbështesë të vjetrat dhe të 

kërkojë investime të reja të huaja nën pothuajse të njëjtat kushte si paraardhësit e tyre, 

tregon më së miri se kjo pjesë e politikës së përgjithshme ekonomike nuk ishte aq e 

keqe.

Vetë Nikolla Gruevski, në një nga intervistat e fundit nga Budapesti, tregoi këtë segment 

të sundimit të tij si plotësisht të suksesshëm, për të cilin është më krenar.

Dhe me të vërtetë, shuma totale e investimeve të huaja të drejtpërdrejta që hynë në 

Maqedoni në këtë periudhë është më shumë se 1.5 miliardë euro, ose në vit (në miliona 

euro) statistikat duken kështu: 2009 - 144, 2010 - 160, 2011 - 344, 2012 - 111, 2013 - 252, 2014 

- 205, 2015 - 216, dhe 2016 - 338.

Por nuk është aq rozë sa Gruevski dëshiron ta portretizojë.

Megjithëse qeveria e tij i mbante të fshehta kushtet në të cilat menaxhohen investimet 

e huaja në Maqedoni, dihej me siguri se ata ishin të liruar nga shumica e taksave dhe 
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ishin paguar nga shteti për kontributet e punonjësve. Meqenëse kushtet ndryshojnë nga 

një kompani në kompani, nuk mund të përgjithësohet saktësisht, por përgjithësisht nuk 

është e gabuar të thuhet se përfitimet e vetme që Maqedonia ka pasur dhe ka marrë 

nga investitorët e huaj kanë qenë dhjetëra mijëra punë brenda zonave të lira ekonomike 

dhe jashtë saj. prej tyre.

Një problem shtesë është fakti që investitorët e huaj erdhën kryesisht për shkak të 

nevojës për punë të aftë. Kështu, këto 20,000 vende pune zakonisht merreshin nga 

ndërmarrjet vendase të Maqedonisë dhe nuk ishin të punësuar rishtas.

U përmendën llojet e mëposhtme të abuzimeve:

Grante  me para në dorë - para që janë transferuar drejtpërdrejt në llogaritë e 

investitorëve të huaj, përjashtime nga taksat dhe doganat, kostot për tërheqjen e 

investitorëve të huaj.

Është gjithashtu e qartë se nuk ka asnjë dokument ose udhëzues me kritere të qarta të 

negociatave, d.m.th. se kriteret - nuk ekzistonin.

Ministrat, këshilltarët, promotorët negociuan pa asnjë kriter, dhe kur përfunduan këto 

negociata, qeveria e Nikolla Gruevski i klasifikoi punët e kontraktuara, d.m.th. siguroi 

fshehtësinë e tyre.

Me marrëveshje sekrete, pas negociatave pa kritere - disa nga ndërmarrjet e huaja 

investuese morën më shumë dhe disa më pak.

Agjencia për Investime të Huaja, Zonat e Zhvillimit Teknik-Industrial, si dhe Ministrat pa 

portofol në ish-Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, kanë shpenzuar para nga grante të 

pakthyeshme që arrijnë në gati 26 milion EUR dhe u ndanë si më poshtë:

14 milion euro u janë dhënë investitorëve të huaj të drejtpërdrejtë për krijimin e vendeve 

të punës, dhe sipas marrëveshjeve të klasifikuara disa investitorë morën 1000 euro dhe 

disa deri në 11,000 euro për punë.

Në emër të trajnimeve janë paguar mbi 5 milionë euro.

Dhe përsëri, këto 5 milion euro u ndanë pa kritere të qarta: disa ndërmarrje morën 100 

euro dhe të tjera morën deri në 3000 euro për punonjës.
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10 milionë euro janë paguar për investitorët e huaj për punët e ndërtimit nga këto 3 

institucione.

Sipas të dhënave zyrtare, dihet gjithashtu se gjatë kësaj periudhe 10 vjeçare lehtësimi 

total që morën investitorët e huaj në bazë të përjashtimit nga taksat dhe doganat arrin 

në 69 milion euro.

Këto para mund, por nuk hynë në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë.

Problemi më i madh i gjithë kësaj është se, sipas analizës zyrtare të Qeverisë, kompanitë 

investuese  të huaja kanë bërë vetëm 1% të blerjeve të tyre përmes ekonomisë 

maqedonase.

Sidoqoftë, është e drejtë të thuhet se për vendet e vogla që fjalë për fjalë po vdesin nga 

kjo kontribut (nga paga shtesë) në ekonominë e përgjithshme të komunitetit, ndikuan 

shumë në mbijetesën e bizneseve më të vogla siç janë dyqanet, dhe të paktën pjesërisht 

kontribuan në ngadalësimin e migrimit masiv nga qytetet më të vogla  në Shkup.

Për më tepër, investitorët e huaj bashkëpunuan edhe me ndërmarrjet vendase, por që në 

fillim u vërejt se është shumë e vështirë që një kompani mesatare maqedonase të bëhet 

furnizues për korporatat më të mëdha në botë, përbërësit e të cilëve janë investitorët 

tanë të huaj.

Sidoqoftë, nga viti në vit përqindja e kompanive vendase të Maqedonisë që bashkëpunojnë 

me investitorët është duke u rritur, duke mësuar indirekt menaxhimin e kompanive 

vendase për të punuar në tregjet globale.

Përkundër të gjitha këtyre tipareve pozitive, shumë ekspertë ekonomikë në Maqedoni 

janë skeptik ndaj IHD-ve.

Ata argumentojnë se, nëse të njëjtat para do të investoheshin në ekonominë e vendit, do 

të krijoheshin më shumë vende pune dhe efekti do të ishte më i madh.

Por a është me të vërtetë kështu që askush nuk mund të konfirmojë me siguri.

Në çdo rast, edhe në këtë segment, nëse vendi do të ishte në një fazë më të përparuar 

të proceseve integruese evropiane, pyetja është nëse Qeveria do të ishte në gjendje të 

sillej në një mënyrë kaq jo transparente dhe t’i dorëzonte paratë njerëzve.
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 “PROPAGANDA FRONTALE “ SI AJKË MBI TORTË

Ky hulumtim nuk do të ishte i plotë pa përmendur veçorinë kryesore të qeverive dhe 

autoriteteve që qeverisën Maqedoninë në të gjitha këto vite të analizuara, që është, 

natyrisht, propagandë.

Në fakt, ishte një koncept propagande që filloi në 1998 - 2002, kur dolën reklamat e para 

të dedikuara për të lavdëruar arritjet e pretenduara ekonomike në vendin tonë.

Kjo vazhdoi pas vitit 2006, për të arritur nivelin më të lartë në periudhën 2008-2016.

Seksionet e tjera të këtij libri përshkruajnë më në detaje shtrirjen në të cilën qeveria 

kishte ushtruar ndikim në 90% të mediave në vend; kjo është arsyeja pse në këtë pjesë 

do të përqendrohemi vetëm në propagandën ekonomike.

Përkatësisht, Maqedonia gjatë kësaj periudhe u prezantua si vendi numër një në botë 

nga parametra të ndryshëm të biznesit, një vend në të cilin ekonomia praktikisht po 

lulëzon. Stepdo hap i vetëm dhe çdo vendim i Qeverisë ishte zmadhuar. Ministrat kanë 

qenë të pranishëm në media për më shumë se yjet e rrokut, dhe vetë Kryeministri në 

ato 11 vjet ka hedhur një lopatë dhe duke prerë një fjongo në pothuajse çdo ndërtesë të 

vetme që ka filluar ose përfunduar ndërtimin.

Në makinën e propagandës, përveç mediave “besnike” vendase, që shpenzonin dhjetëra 

miliona euro në vit, u përfshinë media të shumta globale nga vetë elita globale.

Kështu, përmes fushatës “Investoni në Maqedoni”, kushtet e biznesit në vendin tonë u 

promovuan në CNN dhe Bloomberg dhe në të gjitha mediat e tjera prestigjioze në botë.

Deri më tani, ose deri në mbyllje të këtij neni, nuk ka shifra zyrtare se sa është shpenzuar 

në këtë fushatë, e lëre më efektet e mirëmbajtjes së tij të shtrenjtë për shumë vite.

Ndoshta gabimi më i madh dhe dobësia më e madhe e autoriteteve të reja pas 

ndryshimeve politike në vitin 2017 është se ata nuk arritën të dalin me shifra të plota se 

sa na kishte kushtuar pjesa e propagandës së paraardhësve të tyre.

Në çdo rast, “Investoni në Maqedoni” ishte vetëm një nga shumë fushata të shumta dhe 

të shtrenjta që synonin, ndër të tjera, arritjen e interesave shtetërore dhe partiake me 

paratë e shtetit. Dhe më e keqja nga të gjitha është se ata patën sukses.
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Populli ynë me të vërtetë besonte se nëse CNN fliste pozitivisht për Maqedoninë, atëherë 

kjo duhet të jetë e vërtetë.

ÇFARË TREGOJNË PËRVOJAT NGA RAJONI?

Maqedonia në vitin 2008 duhej të kishte qasje në NATO bashkë me Shqipërinë dhe 

Kroacinë.

 Dy vende të cilat në atë moment zhvillimi ekonomik ose kishte ngecur ose ishin n nivel 

të ngjashëm me Maqedoninë.

Shqipëria ende nuk ishte e shëruar nga trashëgimia e sundimit të errët 50 vjeçar të 

komunizmit, ndërsa nga ana tjetër Kroacia ende i kthente borxhet dhe i shëronte plagët 

nga luftërat e viteve të nëntëdhjeta.

Sidoqoftë, këto dy vende gjetën mënyrë për materializimin e anëtarësisë në NATO. 

Shqipëria e arriti rekordin në investime të drejtpërdrejta prej 377 milionë euro në 

vitin 2009, pikërisht në kohën kur vendi anëtarësohej në NATO. Në vitet para dhe pas 

2009mesatarja është 180 milionë euro investime të  huaja të drejtpërdrejta.  

Sidoqoftë, kjo lidhje midis anëtarësimit në NATO dhe këtij rekordi të veçantë duhet të 

merret me kujdes, pasi viti 2009 është i favorshëm për pothuajse të gjitha vendet e 

rajonit që janë ose nuk janë pjesë e NATO-s.

Ekspertët në Shqipëri pranojnë se anëtarësimi në NATO ka pasur një ndikim pozitiv në 

ekonomi, por se zhvillimi ekonomik ka qenë i lidhur me shumë faktorë të tjerë që kanë 

kontribuar në të.

“Shqipëria ka një diasporë prej 1.6 milion njerëz. Dhe ata njerëz me investimet e tyre në 

turizëm kanë bërë trazirën ekonomike. Por që kjo të ndodhë, madje edhe qeveria e Sali 

Berishës më shumë se 10 vjet më parë duhej të kalonte një ligj që i shiti pothuajse të gjithë 

bregdetin investitorëve për vetëm një euro për metër katror ”, thonë bashkëbiseduesit 

tanë shqiptarë.
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Sidoqoftë, sipas statistikave, ka edhe shumë investime në vend nga vende si Turqia, Çekia 

dhe Polonia, ku diaspora shqiptare nuk ka jetuar tradicionalisht. Dhe shumica e këtyre 

investimeve janë bërë që nga anëtarësimi në NATO.

Shembulli më specifik i analizës është Kroacia, e cila ka qenë anëtare e Aleancës që nga 

viti 2009, ose së bashku me Shqipërinë.

Krahasimi në vetvete është problematik, pasi vendi, përveç që është anëtar i NATO-s, ka 

arritur të bëhet anëtar i BE-së që nga viti 2014.

Prandaj, ne do të analizojmë vetëm vitet ndërmjet 2009 dhe 2014, në të cilat të paktën 

Kroacia ka pragun më të ulët të investimeve të huaja të drejtpërdrejta, sipas statistikave, 

më të ulëta se periudha pas pranimit në BE, por gjithashtu dukshëm më e ulët se 

periudha para pranimit në NATO.

Këto të dhëna tregojnë se anëtarësimi në Aleancë vetëm nuk mund të kthejë prirjet në 

ekonominë globale që me të vërtetë mbeten prapa, por gjithmonë, si rregull, gjithashtu 

ndikojnë në rajon.

Kroacia është një nga vendet e pakta që përveç indirekt, ka përfitime të drejtpërdrejta 

nga NATO-ja përmes tenderëve për mirëmbajtjen e anijeve luftarake amerikane në 

kantieret e vendit.

Për sa i përket turistëve të huaj, është e vërtetë që numri i qëndrimeve gjatë natës dhe 

sasia e të ardhurave në Kroaci po rritet vazhdimisht, por për ta bërë këtë vendi duhej të 

huazonte dhjetëra miliarda euro të investuara në infrastrukturë dhe normalisht të bëhej 

pjesë e Bashkimit Evropian.

Maqedonia ndoshta do të duhet t’i bëjë ato dy gjëra nëse dëshiron të bëjë ndonjë lëvizje 

në turizëm.
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Por është gjithashtu një fakt që stabiliteti i garantuar i sigurisë është baza për çdo 

zhvillim ekonomik të ardhshëm.

PARA-PËRFUNDIM: ÇFARË MENDON OPINIONI 
EKSPERT PËR EFEKTET E PROLONGIMIT  
TË ANËTARËSIMIT NË NATO?

Të gjitha që u thanë dhe u shkruan më lartë,  pothuajse me fjalë të njëjta  u konfirmuan 

nga njerëz drejtpërdrejtë të interesuar dhe të përfshirë në çështje ekonomike.

Sipas Xhemail Dauti, një biznesmen i gjatë dhe pronar i Kompanisë së Tregtisë Dauti që 

vepron në disa vende të Ballkanit, është absolutisht e vërtetë që anëtarësimi në NATO, 

në veçanti anëtarësimi (jo), ka ndikuar negativisht në biznes gjatë gjithë këtyre viteve të 

kaluara.

“Shkurtimisht dhe qartë, nëse do të ishim një anëtar i NATO-s në të gjithë këto dhjetë 

vitet e fundit, jam i bindur që kompania ime do të kishte qenë shumë më e suksesshme 

dhe më e fuqishme jo vetëm në Maqedoni, por në të gjithë rajonin. Nuk ka nevojë të 

diskutohet nëse do të ketë apo jo efekte pozitive. Do të kishte absolutisht për të gjithë. 

Dhe duhet të pranojmë se është një mundësi e humbur për ne si biznes, por edhe për ne 

si shtet. Sepse është një çështje komplekse, mund të analizohet me orë të tëra dhe në 

shumë mënyra, por thelbi është ky ”, tha Dauti.

Konsulenti juridik i biznesit Goran Rafajllovski e përshkruan këtë çështje në mënyrë më 

të drejtpërdrejtë dhe më ilustruese.

“E para dhe më e rëndësishmja: Nikolla Gruevski me siguri nuk do të sundonte për aq vite 

nëse do të bëheshim anëtare e NATO-s me kohë. Kjo në vetvete thotë dhe parashikon 

shumë gjëra të tjera. Ne nuk do të kishim programe 100-hapëshe, nuk do të kishim atë 

lloj nacionalizmi që na priste dhe gjërat do të shkonin më të qeta. Deri më tani do të 

kishim qenë një faktor i stabilitetit në Ballkan. Do të kishte pasur një adoptim shumë më 

të shpejtë të ideve evropiane dhe botërore, duke filluar nga legjislacioni, përmes arsimit, 

deri te zhvillimi i biznesit. Do të kishim stabilitet të sigurisë që do të kontribuonte jo vetëm 

në investime më të mëdha të huaja, por edhe në guximin më të madh të investitorëve 

vendas”.
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Sipas Rafajllovskit, thënë thjesht, humbjet dhe dëmet janë të çdo natyre.

Ai shton se anëtarësimi në NATO në vetvete mbart një komponent kryesor të zhvillimit të 

biznesit, që është stabiliteti.

“Epo, tani duhet të dimë se nuk është faktori i vetëm për zhvillimin ekonomik. Parakushtet 

e tjera duhet të përmbushen. Investitorët gjermanë së fundmi na kanë thënë që janë 0% 

të kënaqur me punën e qeverisë. Përveç stabilizimit, tani kemi nevojë për një ndryshim 

të plotë të sistemit të vlerave dhe normave nga arsimi i mesëm në arsimin e lartë. Për 

të ndërtuar kapacitetin dhe stafin që mund të punojë në ato investime të ardhshme. 

Së dyti, kemi nevojë për një sistem të mirë drejtësie. Njerëzit duan të dinë që janë të 

sigurt dhe se nuk ka ndryshime të shpejta në ligje. Republika e Maqedonisë duhet të 

punojë seriozisht në infrastrukturë dhe energji pasi ky duhet të jetë një biznes thelbësor 

i Qeverisë. Dhe natyrisht, shkurtimi i procedurës ”.

Megjithëse përgjigjet ishin më se të qarta, vendosëm të kërkojmë një mendim të tretë, 

këtë herë nga një person i specializuar drejtpërdrejt në çështjet e sigurisë dhe lidhjet e 

tij të drejtpërdrejta dhe indirekte me ekonominë.

Kështu që, me sugjerimin e gazetarëve tanë, ne kontaktuam Millan Stefanovski - një 

analist të sigurisë dhe një njeri që i ndjek dhe analizon këto çështje nga një perspektivë 

e përditshme.

Sipas tij, problemi kryesor është që në Maqedoni ekziston një injorim i plotë i faktit që 

NATO për më shumë se 20 vjet ka përfshirë në parimet e saj të funksionimit dhe aspektin 

ekonomik aspektin ekonomik. Pra, ne nuk e dimë se nuk është vetëm një aleancë e 

rreptë ushtarake.

“Nga preambula e Uashingtonit e tutje, përveç aleancës ushtarake, NATO është gjithashtu 

një aleancë ekonomike dhe politike; kështu që në këto 10 deri në 11 vjet, përveç pasigurisë 

së sigurisë, kemi edhe humbje të caktuara ekonomike. Por duhet theksuar që, si në çdo 

shtet anëtar, kur një traktat ratifikohet në parlament, ai ratifikohet si nga institucionet 

politike ashtu edhe nga institucionet ekonomike dhe financiare të secilit vend. Pra, 

patjetër që ekonomia jonë është goditur ”.

Ai gjithashtu drejtoi drejtpërdrejt analizën e çështjes specifike dhe shumë specifike të 

Maqedonisë.
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“Për sa i përket stabilitetit dhe rrethanave politike, me siguri do të ishte mirë të ishim 

anëtar para dhjetë vjetësh, sepse atëherë me siguri do të kishim shmangur situatat si 27 

Prilli dhe 24 Dhjetori, ‘Jeta e egër’. Pra, vonesa e gjatë e anëtarësimit pa përjashtim u jep 

një sinjal strukturave radikale që ekzistojnë të jenë kundër një vendi. Dhe kështu vuan e 

gjithë shoqëria ”.

Sipas Stefanovskit, një rrethanë e mirë është se:

“NATO po bëhet gjithnjë e më shumë një aleancë ekonomike dhe politike dhe ofron 

mundësi për atë që ka humbur gjatë viteve për ta bërë atë.”

Rajko Milic - gazetar dhe analist ekonomik nga Mali i Zi konfirmon të gjitha hipotezat e 

lartpërmendura për Kroacinë dhe Shqipërinë.

“Si Shqipëria ashtu dhe Kroacia kanë rritur investimet që nga anëtarësimi në aleancën 

e NATO-s. Tani, pavarësisht nëse kjo është direkt për shkak të hyrjes në NATO apo jo, 

askush nuk mund ta konfirmojë atë. Ata me siguri patën rritje ekonomike, apo rritje të 

investimeve të huaja direkte ”.

Sipas Milic, megjithatë, faktori më i rëndësishëm është faktori indirekt, d.m.th. reformat 

e përgjithshme në funksionimin e shtetit të imponuar nga kjo organizatë.

“NATO, në vetvete, po bën lëvizje politike që më vonë ndikojnë drejtpërdrejt në ekonomi. 

Shembulli më i mirë është ish-kryeministri kroat Ivo Sanader dhe elita e tij e korruptuar, 

të cilët u arrestuan menjëherë pas pranimit të Kroacisë në NATO. Ka pasur gjithashtu një 

stabilizim politik në Shqipëri; Pra, mund të themi se NATO, para së gjithash, sjell njëfarë 

stabiliteti politik që vendet nuk i kanë më parë. Në Shqipëri, konkretisht, pas anëtarësimit 

në NATO, pati një spastrim radikal të krimit dhe arriti disi. Dhe krimi është humbja më e 

madhe për ekonominë, një humbje direkte. Kështu që Shqipëria, sot, vendi më i mbyllur në 

botë, është bërë një faktor stabiliteti. Ose të paktën një vend me të cilin është më lehtë 

të bisedosh. Dhe e bën më të lehtë të bësh biznes në të gjithë rajonin. Tani korrupsioni ka 

mbetur në Shqipëri dhe Kroaci, por jo në atë masë sa ishte më parë ”.

Sipas ish-ministrit të Financave Xhevdet Hajredini, ekziston një lidhje e padiskutueshme 

midis NATO-s dhe ekonomisë së vendeve që aspirojnë për anëtarësim.
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“Nga përvoja e vendeve që janë bërë anëtare të aleancës së NATO-s në dy dekadat e 

fundit, mund të supozohet se një nga arsyet kryesore që Maqedonia ka arritur nivelin më 

të ulët të rritjes ekonomike dhe fluksin më të ulët të investimeve të huaja direkte për 

shumë vite është vonesa në anëtarësim. në NATO “

Sipas Hajredini, ne kemi parë shumë pak nga loja gjeopolitike për Maqedoninë, por mjaft 

për të sqaruar gjërat.

“Nuk është rastësisht mbështetje dhe simpati e hapur për qeverinë e Nikolla Gruevski që 

ai mori nga Rusia dhe Serbia, ndërsa e njëjta kritikë e ashpër bëri referencë për politikën 

e qeverisë së Zoran Zaev, para dhe pas marrjes së pushtetit. Qëllimi përfundimtar, pa 

dyshim, ishte me mbështetjen e disa grupeve margjinale të opozitës pro-ruse dhe 

radikale të opozitës, për ta bërë Maqedoninë atë që ata pretenduan hapur ishte ‘’fitorja 

e parë e Rusisë ndaj Amerikës’’

Ai mendon se vetë koha ka sjellë këtë ndryshim të pashmangshëm në politikën e jashtme 

maqedonase.

“Me kalimin e kohës është bërë gjithnjë e më e qartë se nuk është e mundur që 

Maqedonia të bëhet anëtare e NATO-s pa zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me shtetet 

fqinje, përkatësisht mosmarrëveshjen për emrin me Greqinë dhe disa nga trashëgimitë 

e trashëguara me Bullgarinë. Nga ana tjetër, ishte e qartë se do të ishte e pamundur 

pa u bërë vendi anëtar i NATO-s për të tërhequr investime nga vendet fqinje. Qeveria 

e koalicionit VMRO-BDI, për dhjetë vitet e fundit, në vend që të përpiqet të zhvillojë 

marrëdhënie ekonomike dhe politike me shtetet fqinje dhe ato anëtare të BE-së, në 

mënyrë të pasuksesshme ka kërkuar të sigurojë investitorët në Sao Paulo, Los Angeles, 

Kalkuta dhe destinacione të ngjashme ku kryeministri donte të udhëtonte. Vetëm me 

presion dhe ndihmë të drejtpërdrejtë nga BE dhe Shtetet e Bashkuara, deri në fund të 

vitit 2016, zgjedhjet e parakohshme ndryshuan pushtetin. Qeveria e re e udhëhequr nga 

Zoran Zaev, me guxim të papritur, përsëri me ndihmën e BE-së dhe SH.B.A.-së, arriti të 

zgjidhë mosmarrëveshjen me Greqinë dhe me Bullgarinë, dhe para kësaj me Bullgarinë “.

Sidoqoftë, ish-ministri i financave mendon se lufta për një ekonomi më të mirë do të 

fillojë.
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“Fatkeqësisht, edhe pas pranimit në NATO, vendi, shumë ngadalë dhe ngadalë, pa një 

shumicë të qëndrueshme në Parlament, arrin të arrijë stabilitetin e brendshëm politik 

dhe të zbatojë reformat e nevojshme që janë parakusht për një ftesë për të filluar 

negociatat e pranimit në BE. Dhe kjo situatë mund të jetë arsyeja pse qeveria nuk mund 

t’i kushtohet plotësisht ekonomisë “.

Nga përvoja e gjerë e Hajredinit, ne do t’i transferojmë peshën te mosha e re, arsimi dhe 

ekspertiza e profesorit të universitetit Marjan Petrevski, një nga kritikët më të zjarrtë të 

politikës ekonomike në dhjetë vitet e fundit.

Duke pasur parasysh qëndrueshmërinë e vërtetë të çdo fjale të vetme të analizës së tij 

të vogël, ne integrojmë gjithë prezantimin e tij me ju.

“Kostot ekonomike të” vonesës “së anëtarësimit në NATO për Maqedoninë veriore janë të 

vështira për t’u vlerësuar sepse faktorët ekonomikë ndikohen nga faktorë të shumtë në 

të njëjtën kohë, duke e bërë të vështirë për të izoluar faktorin e NATO-s (ose mungesën e 

saj) në një situatë të supozuar (e cila do të ishte, sikur të ishte). Por, në përgjithësi, kosto 

të tilla ekonomike ekzistojnë. Efekti kryesor i NATO-s është perceptues, d.m.th vendi 

konsiderohet më i sigurt dhe më i sigurt, që është një sinjal pozitiv për investitorët. Pra, 

do të thoja që me NATO-n, përpjekjet për të tërhequr investime të huaja do të kishin qenë 

më të lehta dhe, rrjedhimisht, më pak të kushtueshme. Kushtet e jashtme të financimit 

do të ishin disi të favorshme. Sigurisht, kjo nuk duhet të interpretohet si një zëvendësim 

i NATO-s, ose për punëtorë mjaft të aftë, i cili aktualisht është një problem i madh për 

firmat. Por, NATO-ja me siguri do të shtonte një shkallë favorizuese ndaj klimës për 

tërheqjen e investimeve të huaja dhe, për rrjedhojë, të jepte një kontribut margjinal në 

rritje. Disi më të shpejtë do të ishin efektet e transferimit në pjesën tjetër të ekonomisë, 

presioni në tregun e punës, lidhja me ndërmarrjet vendase. Efekti i dytë, përveç atij 

perceptues, është efekti në stabilitetin dhe besueshmërinë e institucioneve. Anëtarësimi 

në NATO do të vendosë disa reforma (qoftë dire apo indirekte) në rrugën e shpejtë, 

e cila është thelbësore për rritjen. Kur them stabilitetin e institucioneve, në radhë të 

parë nënkuptoj sundimin e ligjit dhe funksionimin e sistemit gjyqësor. Pa NATO, nuk ka 

shanse që ato reforma të ndodhin më shpejt dhe të prekin ekonominë në përgjithësi. 

Sidoqoftë, duke pasur parasysh që NATO nuk ka kompetenca të drejtpërdrejta në fushën 

e reformave përveç mbrojtjes, ky efekt ka më shumë të ngjarë të ndodhë me hapjen 
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e negociatave dhe vetë anëtarësimin në BE. Në përgjithësi, në vlerësimin tim falas, kjo 

ka bërë që ne të humbim nga 0 deri në 1 pikë përqindje, mesatarisht në vit, nga rritja 

për shkak të anëtarësimit jo në NATO. Kjo sigurisht nuk është humbje e vogël, pa marrë 

parasysh sa është niveli i sheshtë. Nga ana tjetër, çdo mbivlerësim i këtyre shumave 

do të ishte i nxituar sepse anëtarësimi në NATO nuk është kryesisht një zëvendësim i 

reformave strukturore, qëndrueshmërisë së politikave ekonomike, etj. “

Zoran Jovanovski, pronar dhe kryeredaktor i Ekonomisë dhe Biznesit, ish-nënkryetar i 

LSDM-së dhe një njeri që ka kaluar më shumë se 25 vjet në sektorin bankar, thotë se 

anëtarësimi në NATO është testi i parë dhe më i madh për çdo vend në zhvillim.

“Anëtarësimi në NATO është një çështje strategjike për çdo vend, veçanërisht për vendet 

që aspirojnë dhe synojnë të integrohen në Bashkimin Evropian. Anëtarësimi në NATO 

është praktikisht pika e parë e kontrollit në atë rrugë. Të gjithë së pari bëhen anëtare të 

NATO-s, dhe pastaj bëhen vetëm anëtare të Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst, sa më 

shpejt një vend të bëhet anëtar i NATO-s, aq më shpejt jepet një sinjal pozitiv dhe input i 

jepet procesit të integrimit evropian.

Në rastin e Maqedonisë ekzistojnë specifikat e problemit me Greqinë, por anëtarësimi 

në NATO në vitin 2008 në çfarëdo mënyre do të nënkuptojë hapjen e shumë dyerve për 

Maqedoninë, dërgimin e shumë sinjaleve pozitive nëpër linja të shumta, dhe ekonomia 

maqedonase do të ishte në një pozitë më të mirë dhe më pozitive nga territori i sotëm.

Arsyeja për këtë është e qartë. Anëtarësimi në NATO eliminon një nga rreziqet kryesore 

për një vend që është po aq nevralgjik sa Ballkani. Pra, Ballkani ka një traditë të 

përplasjeve në baza të ndryshme, ndër-shtetërore, ndëretnike, të brendshme, të jashtme 

dhe kjo është një gjendje e vazhdueshme e paqëndrueshmërisë latente. Anëtarësimi në 

NATO eliminon një pjesë të rëndësishme të asaj paqëndrueshmërie. Ajo rrit sigurinë dhe 

stabilitetin e mjedisit ekonomik në të cilin vepron. Ky është i gjithë konteksti i vlerësimit 

ekonomik.

Tani, stabiliteti i mjedisit ekonomik është një parakusht për investime në rritje. Investimet 

janë parakusht për krijimin e vendeve të punës dhe së bashku ato janë një parakusht për 

rritjen e përshpejtuar ekonomike.

Pra, pavarësisht nëse flasim për investitorë vendas apo të huaj, vendi thjesht bie nën 

ombrellën e NATO-s dhe futet në një zonë dukshëm më të qëndrueshme. Sigurisht, 
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kemi disa shembuj të vendeve që janë anëtare të NATO-s, por ka disa gjëra që janë 

destabilizuese, por tani po flasim për një rast të përgjithshëm siç do të ishte për 

Maqedoninë.

Pra, para së gjithash, atraktiviteti i vendit për të investuar rritet si nga brenda ashtu edhe 

nga jashtë, me gjithçka që renditëm si një efekt pozitiv.

Së dyti, për shkak se rreziku është zvogëluar, ai gjithashtu ul çmimin në të cilin mund 

të huazoni para në tregjet ndërkombëtare. Unë po flas, si një shtet. Kur huazoni para, 

çmimi me të cilin huazoni para është në të vërtetë një reflektim i rrezikut që ju shoqëron 

si huamarrës. Pra, nëse dikush është i qëndrueshëm dhe pa rrezik, çmimi është më i 

ulëti. Fakti që anëtarësimi në NATO e bën vendin më të pranueshëm për një mjedis të 

qëndrueshëm, më pak rreziqe dhe rritje më të shpejtë ekonomike, vetë sugjeron që 

shanset që ai vend të mbledhë para përmes taksave për të shlyer kredinë e marrë hua 

janë edhe më të larta. Kështu që vendi dhe mbi atë bazë ajo që huazoi në të kaluarën 

mund të bënte me një çmim më të ulët.

Gjëja e tretë që mundëson anëtarësimi në NATO është që vendi të vihet në kontakt me 

aftësinë për të qenë një furnizues i produkteve ose shërbimeve të caktuara për nevojat 

e NATO-s.

Ne mund të mos prodhojmë armë, por mund të prodhojmë veshje, çizme ose diçka për 

nevojat e NATO-s. Është diçka që hapet si një mundësi. Një pyetje tjetër është nëse ne 

jemi konkurrues për të. Por fakti është se dera hapet pak më shumë dhe kjo është një 

plus.

Si përmbledhje, kushtet për rritjen ekonomike do të ishin më të mira, dhe kështu askush 

nuk mund të sasi tani se sa më mirë do të ishin ata. Mund të vijnë shumë më shumë 

investitorë. Ne shohim që hyrja e disa investitorëve të huaj në vend ka ndryshuar në 

mënyrë dramatike strukturën e eksporteve. Pra, gjërat që nuk i eksportuam rreth dhjetë 

vjet më parë, tani po mbajnë. Pra, është e papërshtatshme të spekulosh numrat, por 

fakti është se këta faktorë që përmenda do të bëjnë patjetër një mjedis më të mirë 

dhe shumë kompani të tjera do të vendosnin të investojnë. Pra, ata do të thoshin ok ok ’, 

çështja e sigurisë po mbyllet si një rrezik për vendin dhe të ardhmen e tij. Vendi hyn në 

ujëra të qëndrueshme dhe paqësore dhe mund të investohet pasi garanton mbijetesën 
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dhe sigurinë e vendit nga perspektiva e sigurisë. Dhe nga ky këndvështrim, shumë më 

tepër do të kishin vendosur të investojnë “.

Ne kemi filluar me bashkësinë e biznesit dhe do të përfundojmë me të.

Kryetari i Kuvendit të Odës Ekonomike të Maqedonisë, Antoni Peshev, një njeri që ka qenë 

një nga përkrahësit më të mëdhenj të aleancës strategjike me Perëndimin për shumë 

vite, e analizon më gjerësisht tërë çështjen.

“Unë mendoj se problemet që lidhen me vonimin e anëtarësimit në NATO janë indirekte. 

Sepse, kryesisht, gjatë dhjetë viteve të kaluara, shumica krizave politike siç ishte “Lagja 

e Trimave” kanë ndodhur për shkak të statusit të papërcaktuar të shtetit. Pra, krizat e 

herëpashershme të sigurisë-politike, në të cilat gjendeshim, po shkaktonin ndërprerje në 

fokusin e ekonomisë, kryesisht. Ky është një problem shumë i madh sepse elitat politike 

për një kohë të konsiderueshme kanë qenë të preokupuar me këta faktorë destabilizues 

në vend që u vunë menjëherë me përparësi. Dhe ekonomia po shkon prapa. Dhe kjo ishte 

të paktën një e treta e kohës.

Mos harroni kohën kur  Branko Crvenkovski ishte president në 2008 dhe mendoni se sa 

kemi humbur që nga ajo kohë.

Kur flasim për vendet e rajonit, unë mendoj se Kroacia ka më shumë anëtarësim në BE, 

dhe Shqipëria ka treguar që pas pesë ose gjashtë viteve rezultatet filluan të ndjehen. 

Kështu që efektet ekonomike erdhën kur u ndje vazhdimësia e stabilitetit. Pra, stabiliteti 

ka të bëjë me ekonominë dhe kjo është logjika ekonomike e NATO-s. Përndryshe ndikimet 

e drejtpërdrejta nuk mund të llogariten, përveç në disa vende shumë të vogla ku prania 

e kaq shumë njerëzve do të ndryshonte.

Por historia këtu është se ato efekte indirekte të NATO-s do të kishin një efekt të thellë 

në ekonominë tonë. Nëse marrim, nga pavarësia e deri më sot kemi kriza të përhershme 

që nuk pushojnë së linduri. Dhe kjo i vendos faktorët destabilizues në pozicionin aktiv. 

Sepse të luash atë në linjën Lindje - Perëndim është gjithmonë e rrezikshme.

Unë madje mendoj se konfliktet ushtarake dhe incidentet që kemi parë në dy dekadat 

e fundit kanë qenë më pak të bazuara në faktorë të tjerë dhe më shumë në arsye 

gjeopolitike.
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Tani, me pranimin e Maqedonisë në NATO, parakushtet për shqiptarët në të gjithë 

rajonin janë përmbushur për t’u vendosur dhe t’i përkushtohen zhvillimit dhe përparimit 

ekonomik. Ata janë të vetëdijshëm se të gjithë tani jetojnë së bashku në të njëjtën shtëpi 

të madhe. Për më tepër do të vijë një sistem i pakufizuar dhe ‘Shengen’i Ballkanit dhe 

gjithçka do të bëhet më mirë.

Nëse do të kishim punuar si duhet që nga viti 2008, mund të ishim anëtar i BE-së deri 

më tani.

Përkundrazi, ne kemi kaluar gjithë këto vite në paqëndrueshmëri politike.

Anëtarësimi në NATO do të thotë fundi i të shtënave. Do të jetë e pamundur kur të bëhemi 

anëtarë. Ne kemi pasur provokime të përsëritura deri më tani për të parë forcën e shtetit.

Nëse do të hynim në vitin 2008 për NATO-n, sigurisht që nuk do të duhet të presim deri 

në vitin 2030 për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian.

Dhe BE tashmë e di se ajo ka pasoja të drejtpërdrejta në ekonomi. Dhe pranimi në BE 

është i lidhur drejtpërdrejt me NATO-n.

Përndryshe, është e gabuar të matni direkt efektin nga anëtarësimi në NATO. Sepse 

është e rëndësishme vetëm nëse ka luftë afër. Siç ishte edhe konsumi i shtuar dhe hyrja 

e valutave të huaja në Maqedoni para luftës së Kosovës në 1999 për shkak të pranisë 

së një pjese të konsiderueshme të trupave të huaja. Por ne nuk kemi atë lloj efekti të 

drejtpërdrejtë “.

PËRFUNDIM

Megjithëse analiza dhe shifra të sakta nuk ekzistojnë dhe me siguri nuk do të 

shfaqen kurrë, pas 25 faqeve të analizave, lirisht mund të përfundojmë se ekonomia 

maqedonase ka paguar shtrenjtë për anëtarësimin në NATO dhe me këtë edhe vonimin 

e eurointegrimeve. 

Efekti mund të matet si direkt ashtu edhe indirekt.
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Direkt, mbi të gjitha, për shkak të të gjitha rreziqeve të sigurisë dhe paqëndrueshmërisë 

së shkaktuar nga vonesa në territorin e Republikës së Maqedonisë. Kjo frenoi shumë 

investime të huaja shtesë, dhe dobësoi fuqinë e ekonomisë së brendshme dhe ngadalësoi 

aktivitetin e saj të investimeve.

Efektet indirekte përfshijnë vonimin e fillimit të negociatave para pranimit me Bashkimin 

Evropian dhe në këtë mënyrë vonojnë hyrjen në të gjitha fondet që ofron procesi.

Duhet gjithashtu të theksohet se kjo periudhë 10-vjeçare vakum është shfrytëzuar në 

maksimum nga elitat kriminale afër autoriteteve të korruptuara, të cilët janë të përfshirë 

në pothuajse të gjitha projektet madhore të iniciuara ose të përfunduara në epokën e 

sundimit të Nikolla Gruevski.

Ekspertët, si dhe përvojat nga jashtë, janë të bindur që niveli i krimit dhe abuzimit do 

të ishte shumë më i ulët nëse Maqedonia do të kishte hapur të paktën negociatat e 

pranimit me Bashkimin Evropian gjatë gjithë këtyre viteve të humbura.

Arrestimi i kryeministrit të korruptuar kroat, Ivo Sanader, është prova më e madhe e asaj 

që është e aftë të bëjë Bashkimi Evropian kur ajo ka fuqinë e kontrollit në duart e saj.

Prandaj, opinioni ekspert që kemi konsultuar dhe analiza e hollësishme e të dhënave në 

dispozicion që kemi kryer thotë të njëjtën gjë: direkt, pasojat ekonomike të vonimit të 

anëtarësimit në NATO nuk mund të llogariten, por mund të supozohet se sa do të kishte 

fituar ekonomia maqedonase po mos të ishin “Lagja e trimave”, 24 dhjetori, 27 prilli dhe një 

seri incidentesh të tjera të sigurisë që shkatërruan dhe shtynë larg jo vetëm investimet e 

huaja, por edhe ato të vendit. Për më tepër, niveli i krimit në sundimin e VMRO-DPMNE-së 

dhe vetë kohëzgjatja e këtij sundimi rregulli do të ishin shumë më të vogla.
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SHKARKIME TË 
GJYKATËSVE SIPAS 
„DEFTERIT PARTIAK“

Një thënie e vjetër dhe e njohur e përdorur 

nga krahu ligjor thotë: “Kur politika hyn në 

sallën e gjyqit, ligji del për dritare”.
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Në një kohë kur profesori unversitar i Ligjit romak, Dr. Vllado Buçkovski ishte kryeministër 

i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë të udhëhequr nga LSDM (2004 - 2006), një vit para 

përfundimit të mandatit të tij dhe humbjes së zgjedhjeve (2005) u zbatuan ndryshimet 

kryesore kushtetuese. Ato përfshinin një paketë ndryshimesh në gjyqësor, e cila 

parashikonte një organ të veçantë - Këshillin Gjyqësor - për të zgjedhur dhe shkarkuar 

gjyqtarët në vend të Parlamentit.

Ndryshimet kushtetuese të vitit 2005 (28 dhe 29), të cilat iu kushtuan reformave madhore 

në gjyqësor, u përpoqën të zbatojnë plotësisht rekomandimet e Komisionit Evropian dhe 

Këshillit të Evropës, të cilat nga ana e tyre insistuan në krijimin e një këshilli gjyqësor “të 

fuqishëm”.

Këshilli republikan i transformuar në Këshillin gjyqësor numëronte 15 në vend të 7, nga të 

cilët 8 u zgjodhën nga gjykatat në mënyrë të drejtpërdrejtë, tre me propozimin e Kuvendit 

së Republikës së Maqedonisë dhe Presidentit të shtetit nga radhët e “juristëve të shquar”, 

dhe dy në funksionet - Ministrin për drejtësi dhe Kryetarin e Gjykatës Supreme.

Për të qenë kjo bërë ironi edhe më e madhe, është ky organ, i krijuar nga qeveria e 

krahut të majtë (LSDM), që e ka vendosur veten plotësisht në qeverinë e krahut të 

djathtë (VMRO-DPMNE). Këshilli Gjyqësor jo vetëm që nuk arriti të përmbushë misionin e 

tij, por gjithashtu u bë antipodi i tij. Jo vetëm për shkak të mënyrës së funksionimit dhe 

vendimmarrjes, por edhe për shkak të nënshtrimit të plotë të politikës, e cila e ka bërë 

atë një mjet të fuqishëm për frikësim dhe presion. Nga ana tjetër, anëtarët e Këshillit 

gjyqësor ishin në një pozitë të rehatshme, pasi korniza ligjore nuk parashikonte ndonjë 

përgjegjësi dhe sanksion nëse ato merrnin vendime të paligjshme dhe të gabuara.

Ishtë gjithashtu në dyshim edhe që nocioni i “juristëve të shquar” ishte shumë i 

papërcaktuar, pa kritere të qarta dhe të sakta, gjë që linte hapësirë që individët pa 

kualifikim të duhur dhe anonim të zgjidheshin në poste të nivelit të lartë në Këshillin 
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gjyqësor. Organi i ri gjithashtu lejoi gjyqtarët nga Gjykatat themelore të vendosin, gjatë 

mandatit gjashtë vjeçar, fatin e gjyqtarëve të nivelit më të lartë, siç janë gjyqtarët 

suprem. I tillë ishte rasti me gjyqtarin hetues të Gjykatës themelore në Tetovë, Aleksandra 

Zafirovska, e cila kishte qenë anëtar i këtij organi për 12 vjet, dhe në vitin 2011 zëvendësoi 

kryetarin e Gjykatës supreme Vasill Grçev dhe kryesoi Këshillin gjyqësor deri në vitin 2013.

Disa vjet më vonë, është saktësisht emri i Aleksandra Zafirovska që do të paraqitet në 

raportin special të Prokurorisë Speciale pas bisedave telefonike të shpallura publikisht, si 

dhe në raportin e Departamentit të Shtetit të SHBA, si një nga gjyqtarët e emëruar (Jovan 

Vangellovski, Vlladimir Pançevski, Sofila Llaliçiq, Svetlana Kostovska) të cilët ishin në lidhje 

të ngushtë me degën ekzekutive.

Raportet thanë që veprimet e Zafirovska jo vetëm që nuk penguan ndikimin politik, por 

përkundrazi, hapën derën gjerë politikës, duke i dhënë mundësi partisë politike në atë 

kohë në pushtet që të marrë plotësisht institucionet e sistemit gjyqësor. Kjo mund të 

shihet qartë nga përmbajtja e njërës prej “bombave” të shpallura në pranverën e vitit 

2015, nga e cila Zafirovska mund të dëgjohet në komunikim të vazhdueshëm me kabinetin 

e kryeministrit të atëhershëm, Nikolla Gruevski dhe raportimin për aktivitetet dhe planet 

e Këshillit.

Biseda telefonike e Presidentit të atëhershëm të Këshillit gjyqësor, Alexandra Zafirovska, 

me Lençe Samarxhiska, sekretaren e Kryeministrit të atëhershëm, Nikolla Gruevski, zbulon 

se si dëshiron ta informojë kryeministrin Nikolla Gruevski për anoncën e ardhshme për 

gjyqtarë. Zafirovska ishte një nga lidhjet kryesore përmes të cilave urdhrat ekzekutiv 

transmetoheshin në gjyqësor.

Transkript i bisedës midis  
A. Zaf rovska dhe L. Samarxhiska 

A. Z.: Alo?

L. S.: Alo, mirdita.

A. Z.: Mirdita.

L. S .: Aleksandra, është Lençe. Më thanë kolegët se më kishit kërkuar.
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A. Z.: Po, vetëm një moment (Pra, më prisni jashtë, do t’ju thërras tani) Kështu…

L. S.: E, po.

A. Z.: Ne u pajtuam në mbledhjen e fundit, ta njoftojmë Kryeministrin kur të... këtë... 

postoj një vend të lirë, kështu, para se të postoj një vend të lirë për gjyqtarët.

L. S.: Në rregull.

A. Z.: Pra, ta njoftoni që do të shpall konkurs për dy gjyqtarë të Apelit në Shkup…

L. S.: Në rregull.

A. Z.: Për kryetar të Gjykatës themelore në Shkup 1 dhe për kryetarin të Gjykatës 

themelore Kratovë.

L. S.: ... Shkupi 1 për kryetar të...

A. Z.: … Gjykata themelore Kratovë.

L. S.: Në rregull.

A. Z.: Pra, do të ketë konkurs për këto vende.

L. S.: Epo, mirë, do ta njoftoj.

A. Z.: Kaq.

L. S.: Në rregull, faleminderit, tung.

A. Z.: Hajde, tung.

“Me vendime të tilla legjislative nga Këshilli Gjyqësor kemi krijuar një monstër që 

shkatërroi tërë sistemin e vendosjes të sistemit gjyqësor,” tha Dane Iliev, atëherë kryetar 

i Gjykatës Supreme dhe anëtar i Këshillit Gjyqësor në 2008. Deklarata e Iliev erdhi pas 

një debati të ekspertëve se ku drejtohen reformat në drejtësi dhe pse zgjidhet personel, 

ekspertiza dhe kompetenca e të cilëve nuk janë ane e tyre e fuqishme.

Me atë rast, Iliev do të ankohet se rregullisht është i mbivotuar në Këshillin Gjyqësor dhe 

se jo rastësisht zgjedhen gjyqtarë për të cilët fillohet procedura e pushimit nga puna dy 

ditë pas zgjedhjeve. I tillë ishte rasti me promovimin e gjyqtarit nga Gjykata Themelore në 

Gjykatën e Apelit në Gostivar, për të cilin mediat zbuluan se kishte zgjedhur një çështje 

kundër nënës së tij në kundërshtim me ligjin. Këshilli e largoi nga posti i tij, por disa vjet 

më vonë qeveria e emëroi atë në një post tjetër.

“Reformat që kemi bërë në vitin 2005 ishin një nga kushtet për të fituar statusin e 

kandidatit. Neve na është kërkuar që të forcojmë pavarësinë e gjyqësorit, ta çlirojmë atë 
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nga ndikimi politik në zgjedhjen e gjyqtarëve, të rritet pavarësia financiare, të rritet cilësia 

përmes edukimit të vazhdueshëm të gjyqtarëve. Sot, unë gjithashtu mund të konkludoj 

nga përvoja ime me sistemin e drejtësisë maqedonase se reformat janë përkeqësuar në 

gjyqësor”, tha Buçkovski për mediat.

Vetë Buckovski, disa vjet më vonë, pa dëshirë do të pranojë se situata në gjyqësor po 

keqësohet nga viti në vit. Ai do ta bëjë këtë vlerësim nga pozicioni për të cilin u dënua 

me dy vjet burg për prokurimin e pjesëve të tankeve, ndërsa ishte ministër i mbrojtjes 

në 2001.

Pjesëmarrja e Ministrit të Drejtësisë në punën e Këshillit Gjyqësor, me të drejtën e 

votës në zgjedhje dhe shkarkimin e gjyqtarëve, do të dëshmohet se ishte një gabim. 

Megjithëse vota e ministrit të linjës është vetëm “një nga 15”, shembulli i Ministrit të 

Drejtësisë Mihajllo Manevski ka treguar se sa shkatërruese mund të jetë pjesëmarrja e 

drejtpërdrejtë e ekzekutivit në gjyqësor. Sidomos kur një person në gjyqësor ulet në ballë 

të gjyqësorit dhe është i gatshëm të ekzekutojë edhe urdhërat më të ashpra të partisë. 

Me sugjerimin e Komisionit Evropian, ky vendim u ndryshua, me Ministrin e Drejtësisë që 

mbeti për të marrë pjesë në Këshillin Gjyqësor, por pa të drejtë vote.

Avokati në pension Mihajllo Manevski shërbeu si Ministër i drejtësisë nga 

2006 deri në 2011. Ai është i vetmi ministër në qeverinë e VMRO-DPMNE-

së, i udhëhequr nga Nikolla Gruevski, i cili kishte qenë ministër edhe nën 

socializëm. Mbeti dilema se si sekretar i drejtësisë dhe administratës së 

Republikës në një kohë kur Maqedonia ishte një republikë socialiste, dhe 

njeriu që u konsiderua si një nga prokurorët më të ngurtë në sistemin e 

dikurshëm mund të bënte një kthesë të tillë ideologjike dhe të bëhej një 

ditë pjesë e kuadrit më të besueshëm të kryeministrit Nikolla Gruevski 

edhe pse ishte pensionist.

Manevski, i cili u bë Ministër i drejtësisë në moshën 67 vjeçare dhe 

mbante këtë post për më shumë se gjashtë vjet, thuheshte se rregullisht 

ka ushtruar një ndikim të madh në përzgjedhjen dhe shkarkimin e 

gjyqtarëve. Bashkimi Evropian ishte i shqetësuar për rolin e Ministrit të 

drejtësisë në Këshillin gjyqësor dhe Këshillin e prokurorëve publikë dhe 

Bashkimi Evropian 

ishte i shqetësuar 

për rolin e 

Ministrit të 

Drejtësisë Mihajllo 

Manevski në 

Këshillin Gjyqësor 

dhe Këshillin e 

Prokurorëve Publikë 

dhe vlerësoi se 

dega ekzekutive po 

ndërhynte në punën e 

gjyqësorit.
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vlerësoi se dega ekzekutive po ndërhynte në punën e gjyqësorit. Ishte një drejtim gishti 

të drejtpërdrejtë në një përfaqësues ekzekutiv i cili ushtroi ndikim politik mbi qeverinë 

e tretë.

Nga pozita e Ministrit të drejtësisë, Manevski është përfshirë në “bombat” në zgjedhjen e 

një anëtari të Këshillit gjyqësor në koordinim me ministrin e brendshëm. Bisedimet kanë 

indikacione të ndikimit të partisë në emërimin dhe zgjedhjen e personelit në sistemin e 

drejtësisë, si dhe abuzimin e pushtetit. Por Zyra e Prokurorit Publik Special nuk ka ngritur 

akuza kundër Mihajllo Manevski.

Perceptimi i situatës në gjyqësor mund të shihej qartë edhe përmes retorikës në raportet 

vjetore për përparimin e Maqedonisë në sistemin gjyqësor, i cili po forcohet nga viti në 

vit. Nëse në fillim, në vitin 2007, përqendrimi ishte në miratimin e ligjeve dhe zbatimin e 

tyre, në vitet e ardhshme, veçanërisht nga viti 2010, retorika do të ndryshonte ndjeshëm.

Kritika u ashpërsua që nga viti 2010, kur mesazhi ishte i qartë: “Përpjekjet e mëtejshme 

janë të nevojshme për pavarësinë e gjyqësorit në Maqedoni”. Sidoqoftë, në raportin e 

saj të vjeshtës 2011, Komisioni Evropian bëri vërejtje serioze për mënyrën e zgjedhjes 

së gjyqtarëve dhe prokurorëve, pavarësinë dhe efikasitetin e gjykatave, (sh)përdorimin 

e masës paraburgim dhe buxhetet e pamjaftueshme të gjykatave dhe prokurorëve. Por 

gjithashtu ekzistonin edhe dyshime të hapura për pavarësinë e gjyqësorit dhe proceset 

me ngarkesë politike.

Komisioni Evropian përsëriti vlerësimin e dobët të situatës në gjyqësorin maqedonas 

edhe në 2012. Një nga vërejtjet serioze në raportet ndërkombëtare ishte ndërhyrja e 

qeverisë në zgjedhjen e gjyqtarëve përmes pjesëmarrjes së Ministrit të Drejtësisë si 

anëtar i Këshillit Gjyqësor, një organ që zgjedh dhe largon gjyqtarët.

Se situata me gjyqësorin nuk është në drejtimin e duhur ishte e qartë në një studim 

anonim të OSBE-së me më shumë se 450 gjyqtarë, i botuar në janar të vitit 2009, kur 

gjyqtarët zbuluan me shumicë dërrmuese se ata po punonin nën presion politik, se nuk i 

besonin Këshillit Gjyqësor dhe se ata kanë frikë për punët e tyre. Por ky sondazh u mohua 

nga Ministri i drejtësisë Mihajllo Manevski dhe u shpall i paanshëm dhe i pavlefshëm. 

Asociacioni i Gjykatësve të Maqedonisë, i cili gjithashtu njoftoi anketimin e vet, kurrë nuk 

ka shprehur një qëndrim negativ ndaj sondazhit të OSBE-së.
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Këshilli gjyqësor asnjëherë nuk u përpoq t’i gjente ato, e lëre më të rezistojë ndaj çdo 

ndikimi dhe presioni (përkundrazi, ishte pjesë e tyre), dhe në njërën prej debateve 

të pakta të organizuara në lidhje me këtë temë, ai drejtoi gishtin në gazetarët. Ai pa 

presionin në një protestë të gazetarëve para gjykatës, e organizuar për të shënuar 

gjykimin e gazetarit Tomisllav Kezharovski në çështjen “Likuidimi”, i cili u dënua me 4.5 

vjet burg për zbulimin e identitetit të një dëshmitari të mbrojtur.

Gjatë sundimit të VMRO-DPMNE-së dhe BDI-së, Këshilli Gjyqësor do të zgjedhë mbi 330 

gjyqtarë në të gjitha gjykatat në vend, duke ndryshuar pothuajse gjysmën e numrit 

të përgjithshëm të gjyqtarëve. Por, përkundër kësaj, partia në atë kohë në pushtet, e 

udhëhequr nga Nikolla Gruevski, do të vazhdojë të përdorë të njëjtën retorikë të partisë 

që “me rizgjedhjen e përgjithshme të gjyqtarëve në 1997 LSDM-ja zgjodhi mbi 500 gjyqtarë 

në shtet” dhe se gjyqësori është nën “kontrollin komunist”.

Nga numri i përgjithshëm i gjyqtarëve të sapozgjedhur, vetëm rreth 40 do të jenë midis 

të diplomuarve të Akademisë së Gjykatësve dhe Prokurorëve Publikë, ndërsa të tjerët 

kryesisht zgjidhen nga avokatë dhe jurist nga organet shtetërore. Shpesh ata ishin të 

afërm të zyrtarëve qeveritarë ose “kuadrot meritor të partisë” që morën çmime për punën 

e tyre në gjyqësor. Kjo ishte më e dukshme në plotësimin e dy gjykatave administrative, 

si dhe Gjykatës së Apelit në Gostivar, si të sapohapura, por edhe në të gjitha vendet e 

tjera ku u zgjodhën gjyqtarët e rinj.

Shembulli më drastik ishte zgjedhja e Kryetarit të Gjykatës Supreme Jovo Vangellovski, i 

cili është kumbari i martesës së Presidentit të atëhershëm të Kuvendit të Republikës së 

Maqedonisë, Trajko Veljanoski. Vangellovski, para së gjithash avokat, u zgjodh si gjyqtar i 

Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë më 20 maj 2008, dhe më pak se dy muaj 

më vonë, më 17 korrik 2008, ai u zgjodh Kryetar i gjykatës më të lartë në vend.

Çështja e zgjedhjes së Kryetarit të Gjykatës Supreme do të jetë gjithashtu aktuale në 

verën e 2012, kur media do të raportojë për konfliktin VMRO-DPMNE - BDI. Burime nga vetë 

palët do ta konfirmojnë atë, por informacionet se “nuk është arritur marrëveshje politike 

për Presidentin e Gjykatës Supreme” do të konfirmohen nga Presidenti i atëhershëm i 

Këshillit, Aleksandra Zafirovska.
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Me atë rast, nënkryetarja e atëhershme e opozitës LSDM, Ana Pavllovska-Daneva, do 

të thoshte se Këshilli Gjyqësor, në vend që të ngrihej mbi politikën dhe të zgjidhte një 

kryetar të Gjykatës Supreme, u shëndërrua në një “organ partie për të përmbushur 

ambiciet gjyqësore të miq besnikë të pushtetit”.

Një anëtar i Këshillit Gjyqësor në një analizë të korrikut 2012 për BIRN tha: “Politika është 

e ngulitur thellë në zgjedhjen e gjyqtarëve dhe, derisa të dy partitë në pushtet të bien 

dakord se kush duhet të zgjidhet, ne nuk mund të zgjedhim gjyqtarë dhe një president 

në Gjykatës Supreme”.

Pikërisht për shkak të problemeve me shtrirjen e koalicionit, asnjë kryetar i më shumë se 

20 gjykatave nuk u zgjodh për një periudhë prej një deri në dy vjet, dhe ato qeveriseshin 

nga Ushtrues të detyrës -k kryetar.

Ishte një sekret publik në gjyqësor që zgjedhjet në Këshillin Gjyqësor ishin vetëm zyrtare 

dhe se kandidatët duhej të kalonin nëpër filtra dhe pajtime të partive. Edhe disa anëtarë 

të Këshillit për Gjyqësorin e kanë deklaruar hapur këtë për kandidatët gjyqësorë, duke 

ju referuar atyre në “adresën e duhur” për të gjetur një mënyrë për të marrë postin 

gjyqësor. Përkatësisht, listat u përpiluan nga komitetet e partive të koalicionit, të cilat 

përfshinin liderët më të lartë të dy partive. Dhe, për të qenë absurdi edhe më i madh, 

kuadrot kryesore në gjyqësor ishin pikërisht shefi i policisë sekrete Sasho Mijallkov, 

Ministri i policisë Gordana Jankullovska dhe zv/kryeministri Musa Xhaferi.

Vetëm pas emërimit të kandidatëve për gjyqtarë në kabinetet e partisë, “listat e 

hekurosura” u zbatuan për veprime të mëtejshme në Këshillin Gjyqësor përmes 

Ministrit të Drejtësisë. Shumë më vonë, kjo do të shihet edhe përmes njoftimet nga 

“bombat” e shpallura nga opozita LSDM, kur dolën në dritë të gjithë kombinatoret, por 

më e rëndësishmja, ndikimi i drejtpërdrejtë i politikës në gjyqësor. Kushtet si “gjyqësori 

Swarovski” dhe “defterat e partisë” ishin rezultat i bisedimeve të publikuara që treguan 

ndërlidhjen direkte të aktorëve kryesorë.

Një nga përgjimet e paligjshme të shpallura, e cila njeh zërat e ministrit të policisë 

dhe shefit të policisë sekrete, zbulon se gjyqtarët e kualifikuar gjenden në fletoren e 

Jankulloska, të rrumbullakosura me pluse, dhe është gjithashtu e qartë se kush po i 

propozon ata për avancim në karrierë.
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Transkript nga biseda midis Gordana 
Jankulloska dhe Sasho Mijallkov:

S. M.: Por, deshta të të pyes një gjë. Kur ne ishim duke zgjedhur gjyqtarët në njësh…

G. J .: Aha.

S. M.: Kam shënuar këtu: 72, Lidija Petrovska. Kush e sugjeroi ate?

G. J.: Prit që të të shoh në defter...

S. M.: Aj shikoje

G. J.: Tani nuk e mbaj mend emrin... vetëm të... këtu e kam në tryezë, skondë, më fal... 

Ishte për njëshin?

S. M.: Po, për njëshin, dhe ne e zgjodhëm atje. E pashë, më kapi syri, ishte e mirë. Më 

intereson shumë kush e sugjeroi.

G. J.: Tash, po shfletos përderisa flas me ty...

S. M.: Po.

G. J.: ...sipas listave ... dysh, dysh, Apelata... Ligji i Murphy... njëshi është padyshim në 

fund... ja ku jam, erdha te njëshi, vetëm ta shoh... nuk i kam rrumbullakosur këtu, ah 

ja ku është edhe një tjetër ... Lidija Petrovska, Sashka (Aleksandra Zafirovska) e ka 

sugjeruar, numër 72.

S. M.: Aha. Sashka?

G. J.: Ja. Po.

S. M.: Në rregull.

G. J.: Dhe ka bë një shënim të shkruar me dorë mbi... a po se ajo na dërgon materialet 

...

S. M.: Po, po, po.

G. J.: Ajo ka shkruar me dorë dhe plus, pasi që kemi biseduar, kështu e kemi nënvizuar 

dhe kam vërë edhe një plus tjetër, mendoj se bazuar në diskutimin që kemi pasur 

mes nesh. Por ajo është sugjeruar nga Sashka, dhe lartë mbi listën, ti e ke të njëjtën, 

72, shkruan me dorë, Lidija Petrovska.

S. M.: 73 shkruan. 72 shkruan, dhe 73 shkruan diçka tjetër.

G. J.: 72 dhe 73 diçka tjetër, nuk mund ta kuptoj. A-na Ra-do- ... diçka.

S. M.: Ana Rajkova.

G. J.: Po, kështu nuk po e lexoj këtë Rajkova. Përndryshe, edhe kjo është nga Sashka.

S. M.: Okej, mirë.

G. J.: Kjo është ajo.



4 6 5

G o r d a n a  D u v n j a k  |  D R E J T Ë S I A  S I  V A S A L  I  P O L I T I K Ë S

Për shkak të sjelljes joprofesionale dhe të pamatur, Këshilli Gjyqësor shkarkoi rreth 80 

gjyqtarë, të paktën tre u lustruan dhe dhjetra ishin të përfshirë në procedime penale, 

gjysma e të cilëve u dënuan. Veçanërisht e sulmuar ishte Gjykata e Apelit e Shkupit, ku 

disa gjyqtarë u larguan nga zyra gjyqësore disa vjet para pensionit. Tetë prej tyre paditën 

shtetin në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg për shkeljen e së 

drejtës për një gjykim të drejtë. Por asnjëri prej tyre nuk u kthye në zyrën gjyqësore.

Gjykata e Strasburgut shpalli aktgjykimet në paditë e Violeta Duma, Snezhana Gerovska-

Popçevska, Mirosllav Trifunovski, Goce Jakshoski dhe Ivo Poposki kundër Ish Republikës 

Jugosllave të Maqedonisë, duke konstatuar se ishte shkelur neni 6 i Konventës, e drejtë 

për një gjykim të drejtë, dhe obligoi shtetin të paguajë dëmet prej 4,000 eurosh secilit 

plus kostot në procedurë.

Snezhana Gerovska-Popçevska u pushua nga puna për çështjen “Baçillë”, Jordan 

Mitrinovski, Violeta Duma dhe Vlado Xhivdziliev si gjyqtarë të apelit sepse nuk ndryshuan 

identitetin e dikujt të dënuar me emër të rremë, Mirosllav Trifunovski nga Tetova, sepse 

nuk ka dalur në skenën e mbytjes së një gazetari nga Kërçova, Vllado Taneski, në burgun 

e Tetovës. Ivo Poposki dhe Goce Jakshoski ishin gjyqtarë të një gjykate në Ohër në kohën 

kur u pushuan nga postet e tyre, dhe më parë Jakshoski ishte kryetar i gjykatës në Dibër.

Xvonko Davidoviq: Këshilli Gjyqësor garanci 
ose pengesë për gjyqësorin e pavarur 

Që nga pavarësia e Republikës së Maqedonisë, gjyqësori konsiderohet dhe lufton për 

një autonomi më të madhe si një nga tre autoritetet, me qëllim të zvogëlimit ose 

përjashtimit të plotë të ndikimit të pushtetit ekzekutiv. Vëzhgimet ishin që buxheti i 

pavarur, pra financimi i pavarur dhe i qëndrueshëm i gjykatave dhe gjyqësorit, është një 

nga garancitë e sovranitetit dhe pavarësisë së gjyqësorit. Si parakusht për një gjyqësor 

sovran dhe të pavarur, përveç financimit, ideja ishte që të ulet presioni dhe varësia e 

gjyqtarëve nga zgjedhja e tyre në Kuvend, kështu që u vendos që të vendoset një mandat 

i përhershëm gjyqësor për gjyqtarët dhe të zgjidhet një organ i pavarur gjyqësor, që mori 

emrin Këshilli Gjyqësor Republikan.
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Me garancitë e përcaktuara në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, si dhe në Ligjin 

për Këshillin Gjyqësor dhe Ligjin për Gjykatat, pritja për zbutjen e situatës në gjyqësor, 

vendosja e themeleve për sovranitetin dhe pavarësinë e gjyqësorit, margjinalizimi i 

ndikimit të dy autoriteteve tjera ishte reale, sidomos nga ekzekutivi.

Fatkeqësisht, pritjet nuk u përmbushën, dhe garancitë ose parakushtet e dhëna nuk 

ishin të mjaftueshme për të ringjallur pavarësinë e gjyqësorit dhe për t’i bërë gjyqtarët 

vërtet sovran dhe të pavarur në vendimet e tyre. Gjatë natës, të gjitha garancitë dhe 

parakushtet e mundshme, të cilat u siguruan si garanci e pavarësisë, u luajtën me disa 

vendime.

Një nga arsyet kryesore për të zhgënjimin e idesë së mirë dhe mundësinë për një 

gjyqësor të pavarur dhe sovran ishte mungesa e përgjegjësisë së anëtarëve të Këshillit 

Gjyqësor për punën e tyre. Ligji për Këshillin Gjyqësor nuk parashikonte përgjegjshmërinë 

e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor për punën e tyre, që krijoi një ndjenjë intolerance, 

papërgjegjshmërie dhe komocion.

Arsyeja e dytë ishte se kryesisht për gjyqtarë dhe anëtarë të Këshillit Gjyqësor 

paraqiteshin dhe u zgjodhën persona të cilët nuk kishin përvojë të duhur, nuk kishin 

përvojë në gjyqësi, as rezultate domethënëse dhe të vërejtura. Kandidatët e raportuar, 

veçanërisht gjatë periudhës së “Gruevizmit”, ishin më shumë të interesuar për politikën 

sesa gjyqësori dhe ligji, dhe u mungonte aftësia morale dhe intelektuale për t’i rezistuar 

presioneve të ekzekutivit.

Rezultati i kësaj u katastrofik. Zgjedhja e gjyqtarëve apo promovimi i tyre në gjykata 

më të larta nuk ishte në Këshillin Gjyqësor, por në koordinimin e partisë, siç shihet 

në “bombat” që u shpallën dhe u dëgjua Presidenti i atëhershëm i Këshillit Gjyqësor, 

Aleksandra Zafirovska, që konfirmon atë me mirësjelljen dhe bindjen e saj.

Një partizanizëm dhe poltronizëm i tillë i Këshillit Gjyqësor çoi në mënyrë të 

pashmangshme në zgjedhjen e gjyqtarëve me çelës partie, bazuar në bindjen dhe 

favorizimin e partisë, duke drejtuar në shkatërrimin e sistemit gjyqësor tashmë të 

brishtë dhe të paqëndrueshëm.

Manipulim i ACMIS-it dhe vendosja e çështjeve, zgjedhja e kryetarëve të gjykatave nga ato 

që dëgjojnë, duke ndikuar drejtpërdrejt në rezultatin e çështjeve të caktuara gjyqësore 
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nga ekzekutivi - janë vetëm disa nga problemet që janë identifikuar dhe ekspozuar nga 

“bombat” dhe raporti i Priebe.

(Autori është avokat)

Natali Petrovska: BE ka ngritur shqetësime 
për politizimin dhe drejtësinë selektive 

Periudha nga viti 2008 deri në vitin 2019 u shënua nga një numër i reformave gjyqësore, 

të cilat adresuan një sërë aspektesh të gjyqësorit, përfshirë edhe reformat sistemike 

dhe strukturore të institucioneve në sektor, si dhe ndryshimet në ligjet procedurale që 

ndikojnë drejtpërdrejt në proceset gjyqësore.

Pavarësisht nga gjitha reformat, është karakteristike që, sipas të dhënave të 

Eurobarometër, ka një mosbesim të lartë në gjyqësor midis qytetarëve (nga 65% në 

70%), gjë që përkon me raportet e Komisionit Evropian, të cilat theksojnë rëndësinë e 

zbatimit thelbësor të reformave dhe sigurimi i efikasitetit, kompetencës, pavarësisë dhe 

paanshmërisë së gjyqësorit. Raportet e Komisionit Evropian për këtë periudhë shënojnë 

disa gatishmëri dhe shkallë të zbatimit të reformës, por shqetësim për politizimin e 

gjyqësorit, presione dhe drejtësi selektive.

Çështjet kryesore të ngritura janë funksionimi i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të 

Prokurorëve Publikë, numri i madh i çështjeve në pritje, hetimet e gjata dhe joefektive, 

si dhe praktika problematike në përzgjedhjen, promovimin dhe përgjegjësinë disiplinore 

të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Një retorikë e tillë u intensifikua në 2015 dhe 2016, kur KE 

zbuloi se nuk kishte përparim, përkundrazi, pati lëvizje prapa në disa segmente që lidhen 

me pavarësinë dhe efikasitetin e gjyqësorit.

Nga të dhënat e hulumtimit dhe çështjet gjyqësore të monitoruara gjatë kësaj periudhe, 

Koalicioni gjithashtu vëren se ekziston një praktikë problematike e zbatimit të ligjit, si dhe 

probleme me transparencën e gjykatave dhe institucioneve të tjera të sektorit gjyqësor. 

Për shkak të mbylljes relative të institucioneve dhe mungesës së të dhënave, hetimet 
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ishin pothuajse pa përjashtim të kufizuara, por ajo që bie më shumë në sy të të dhënave 

është përqindja e lartë e seancave dëgjimore të shtyera, si dhe gjatësia e përgjithshme 

e procedurave, d.m.th. aplikimi jo konsistent i së drejtës për gjykim brenda një kohe 

të arsyeshme, të garantuara nga e drejta e brendshme dhe ndërkombëtare. Në lidhje 

me këtë, na tregojnë statistikat e Gjykatës Supreme për masën e dëmeve të paguara 

mesatarisht 100,000 euro në vit, si rezultat i shkeljes së së drejtës për gjykim brenda një 

kohe të arsyeshme. Dhe është e pashmangshme të theksohet fakti që raste të caktuara 

të ekspozuara në media që janë inicuar gjatë kësaj periudhe janë akoma aktive (“Syri i 

gjarprit”, “Kalldërma”, “Monstra”, “Pjesët e Tanqeve”).

Vendosja e një sistemi për vlerësimin e punës së gjyqtarëve dhe kriteret e promovimit 

të tyre kanë kontribuar në interpretimin e tyre të dispozitave ligjore në mënyrë rigoroze 

formaliste dhe në një mënyrë që të mundësonte që kriteret e tilla të përmbushen më 

lehtë, pa kompromentuar cilësinë e drejtësisë së dhënë. Një faktor shtesë që kontribuoi 

në këtë situatë ishte ndryshimi i shpeshtë i orareve të gjyqtarëve brenda gjykatave, si dhe 

dyshimet për korrupsion të lartë, ndërhyrje politike dhe ndërhyrje në degën ekzekutive të 

gjyqësorit, të cilat kryesisht u konfirmuan nga shpalljet e “bombave”. Si rezultat, aplikimet 

e paraqitura kundër Maqedonisë ndërmjet viteve 2008 dhe 2018, të cilat u pranuan nga 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, rezultuan në konstatimin e shkeljes së të 

paktën një artikulli të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në 89 përqind të 

çështjeve.

Periudha u shënua edhe me ngritjen e padive të shumta për shpifje dhe fyerje nga 

figura publike dhe funskionarë, të cilat shpesh rezultonin me gjykim në favor të paditësit, 

aplikim të gjerë të paraburgimit pa arsyetim specifik, aplikim të gjerë të masava hetimore 

speciale, në veçanti ato që lidhen me përgjimin e komunikimeve, burimet e dobëta 

njerëzore të gjykatave dhe prokurorive, mungesën e financave në masën e parashikuar 

me ligj, greva nga administrata gjyqësore, etj., si dhe krijimi i Prokurorisë Speciale.

Mosfunksionimi dhe politizimi i zyrës së atëhershme të prokurorit publik të rregullt, 

përndjekja politike e disidentëve të kanalizuara përmes sistemit gjyqësor, si dhe sulmet 

e hapura ndaj mediave që nuk ishin në shërbim të qeverisë së atëhershme, si dhe kriza 

e përgjithshme politike që përfshiu Maqedoninë në atë kohë, ishin shkaku për krijim të 
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këtij institucioni (organi) ad-hoc - Prokuroria Speciale Publike. Ishte një parim udhëzues 

mbi të cilin pritej të braktiset koncepti i një “shteti rob”, por edhe një pikë referimi për 

proceset e mëtutjeshme të reformës gjyqësore dhe një rrugëdalje nga kriza ligjore dhe 

politike.

(Autori është drejtor ekzekutiv i Koalicionit “Të gjithë për gjykime të ndershme”) 

Jordan Mitrinovski: Isha i shkarkuar nga 
puna për shkak të një mosmarrëveshje me 
Mihajllo Manevski dhe të shoqen e tij  

Pas gati 20 vjet përvojë gjyqësore si gjyqtar në Gjykatën Ushtarake, unë u zgjodha gjyqtar 

në Gjykatën e Apelit në Shkup në 1996 me zgjedhjen e përgjithshme të gjyqtarëve. Në 

vitin 2007, unë u bëra Kryetar i Gjykatës së Apelit të Shkupit.

Menjëherë pasi mora detyrën, për shkak të kërkesave joparimore, joreale dhe të 

paligjshme të Ministrit të Drejtësisë Mihajllo Manevski, gruas së tij Filimena dhe ekzekutivit 

të lartë në atë kohë, unë hyra në konflikt me ta, duke kërkuar të mbroj pavarësinë dhe 

profesionalizmin e gjyqësorit. Kam duruar të gjitha llojet e pengesave dhe kërcënimeve 

serioze për tre vitet e ardhshme, megjithëse më parë nuk kam pasur njolla të zeza në 

karrierën time.

Në dy raste, isha i ftuar personalisht nga Kryeministri i atëhershëm, Nikolla Gruevski 

për të dhënë dorëheqje. Më ftuan gjithashtu në bisedime joformale me drejtorin e 

atëhershëm të sigurimit të shtetit. Inicuan dhe përfunduan pa sukses pesë procedura 

disiplinore nga Këshilli Gjyqësor, me udhëzimet e Ministrit të Drejtësisë. U vlerësova me 

një vlerësim negativ, dhe në ankesën time u ndryshua në një pozitive, megjithëse në atë 

kohë edhe Gjykata e Apelit e Shkupit dhe gjykatat nën juridiksionin e saj vlerësoheshin si 

shumë efikase, si gjykata efikase.
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Intoleranca midis meje, Ministrit të Drejtësisë dhe degës ekzekutive arriti kulmin pas 

daljes në pension të gruas së Manevskit, e cila kundërshtoi pensionimin ligjor dhe në të 

njëjtën kohë shpalli aktivitet politik në favor të një partie politike aktuale. Në atë kohë, 

një duzinë rastesh për rigjykim u kthyen në gjykatën e shkallës së parë, të cilat ishin me 

interes për degën ekzekutive, e cila ishte arsyeja e fillimit të procedurës së gjashtë të 

pabazuar disiplinore, e cila përfundoi negativisht për mua.

Shkaku i drejtpërdrejtë ishte vendimi i Gjykatës së Apelit të Shkupit (çështja nr. 537/10 

e datës 6 dhjetor 2010) që të pranojë lirimin me kusht mbi një milion e katërqind mijë 

euro dhe të caktojë njëkohësisht arrest shtëpiak kundër të pandehurit Bajrush Sejdiu. 

Megjithëse një mundësi e tillë juridike është e lejuar në bazë të nenit 185, paragrafi 2 i 

Kodit të Procedurës Penale, Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë në seancën 

e saj e ktheu mbrapsht vendimin e saj dhe kërkoi që të fillojë procedimi kundër meje 

për vendosjen e ushtrimit joprofesional dhe të pamatur të zyrës gjyqësore. Kërkesa u 

paraqit në 10 dhjetor 2010 nga Kryetari i atëhershëm i Gjykatës Supreme të Republikës 

së Maqedonisë, Jovo Vangellovski. Më akuzuan që neni 207 i KPP-së nuk ishte zbatuar 

në çështjen në fjalë, megjithëse nuk ishte vendosur aspak në çështjen në fjalë, dhe as 

nuk kishte nevojë të vendosej për atë nen i cili ka të bëjë vetëm me paraburgimin, dhe 

Gjykata e Apelit vendosi në 16 nëntor të po këtij viti.

Gjatë procedurës disiplinore dhe duke shkelur të drejtat procedurale dhe parashikimin e 

nenit 6 paragrafi 1 të Konventës Evropiane, unë u shkarkova si gjyqtar i apelatës. Pas një 

ankese në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg më 30 Prill 2015, një 

vendim i formës së prerë u dha në favorin tim, duke gjetur se kishte pasur një shkelje të 

nenit 6, paragrafi 1, të KEDNJ-së.

Në zbatim të këtij aktgjykimi pozitiv, unë kërkova që procedurat t’i drejtoheshin Këshillit 

Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë. Sidoqoftë, ai organ me të gjitha mbetjet e 

skuadronit të klientelistëve, në procedurë të paligjshme dhe në shkelje totale të 

të drejtave të aplikantit për të përsëritur procedurat, mori një vendim identik si në 

procedurat e mëparshme.
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Përkatësisht, aktgjykimi i Strasburgut zbuloi se kërkuesi për fillimin e procedurës për 

përcaktimin e performancës joprofesionale dhe të pamatur të zyrës gjyqësore, gjyqtari 

Jovo Vangellovski, nuk mund ta bënte atë kërkesë për shkak të përfshirjes së tij të 

mëparshme në procedurë. Për këto arsye, Këshilli Gjyqësor duhej të rrëzonte kërkesën si 

të papranueshme për shkak të një kërkese të paautorizuar nga një kërkues i paautorizuar.

Në vend të kësaj, Këshilli Gjyqësor lejoi ekzistencën e asaj kërkese dhe vendimin për 

fillimin e procedurave dhe pezullimit të kërkuesit, edhe pse në përputhje me nenin 32 

paragrafi 9 të Rregullores së Punës së Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, të 

gjitha aktet në procedurat e mëparshme duhej të prisheshin.

Megjithëse me vendimin për rihapje të procedurës u mposhtën vendimi për shkarkim të 

aplikantit dhe vendimit të këshillit të ankesave në Gjykatën Supreme, ato akte u morën si 

provë dhe u vlerësuan në marrjen e vendimit të ri, gjë që është e papranueshme.

Procedurat injoruan plotësisht gjetjet dhe urdhrat në aktgjykimin përfundimtar, të drejtat 

e procesit të rregullt të kërkuesit dhe shkeljet e shumta të publikut, menjëhershmërinë, 

të drejtën për një gjykim të drejtë dhe të ndershëm, me të cilën përsëri u bë shkelje e 

dispozitës të nenit 6, paragrafi 1 i Konventës.

Më e rëndësishmja, është shkelur e drejta për gjykim të lirë dhe vendimmarrje. Vendimet 

gjyqësore mund të rishikohen me ligj vetëm në mënyrën e parashikuar nga Kushtetuta 

dhe ligji. Gjykatësi nuk mund të mbahet përgjegjës për vendimin e tij nëse nuk kryen një 

krim, që nuk është rasti këtu. Duhet mbajtur mend gjithashtu se vendimet e GJEDNJ janë 

detyruese për autoritetet vendase dhe duhet të zbatohen në mënyrë të vazhdueshme. 

Kjo garanton sundimin e ligjit dhe gjykim të drejtë dhe të ndershëm.

(Autori është një gjykatës i apelatës i shkarkuar) 
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2. ARRESTIME SPEKTAKOLARE, “BAXHANAK 
PROKURORI”, PROCESE GJYQËSORE TË MONTUARA 

Menjëherë pas dështimit të Samitit të NATO-s në Bukuresht 

në 2008, qeveria u përpoq të portretizojë humbjen si një 

sukses në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Pas 

fitores në zgjedhjet, pasuan arrestime spektakolare, të 

cilat do të demonstronin luftën vendimtare të partisë 

në pushtet kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. 

Demonstrimi i pushtetit nuk do të ishte aq i dukshëm 

nëse nuk do të ishte bërë para publikut dhe me ndihmën 

e mediave.

Skenari ishte shumë i thjeshtë.

Disa ditë para arrestimeve, filluan njoftime, me “zëra 

jo zyrtarë” se po përgatiteshin arrestimet e “bishave të 

mëdhaja”. Për të vazhduar arrestimin dhe për të marrë 

trajtime të drejtpërdrejta të gazetave dhe titujve të 

televizioneve, MPB me kohë këshilloi që redaksitë e lajmeve 

të ishin gati. Koha e saktë u tha kur personi i inkriminuar 

u soll në gjyq. Kameramanët dhe fotografët shpejt morën një pozicion për të kapur 

momentin e arritjes së të dyshuarit. Ai vjen në pranga, duke u përpjekur pa sukses për 

të fshehur fytyrën. Ai është i rrethuar nga policia e armatosur deri në dhëmbë. Blicat 

ndezen dhe kamerat monitorojnë lëvizjen e fytyrës derisa dyert e gjykatës të mbyllen. 

Nëse rastësisht disa nga televizionet me ndikim dhe “miqësi” humbasin spektaklin - ai 

përsëritet. Përsëri, që nga fillimi. Me skenaristët e përcaktuar mirë. I dyshuari merret nga 

fronti i gjykatës, dhe jo nga pjesa e pasme, ku ka qasje direkte, por edhe (më shumë) 

diskrecionale në gjykatë.

Së shpejti organizohet një konferencë për shtyp, në të cilën shefi i policisë ose zëdhënësi 

(në varësi të ashpërsisë së “gjahut”) shpjegojnë tërë rastin në detaje. As nuk shmangen 

Pas dështimit të Samitit 

të NATO-s në Bukuresht 

në vitin 2008, qeveria 

u përpoq të paraqiste 

humbjen si sukses në 

zgjedhjet e parakohshme 

parlamentare. Pas f tores 

në zgjedhje, pasuan 

arrestime spektakolare, të 

cilat do të demonstronin 

luftën vendimtare të 

partisë në pushtet kundër 

krimit të organizuar dhe 

korrupsionit.
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skualifikimet e rënda, gjë që jep përshtypjen se personi është dënuar paraprakisht. 

Policia thotë se ata kanë vepruar “rreptësisht në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin” 

dhe posedojnë prova të pakundërshtueshme se është kryer një krim në shkallë të gjerë.

Ironikisht, emrat e të dyshuarve u dhanë në deklaratat e policisë me inicialet, të 

udhëhequr nga parimi i prezumimit të pafajësisë, por me një përshkrim të saktë të 

vendit të tyre të punës dhe veprimeve inkriminuese. Më parë, policia jo vetëm që shkelte 

parimin kushtetues, por e theu në copa. Meqenëse komunikimi telefonik shkon diçka si 

kjo: “Dërgoni një kamerë, arrestoni atë kriminel (H.U.) dhe shikoni që të mos vonoheni, do 

të jetë interesante!”. Gjatë gjithë këtij operacioni, gjykata tashmë ka përfunduar pjesën e 

saj të punës dhe ka urdhëruar ndalimin. Provat duket se janë shqetësimi më i vogël, pasi 

që shpesh jepen më vonë.

Ekspertët kanë paralajmëruar se artileria e rëndë e përdorur në luftën kundër 

korrupsionit nuk duhet të vrasë parimin e prezumimit të pafajësisë. Por fatkeqësisht, 

ngadalë por me siguri, ai parim është bërë një fjalë mendimi. Ishtë bërë gjithnjë e më 

e qartë se ideja është të denigrosh njerëzit dhe t’i markosh në publik si kriminelë, edhe 

nëse nuk janë të paditur ose të marrin një aktgjykim të formës së prerë. Autoritetet 

kanë mbetur të shurdhër dhe të verbër për të gjitha indikacionet nga ekspertë dhe OJQ, 

të cilët paralajmëruan se ndalimi nuk duhet të jetë një dënim, por duhet të përcaktohet 

nëse ekziston rreziku i arratisjes, përsëritjes së veprës penale ose rreziku i ndikimit mbi 

dëshmitarët.

Vendimet e paraburgimit u vunë në provë edhe në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të 

Njeriut në Strasburg, ku shumë të pandehur në çështjen Syri i Gjarpërit kishin paditur 

shtetin e tyre. U gjetën disa shkelje të Konventës Evropiane, pasi gjykata ndërkombëtare 

zbuloi se urdhri i ndalimit ishte pothuajse identik për të gjithë të pandehurit dhe pa asnjë 

sqarim.

Një shembull i mrekullueshëm i një arrestimi dramatik dhe spektakolar, i cili nuk përfundoi 

në proces gjyqësor, është arrestimi i shefit ekzekutiv të T-Mobile, Rubinço Zarevski, i 

dyshuar për kontraktim të një fondi të sigurimit shëndetësor në 2003 ndërsa ai ishte 

në krye të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, kinse ka prokurar materiale mjekësore 

nga një ofertues i pafavorshëm, dhe ka dëmtuar fondin me rreth 25,000 EUR. Zarevski 
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u kap në rrugë në qendër të qytetit ndërsa po shëtiste me gruan e tij, pas së cilës u 

mor në pyetje në stacionin policor Avtokomanda. Kamerat u vendosën para stacionit 

të policisë dhe gjykatës, dhe pas një “bisede informative” njëzet-orëshe ai u la i lirë në 

shtëpi. Çështja përfundoi vetëm me një hetim paraprak dhe një ekspertizë. Zarevski dha 

dorëheqjen nga T-Mobile, por kurrë më nuk foli publikisht për rastin.

Asgjë më mirë nuk kaloi dhe pulmonologu i njohur Dr Dejan Dokiç, i cili gjithashtu u 

arrestua në një mënyrë spektakolare. Ai ishte i dyshuar për kërkesë dhe marrje 

ryshfet nga një pacient 300 euro sepse dyshohet se u gjet se kishin tre kartëmonedha 

100-eurosh të shënuara më parë. Profesori kaloi 15 ditë në paraburgim në burgun e 

Shkupit. E gjithë çështja përfundoi në gjykatë, pas së cilës mjeku duhej të paguante një 

gjobë prej 1,400 euro për ndërmjetësim të paligjshëm. Menjëherë pas arrestimit të tij 

dhe para se të mund të shpallet fajtor, Dokiç u pezullua në mënyrë të shprehur dhe u 

pushua nga menaxhimi i Klinikës së Pulmonologjisë, ku ai punoi për tre terma dhe arriti 

rezultate të shkëlqyera.

Pothuajse në të njëjtën ditë që u arrestua profesori Dokiç, atëherë Ministresha e Brendshme 

Gordana Jankulloska doli në një konferencë për shtyp dhe, duke mosrespektuar parimin 

e prezumimit të pafajësisë, tha se “kërkesa e paraqitur nga MPB është e bazuar dhe 

shumë serioze, dhe provat që kemi dhënë janë praktikisht të padiskutueshme”. Por më 

vonë doli që pikërisht për shkak të mungesës së provave, Prokuroria Publike kishte një 

problem me vërtetimin e kualifikimit të krimit dhe duhej ta ndryshonte atë në një tjetër, 

më të butë.

Njeriu i parë i OHIS, Jorgo Çuka, u prangos kur po linte punën e tij, megjithëse nuk kishte 

asnjë indikacion që ai po përgatitej të ikte apo kishte ndërmend të kundërshtonte. Policia 

gjithashtu demonstroi brutalitet gjatë arrestimit të Zëvendës Ministrit Sasha Andonovski 

në aeroport ndërsa po kthehej në shtëpi. Spektakolariteti nuk mungoi as në arrestimin 

e kardiologut Borçe Petrovski, i cili u kap në kohën kur u përpoq ligjërisht të kalonte 

kufirin. Arrestimi “i drejtpërdrejtë” i ish-ministrit të policisë Ljube Boshkovski, një ditë pas 

zgjedhjeve, ishte një film. Ndodhi pikërisht jashtë hyrjes së një kafeneje të famshme, 

ku ai u arrestua nga policia për financimin e paligjshëm të një fushate zgjedhore, dhe 

“provat” u gjetën - në një qese plastike.
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Lista e arrestimeve ishte e gjatë dhe emrat e veprimeve të policisë ishin krijuese: “Hiri”, 

“Syri i gjarpërit 1 dhe 2”, “Fallanga 1 dhe 2”, “Detonatori”, “Metastaza”, “Likvidimi”, “Kalldrma”, 

“Spiun” “, “Fushata”, “Rover “, “Kryesues”, “Justicia”, “Skizmatik”...

Më 24 dhjetor 2010, në mbrëmje, u arrestuapronari Velija Ramkovski nga ambientet e 

stacionit të tij televiziv A1. Kishte një bastisje masive dhe arrestimi i të afërmve dhe 

bashkëpunëtorëve të tij, përfshirë pothuajse të gjithë ish-drejtuesit aktual dhe të 

tanishëm të shumë kompanive të regjistruara në Pero Nakov.

Velia, i cili ishte i dyshuari i parë në çështjen “Rrjeti marimangës”, u soll para gjykatës, e 

pastaj pasoi arestimi i vajzës së tij më të madhe Emel, vëllaut të tij dhe rreth 20 të tjerë.

Me krahët e ngritur lart për të parë “prangat”, Velija Ramkovski bërtiti ndërsa hyri në 

Gjykatën Penale: “Diktatura në veprim! Kjo është demokracia e Gruevskit”. Vetëm një ditë 

pas arrestimit të Ramkovskit, me kërkesë të BAP, një urdhër gjykate bllokoi llogaritë e TV 

A1, të përditshmes Vreme, shtypshkronjës Misirkov dhe ndërmarrjeve të tjera në rrugën 

Pero Nakov.

Manjati i mediave Velija Ramkovski u dënua me 13 vjet burg për “pastrim parash”, evazion 

fiskal, shoqatë kriminale dhe djali i tij Hedi, i cili ishte në arrati dhe u dënua me tetë vjet 

burg, vajzën e tij Emel e dënuan me gjobë të lartë, si dhe bashkëpunëtorët e tjerë të tij 

të ngushtë. Qëllimi kryesor u arrit - u shkatërrua televizioni më i vlerësuar në mënyrë 

kritike, dhe punonjësit e tij mbetën në rrugë.

Në analet e gjyqësorit maqedonas, si dhe në koleksionin botëror të çuditshëm, do të 

kujtohet rasti i “Monstra nga Kërçova”, i cili dyshohet se vrau brutalisht dhe në mënyrë 

identike disa gra të moshuara. Disa vjet më vonë ai u frymëzua edhe nga një skenar 

filmik dhe u gjend në opusin e regjisorit me famë botërore maqedonase Milço Mançevski 

si pjesë e një trilogjie. Vdekja e gazetarit Vllado Tanevski në një kovë burgu nuk u dha 

zyrtarëve të gjykatës një mundësi për të vërtetuar se si një njeri i familjes paqësore dhe 

i tërhequr dhunoi në mënyrë të pamëshirshme dhe vrau fqinjët e tij të rritur, dhe pastaj 

raportonte në media.

Zyrtarët e MPB pretenduan se kishin prova të forta, të mbështetura nga mbetjet e gjakut 

që Tanevski gjoja la mbi viktimat e tij, të cilat në fakt nuk i përshtaten llojit të tij të 
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gjakut. Për dallim nga arrestimi, i cili ishte shumë spektakolar dhe i 

zhurmshëm kur media të huaja u ftuan të raportonin për “monstrën”, 

autoritetet nuk ishin shumë bindëse kur shpjeguan se si mund të 

mbytej në një kovë me dy litra ujë. Nuk kishte pretendime për asnjë 

gjurmë dhune, por u zbuluan imazhe që treguan se gazetari kishte 

lëndime në trup dhe fytyrë. Pas kësaj nuk pati konferenca për shtyp 

dhe kualifikime të rënda për profilin psikologjik të “vrasësit” që kishte 

traumat e fëmijërisë.

Një dilemë e veçantë është ngritur gjithashtu në publik në lidhje me 

përdorimin e masave speciale hetimore, të cilat policia i ka përdorur 

shpesh. Megjithëse dispozitat statutore përcaktojnë se ato duhet të 

zbatohen për të siguruar prova që nuk mund të sigurohen ndryshe 

dhe për vepra të dënueshme me burgim më shumë se 4 vjet dhe 

të kryera nga një grup i organizuar, ato janë përdorur në mënyrë 

diskriminuese. Dhe u pa më vonë masivisht përmes përgjimeve 

të paligjshme të mijëra njerëzve, shumë prej të cilëve nuk ishin 

të dyshuar, por përmes kontrollit të “veshit të madh” të të gjithë 

atyre që shiheshin si mashtrues dhe armiq të regjimit. Informacioni 

i marrë përmes përgjimeve të paligjshme u përdor për shantazhe, 

presion, skualifikim, rekrutim dhe madje gjykim.

Kreu i Prokurorisë së Krimit të Organizuar që nga viti 2004 ishte 

Jovan Ilievski, përndryshe baxhanak i kryes të policisë sekrete, 

Sasho Mijallkov. Megjithë në paraqitjet e rralla të mediave Ilievski 

pohoi se i pengonte etiketa “baxhanak” dhe se ai është realizuar 

profesionalisht shumë përpara se të vinte në pushtet VMRO-DPMNE, 

por u njoh publikisht nga të afërmit, duke lënë një dyshim të madh 

në punën e tij. Ai u kujtua si njeriu përmes të cilit Kryeministri Nikolla 

Gruevski dhe kushëriri i tij Mijallkov kryen arrestimet dhe përleshjet 

me disidentët e regjimit. Ai do të përfundojë karrierën e tij si gjyqtar 

Arrestimi 
i Velija 
Ramkovskit
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maqedonas në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut për një mandat nëntë vjeçar. 

Ai pasoi gjyqtaren Mirjana Llazarova-Trajkova në shkurt 2016. Pasi skadon mandati i 

tij, Ilievski do të dalë në pension, duke i lejuar atij një pozicion të rehatshëm jashtë 

zhvillimeve të komplikuara maqedonase. Mbeten të paprovuara dyshimet se ka pasur 

lobi të fortë dhe madje spekulime për ryshfet gjatë zgjedhjes së tij në Këshillin e Evropës.

Gjatë kohës kur ishte kryetar i Prokurorisë së Krimit të Organizuar, që kishte një pozitë 

të privilegjuar në të gjithë vendin, Ilievski veproi më shumë si hije, ndërsa pozicioni i 

lirë i Prokurorit të Përgjithshëm Ljupço Shvrgovski në Prokurori. Prokurori Shvrgovski, 

megjithëse “njeri nga brenda”, megjithatë nuk e fshehu që ai ka qenë në marrëdhënie të 

ngushta miqësore me Mijallkov që nga shkolla e mesme, gjë që gjithashtu e solli atë në 

pozitën e shefit të Prokurorisë.

Në historinë e fundit, Shvrgovski do të mbahet mend si i vetmi prokuror i shtetit që ka 

arritur të zgjasë tërë mandatin e tij nga gjashtë vjet deri në fund dhe të mos shkarkohet 

para kohe, siç ndodhi me paraardhësit e tij në ndryshimin e qeverisë. Kjo kryesisht për 

faktin se mandati i tij u zgjat gjatë gjithë mbretërimit të VMRO-DPMNE dhe nuk u ndërpre 

nga një ndryshim i qeverisë.

Pas skadimit të mandatit të tij, Svrgovski nuk kishte pretendime për një mandat tjetër, dhe 

ai u zëvendësua nga prokurori Marko Zvrlevski nga pozita e shefit të Zyrës së Prokurorit 

Publik të Shkupit. Ati i mbeti gjurma për mungesën e fuqisë dhe efikasitetit në hapjen e 

aferave të mëdha si “Shkupi 2014”, “Aktori”, “Makedonska Banka”, “Magyar Telekom”... Nuk 

reagoi as për dëbimin e deputetëve dhe gazetarëve nga legjislatura gjatë debatit për 

miratimin e buxhetit të vitit 2013 të mbajtur më 24 dhjetor 2012. Por kryesisht për shkak të 

përfshirjes politike në çështjen “Puç” në të cilën u akuzua lideri i atëhershëm i opozitës, 

Zoran Zaev, si dhe pengimi i hetimit për ngjarjet e përgjakshme parlamentare të 27 prillit 

2016, i cili u zvogëlua vetëm në një turmë të disa banditëve të cilët morën verëm prova. 

Injorimi i zbulimit të aferit të përgjimit dhe shfaqja e “bombave” përshpejtoi rrugën drejt 

formimit të Prokurorisë Publike Speciale, e cila ishte, në të vërtetë, rezultat i dështimit 

dhe bllokimit të prokurorisë të rregullt.

Gordana 
Jankullovska 
arrin në gjykim
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Presidenti i LSDM-së Zoran Zaev prezantoi në njërën nga konferencat për shtyp pesë 

biseda telefonike të zyrtarëve të lartë të qeverisë, të cilat, sipas tij, ishin dëshmi e një 

lidhjeje mes qeverisë dhe gjyqësorit. Midis tyre ishte një regjistrim i një bisede telefonike 

që pretendonte të dëgjonte zërat e Ministreshës së Brendshme Gordana Jankulloska dhe 

Ministrit të Financave Zoran Stavreski, duke përmendur emrin Marko. Gjatë bisedës u bë 

e ditur se po ky (Marko) Zvrlevski, me urdhër të Jankulloskës, mori vendim të prokurorisë 

publike për të hedhur poshtë akuzat penale kundër Stavreskit.

Me ndryshimin e qeverisë, mazhoranca e re parlamentare filloi një iniciativë për të 

shkarkuar prokurorin e shtetit Marko Zvrlevski, i cili u konsiderua si bodrumi i fundit i 

regjimit të Nikolla Gruevski. Nisma u nis më 12 korrik 2017 dhe zghati me një betejë në 

kuvend për 40 ditë. Ai u shkarkua më 17 gusht, me 64 vota pro dhe asnjë votë kundër ose 

abstenim. Grupi parlamentar i VMRO-DPMNE nuk mori pjesë në votim. 

  

Vane Cvetanov: Kur dhe si lëshoi  
penda e fundit e demokracisë  
dhe shtetësisë - gjyqësorit? 

Pas fitores në vitin 2008 dhe arritjen e një mazhorance prej 63 deputetësh, Nikolla 

Gruevski ndryshon plotësisht politikën e tij ndaj shokëve që e sollën atë në pushtet dhe 

biseduan për ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë, dhe fillon procesin e riinstalimit 

dhe heqjes së pozicioneve margjinale, dhe në vendet kyçe sjell njerëz që nuk kanë as 

10 përqind të cilësive të kërkuara për funksione të caktuara partiake apo shtetërore, të 

cilët janë të vetëdijshëm për këtë, përveç bindjes dhe besnikërisë së përsosur, duke mos 

pasur asgjë tjetër për të ofruar në këmbim.

Në kushtet e pushtetit absolut, veçanërisht pas zgjedhjeve lokale dhe presidenciale të 

vitit 2009, dhe me instalimin e shërbyesve të verbër të partive, fillon procesi i paralelizimit 

të aparatit shtetëror. Trendi i Gruevskit dhe i partisë që merr përsipër institucionet po 

fillon. Tashmë është mjaft i fuqishëm për të instaluar sisteme paralele të funksionalitetit, 

kështu që fillon funksionimin.
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Parimet e këtij paralelizimi të institucioneve janë të thjeshta: asgjë nuk mund të kalojë 

derisa partia ta ketë aprovuar atë, edhe pse ishte edhe moralisht edhe juridikisht 

detyruese. Dhe për urdhrat e partisë, të cilat duhej të zbatoheshin në institucione, 

makineria e instaluar e partisë tashmë ishte e gatshme për të kryer çdo urdhër.

Operacioni kryesor për mbivendosjen e sistemit gjyqësor me ndikimin e partisë u drejtua 

nga Mihajllo dhe Filimena Manevski për pjesën me gjyqtarët, dhe baxhanaku Jovo Ilievski 

për Zyrën e Prokurorit Publik. Urdhrat erdhën personalisht nga Nikolla Gruevski, dhe 

mbështetja logjistike për zbatimin e tyre erdhi nga Gordana Jankulloska, Sasho Mijalkov 

dhe Mitko Çavkov. Pas rënies së Crvenkovskit në 2011, madje gjykatësit dhe prokurorët më 

të kujdesshëm nuk kanë dëshirë të njohin zgjedhjet shumë të diskutueshme.

Me sigurimin e ndikimit dhe bindjes ndaj prokurorisë dhe gjyqësorit, dhe me kushtet e 

krijuara dhe të mbështetura në të gjitha fushat, fillon diktatura. Arrestimet masive filluan 

në 2011.

Që prej asaj kohe, përleshjet publike, brutale dhe të marra me të gjithë kundërshtarët 

politikë kanë filluar, pa u rënë në sy, sepse ata me siguri do të kontrollojnë gjithçka! 

Absolutisht gjithçka!

Për këtë periudhë të errët ekzistojnë një mori dëshmish dhe një numër i madh i rasteve 

që, nëse i nënshtrohen analizës, do të çonin në një numër të madh parregullsish. 

Shoqata Lupa e gjelbër, në një projekt të udhëhequr nga Transparency International, 

analizoi 12 aktvendime gjyqësore përfundimtare dhe raportet, të botuara në një libër të 

disponueshëm në internet, tregojnë qartë gjetjet e ekspertëve.

Shoqata Lupa e gjelbër gjithashtu, përmes një projekti tjetër, paraqiti 50 nisma për 

të vendosur përgjegjshmërinë e gjyqtarëve, 28 prej të cilave u pranuan nga këshilli i 

atëhershëm i mbledhjes së fakteve, i cili më vonë u shfuqizua. Deri më tani, Këshilli 

Gjyqësor ende nuk e ka kërkuar guximin të vendosë për mocionin për përgjegjësinë e 

Kryetarit të Gjykatës Supreme, Jovo Vangellovski.

Regjimi funksiononte pa një grimë ndërgjegjeje, virtyti, njerëzimi dhe emocioni. Ajo shkel 

në dinjitetin njerëzor. Sistemi i drejtësisë është plot me shembuj se si shkruheshin akuza 

pa prova, si u shqiptuan dënimet pa prova.
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Lupa e gjelbër ka filluar të luftojë për të drejtat e qytetarëve që ndjehen të viktimizuar 

nga regjimi. Dhe arriti mjaft shumë në këtë fushë. Fatkeqësisht, kjo OJQ nuk merret më 

me këtë çështje, pasi sektori i OJQ-ve është i okupuar dhe uzurpuar nga organizata që e 

shohin luftën për drejtësi si biznes dhe u shndërruan në fabrika për të shkruar projekte 

të bukura. 

(Autori është ish-drejtor i Drejtorisë për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe President 

i OJQ-së Lupa e gjelbër) 

3. LUSTRACIONI SI NJË MJET PËR NDESHJE 
POLITIKE ME KUNDËRSHTARËT  

Duke ndjekur gjurmët e shumë shteteve të mëparshme komuniste që kanë iniciuar 

një proces lustrimi si një mënyrë për të zgjidhur padrejtësitë e kaluara dhe proceset 

gjyqësore të motivuara politikisht, Maqedonia, pas më shumë se 15 vjet pavarësie, ka 

vendosur të miratojë një kornizë ligjore, e cila do t’i ndalonte ish bashkëpunëtorët e 

shërbimeve të shërbejnë në funksion publik. Ligji u miratua me konsensus në emër të 

viktimave të sistemit të mëparshëm, por në praktikë nuk u bë asnjë përpjekje për t’i 

identifikuar ata, e lëre më të rehabilitohen ato.

Që nga fillimi i punës së Komisionit të Kontrollit të Fakteve (Komisioni i Lustrimit) në vitin 

2009, i gjithë procesi ka qenë subjekt i shumë polemikave dhe joligjshmërisë.

Opozita pretendoi se procesi i lustracionit po abuzohej kundër kritikëve të qeverisë, 

veçanërisht kur në 2012 u miratua një ligj i ri që shtrembëroi plotësisht idenë origjinale 

dhe e zbatoi atë në mënyrë vizatimore. Dy anëtarë të opozitës të Komisionit u tërhoqën 

në protestë. Pothuajse pa përjashtim, besimtarët pa asnjë kontroll morën dokumentet 

e shërbimeve të sigurimit të shtetit, qoftë me dorë ose me shkrim shtypi, të cilët 

inspektorë shpesh i kanë përpiluar në procedurat politiko-policore, sesa si rezultat i 

sjelljes bashkëpunuese. Gjatë kryerjes së lustracionit, publiku nuk kishte asnjë garanci se 

çfarë dokumentesh japin shërbimet e paraqitura, por edhe Arkivi i Shtetit i Maqedonisë, 
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dhe nëse ato ishin të vërteta, të plota dhe të sakta. Anëtarët e 

Komisionit të Lustracionit ishin prokurorë, avokatë dhe gjyqtarë.

Sipas profesorit Vlladimir Pivovarov, në punën e shërbimeve të 

sigurisë “individë të caktuar, operativë, vërtetuan vërtet cilësinë 

e punës së tyre duke shkruar informacione operative për një 

dukuri të veçantë të sigurisë në një segment ku gjithmonë, për 

çdo informacion, mbi fundi duhej të ishte një burim i njohurive”.

Ligji i ri, i cili “zgjeroi dhe përmirësoi” ligjin e vitit 2008, solli 

ndryshime të mëdha. Edhe vetë emri, i cili shpalli zyrtarisht, Ligji 

për krijimin e një kushti shtesë për zyrën publike, ndryshoi. Por 

solli edhe shumë risi të tjera në krahasim me ligjin e mëparshëm, 

dhe një nga kryesorët ishte publikimi i emrave të personave të 

lustruar në faqen e internetit të Komisionit. Koha e lustracionit 

vazhdoi, e cila u zgjerua në 2006 në vend të 1991.

Për dallim nga Akti i vitit 2008, i cili përcaktoi bashkëpunimin 

si “bashkëpunim dhe veprimtari të fshehtë, të vetëdijshme, të vazhdueshme dhe të 

organizuar, bazuar në një dokument të shkruar me autoritetet e sigurisë shtetërore”, 

në Ligjin e ri të 2012 Komisioni për Verifikimin e Fakteve (si p.sh. autoriteti i zbatimit 

të lustracionit) ishte i autorizuar të lustrojë edhe një person të regjistruar në dosjet e 

autoriteteve të sigurisë së shtetit si “bashkëpunëtor i fshehtë, ndërlidhës operacional 

ose informator sekret gjatë mbledhjes, raportimit si dhe të dhëna që ishin subjekt të 

përpunimit, magazinimit dhe përdorimit nga siguria shtetërore”.

Ligji i ri është kritikuar shumë nga ekspertët vendas, dhe ka marrë kritika negative nga 

Komisioni i Venedikut, i cili ka thënë se nuk e përmbush qëllimin e tij dhe përdoret për 

instrumente politike dhe përplasje me kundërshtarët.

Komiteti i Helsinkit kërkoi një rishikim kushtetues dhe kundërshtoi 13 dispozita të Ligjit të 

ri të Lustracionit, dhe një nga problemet kryesore ishte afati kohor për të cilin u referua 

ligji, pasi kishte të bënte me periudhën deri në 2006, jo 1991, kur shteti u bë i pavarur dhe 

futi një sistem shumëpartiak demokrat. Po ashtu ishte e diskutueshme edhe dispozita që 

lejonte publikimin e emrave të ish-oficerëve të dyshuar të policisë pa të drejtë ankese. 

Gjatë kryerjes së 

lustracionit, publiku 

nuk kishte garanci 

se çfarë dokumente 

paraqitën shërbimet 

e sigurisë dhe 

Arkivin Shtetëror të 

Maqedonisë, dhe nëse 

ato ishin të vërteta, 

të plota dhe të sakta. 

Anëtarët e Komisionit 

të Lustracionit ishin 

prokurorë, mbrojtës dhe 

gjyqtarë.
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Ishte hera e tretë që nga viti 2008 që Ligji i Lustracionit është kundërshtuar para Gjykatës 

Kushtetuese. Në dy rastet e para, Gjykata Kushtetuese rrëzoi disa dispozita të ngjashme, 

por mazhoranca parlamentare i ktheu kokëfortë ato dhe madje shkoi disa hapa përpara 

në propozimin e zgjidhjeve mjegulluese.

Sipas regjistrit të personave të gjetur nga Komisioni për të përmbushur kërkesën 

për kufizimin e detyrës publike, e cila u publikua në faqen e tyre të internetit, që nga 

1 shtatori 2015, u përfshinë gjithsej 203 persona. Duke marrë parasysh që procedura 

është përsëritur për 13 persona, d.m.th. ata dyfishohen në regjistër, rezulton se janë 

përfshirë 190 persona. Nga këta, 10 njerëz vdiqën deri në vitin 2012, kur zbatoheshte ligji 

i vjetër, dhe 78 njerëz u lustruan si të vdekur; 5 persona nuk e deklaruan identitetin ose 

dokumentet e tyre. Nga kjo rrjedh se, në të vërtetë, 106 emërohen si të panjohur: ata 

rendisin vetëm funksionin që ata kryen dhe janë lustruar si të vdekur. Nga 97 personat 

e tjerë të përfshirë në lustracion, 32 trajtohen si komisionerë dhe 66 si pashkëpunëtorë 

të sistemit.

Komisioni pretendoi se 30,000 njerëz ishin inspektuar gjatë mandatit të tij. Ish ministrat 

e brendshëm dhe zyrtarë të tjerë të lartë të policisë, përfshirë Ljubomir Frçkoski, Dobri 

Veliçkovski, Jovan Trpenovski, Stevan Pavleski, asokohe kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

Trendafil Ivanovski, figura publike si Vlladimir Milcin, Gjyner Ismail, Gjorgji Spasov, 

profesorë, akademikë, ambasadorë, gazetarë dhe madje edhe gjyqtarë ishin midis 

figurave të zhgënjyera.

Disa prej tyre, pasi humbën betejën ligjore në gjykatat maqedonase, kërkuan drejtësi 

para Gjykatës së Strasburgut. Shumica e tyre pretenduan se kurrë nuk kishin nënshkruar 

një dokument bashkëpunimi ose kishin marrë para. Disa gjithashtu dolën në publik në një 

konferencë për shtyp, duke treguar dokumente që jo vetëm që nuk ishin bashkëpunëtorë 

me shërbimet e sigurisë, por që ata vetë ishin viktima të regjimit të mëparshëm dhe 

posedonin një dosje që ishte monitoruar me vite.

Sidoqoftë, lustratorët arritën fundin kur më 28 qershor 2013, ata shpallën bashkëpunëtor 

të shërbimeve sekrete shkrimtarin dhe autorin më të famshëm maqedonas të romanit 

të parë maqedonas, Sllavko Janevski. Megjithëse emri i shkrimtarit të lustruar dhe moti 

të vdekur nuk u bë i ditur zyrtarisht, u bë e qartë se Janevski ishte i përfshirë, që mund 
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të nxirret nga indikacionet se ai ishte një akademik dhe shkrimtar i njohur për veprën 

“Fshati pas Shtatë Pemëve” dhe dosja e tij është nën emrin e koduar “Sllavjan”.

Sipas Komisionit, poeti i ndjerë u lustrua për bashkëpunimin me shërbimet sekrete dhe 

se ka përcjellur shkrimtarë dhe artistë, duke treguar në shërbimet sekrete dhe duke 

pretenduar se disa ishin duke shkruar letërsi të keqe.

Në vitin 2015, sipas Raportit të Priebe, si pjesë e zgjidhjes së krizës politike në Maqedoni, 

procesi i lustracionit u pezullua, dhe Komisioni për Verifikimin e Fakteve vazhdoi të punojë 

për të përfunduar gjykimet e iniciuara nga disa individë të lustruar.

Pas kritikave nga Brukseli, Maqedonia përfundoi një proces polemik të lustracionit që 

synonte të zhduk ish bashkëpunëtorët e shërbimit sekret, duke besuar se misioni kishte 

mbaruar. Deputetët nga partitë në pushtet dorëzuan një projektligj në parlament në 

korrik 2015, dhe ligji i lustracionit skadoi në 1 shtator të të njëjtit vit.

Ligji i miratuar thoshte se Komisioni për Verifikimin e Fakteve, një institucion shtetëror 

për çrrënjëzimin e ish bashkëpunëtorëve të shërbimit sekret, kishte përfunduar punën 

e tij, që do të thotë se ligji kishte arritur qëllimin e tij. Kritikat nga Brukseli erdhën pasi 

bisedat me përgjime të shpallura nga opozita sugjeruan që qeveria e Gruevskit gjithashtu 

ishte e përfshirë në procesin e lustracionit.

Sidoqoftë, kreu i Komisionit të Lustracionit, Tome Axhiev insistoi që puna e saj të ishte 

e pastër dhe e drejtë, dhe Raporti i Brukselit bazohej në “të dhëna të reduktuara”. Ai 

argumentoi se përskaj fushatës së armiqve të lustracionit, megjithatë, procesi nuk u 

përdor për hakmarrje politike kundër kundërshtarëve të qeverisë dhe se përfundoi si “një 

përfitim historik për të gjithë qytetarët e vendit”. “Bombat” e raportuara në publik erdhën 

si prova që deputetët nga partia në pushtet kishin porositur lustrim prej gjykatësit. I 

tillë ishte rasti me deputetin e VMRO-DPMNE-së, Antonio Milloshoski, i cili në një bisedë 

telefonike me lustratorin e parë të vendit i dha një lustrim gjyqtarit të Kërçovës Dragi 

Bileski, i cili “u shkakton atyre shumë telashe”. Pas lustracionit të tij, gjyqtari në fjalë 

u pezullua në mënyrë të shprehur dhe më pas u shkarkua nga pozita e gjykatësit nga 

Këshilli Gjyqësor. Bileski iu nënshtrua një testi të lustracionit në vitin 2010 si gjyqtar, 

dhe vetëm dy vjet më vonë i njëjti komision i lustracionit e deklaroi si një fajës, edhe 
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pse asnjë dokument i DSK-së nuk e regjistroi atë si bashkëpunëtor të shërbimeve dhe 

inspektori policie, i cili dyshohet se e përpiloi shënimin për të, me noterizim, konfirmoi 

se e tërë çështja ishte komplot. Ai duhej të priste nëntë vjet për drejtësi, kur Gjykata në 

Strasburg vendosi në favor të tij dhe konfirmoi që procesi ishte zhvilluar në mënyrë të 

paligjshme.  

Dr. Trendaf l Ivanovski: Me lustrimin tim 
f lloi goditja mbi Gjykatën Kushtetuese  

Në fillim të lustracionit tim, unë tregova publikisht se ishte një sulm revanshist nga regjimi 

për shkak të rolit tim në luftën për mbrojtjen e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë. Në 

vitet që kryesova Gjykatën Kushtetuese, mesatarisht, vlerësoheshin, anuloheshin ose 

shfuqizoheshin pesëdhjetë ligje çdo vit. Qeveria nuk ishte as në gjendje dhe as e gatshme 

ta kuptonte këtë kuptim të kushtetutshmërisë. Konfliktet midis qeverisë dhe Gjykatës 

Kushtetuese ishin një temë e rregullt e publikut: ata morën sugjerime dhe reagime të 

panumërta nga përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare. Me lustracionin tim, në fakt, 

filloi goditja mbi Gjykatën Kushtetuese, dhe kështu rrëzimi i rendit juridik kushtetues. 

Me largimin tim, si dhe përbërjen e personelit të Gjykatës, mbrojtja kushtetuese ka 

ndryshuar. Nga viti 2010 deri në vitin 2012, qeveria arriti të rrëzojë kushtetutshmërinë e 

shtetit përmes Gjykatës Kushtetuese.

Në fakt, Gjykata Kushtetuese nuk ishte e heshtur - nuk kishte as nevojë as klimë, por me 

personelin e saj u gjend në një marrëdhënie thjesht klienteliste me atë të qeverisë të 

atëhershme të VMRO-DPMNE. Ky organ ka humbur plotësisht besueshmërinë e tij dhe 

nuk ka pothuajse asnjë lidhje me mbrojtjen e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë, as me 

mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të qytetarëve.

Do të ishte shumë më lehtë për mua të dëshmoja të vërtetën në vendin tim. Sidoqoftë, 

e vërteta ka fituar edhe përtej kufijve të shtetit, për të cilën jam shtypur dy herë. Vitet 

e fundit, është pranuar që aktivitetet e lustracionit ishin një dështim i madh. Ato u 

realizuan me motive ideologjike, politike dhe partiake, të cilat në fillim krijuan dyshime për 
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qëllimet e vërteta. Dhe qëllimet e tilla nuk duhet të përdoren si bazë për lustrim, sepse 

stigmatizimi dhe diskriminimi i kundërshtarëve politikë nuk janë mjete të pranueshme të 

luftës politike në një shtet të qeverisur nga sundimi i ligjit.

Dëshira për përleshje dhe urrejtje nuk duhet të mposht mbrojtjen e demokracisë.

(Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 2007-2010)     

4. PADI PËR SHPIFJE DHE FYERJE  
SI MJET PRESIONI DHE HESHTJEJE 

Anash kritikave për partizimin e gjyqësorit dhe administratës publike, në periudhën e 

sundimit të Nikolla Gruevskit dhe VMRO-DPMNE, u drejtuan vërejtje serioze rreth ngulfatjes 

së lirisë së shprehjes dhe të folurit. Paditë për shpifje dhe fyerje nga funsionarë të lartë 

partiak dhe shtetëror kundër opozitës, kundër gazetarëve dhe mediave u purdorën si 

mjet për shtypje dhe frikësim.

Sipas të dhënave tëë SKUP Maqedoni, të marra nga 22 gjykime sipas Ligjit për qasje të 

lirë në informacion, në periudhën mes 2011 deri në 2016 janë shprehur mbi 1800 padi në 

vend. Nga ato, rreth 1.000 janë ngritur në vitet 2011 dhe 2012, para dekriminalizimit të 

shpifjes dhe fyerjes, pas të cilave numri i padive zbritet. më së shumti janë regjistruar 

në vitin 2012, kur u regjistruan 330 padi. Ai numër bie pas dekriminalizimit dhe në vitin 

2016 ka patur 40.

Numri më i madh i padive ishte në gjykatat e Shkupit, kështuqë në Gjykatën Penale 

të Shkupit për vitet 2011 dhe 2012, janë regjistruar 367 padi. Pas miratimit të Ligjit për 

dekriminalizim (përgjegjësi qytetare),kontestet për shpifje dhe fyerje kaluan në duart 

e gjykatave civile. U paditën politikanë dhe biznesmenë, por shtypja nuk i anashkaloi as 

gazetarët. Më shumë se 117 prej tyre paraqiten si të paditur, kurse “fuqia e shtatë” në 173 

çështje. Gazetarën kanë vendosur për ngritje padi në 17 raste, kuse mes vete janë paditur 

në 39 raste.
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Më dramatike ishin proceset gjyqësore të Kryeministrit të atëhershëm Nikolla Gruevski 

kundër liderëve të opozitës Zoran Zaev dhe Tito Petkovski, si dhe proceset gjyqësore të 

drejtorit të policisë sekrete Sasho Mijallkov kundër të përjavshmes Fokus. Media kritike 

ishte një mysafir i shpeshtë në sallat e gjyqit, me zyrtarë qeveritarë dhe gazetarë të afërt 

të VMRO-DPMNE-së që paraqiteshin si paditës.

Dhjetë mijë euro ishte gjoba e shqiptuar ndaj liderit të NSDP Tito Petkovski, i cili ishte 

paditur nga kryeministri i atëhershëm Nikolla Gruevski. Gjykata në korrik 2013 vendosi 

që Petkovski ishte i dënuar për shpifje të Gruevskit. Procedimi gjyqësor u ngrit mbi 

deklaratën e Petkovskit në të përjavshmen Fokus se Gruevski kishte pranuar të ndryshojë 

emrin, për të cilin ai kërkoi 15,000 euro për “dhimbje shpirtërore”.

Gjykata Civile e Shkupit në vitin 2014 vendosi që opozitari Zoran Zaev fajësoi Kryeministrin 

Nikolla Gruevski me akuzat e kryerjes së një krimi në shitjen e Makedonska Banka. 

Gruevski pohoi se me shpifjen i kishte shkaktuar atij dhimbje të forta emocionale dhe se 

ai dhe familja e tij ishin të dëmtuar. Ai shtoi se intensiteti i sulmeve të personalitetit të 

tij ishte aq i lartë sa që edhe pse ishte njeri me një tolerancë të lartë, ai prapë vendosi 

të padisë liderin e LSDM-së. Kërkesa origjinale ishte për gjysmë milioni euro, por avokati 

i Gruevskit e uli kërkesën nga 500,000 në 50,000 euro, duke sqaruar se paratë nuk ishin 

motivi i ngritjes së padisë, por motivi për të provuar ndershmërinë e kryeministrit.

Apelata e Shkupit, dy vjet pasi u dha aktgjykimi që dënoi Zaev me gjobë prej 50,000 euro 

për shpifje dhe fyerje të kryeministrit të atëhershëm Gruevski, vendosi që çështjen ta 

kthejë në rishqyrtim. Nuk kishte asnjë dilemë për Gjykatën e Apelit që Gruevski ishte 

shpifur, dhe në këtë drejtim, përgjegjësia e tij u mbështet. Por gjykata e lartë ka kërkuar 

të rihapet shuma e dënimit të shqiptuar dhe të rishqyrtojë dhimbjen emocionale të ish-

kryeministrit.

Maqedonia gjithashtu u bë e njohur për një nga vendet e pakta në Evropë ku një gazetar 

u dënua me burg. Rasti i gazetarit Tomisllav Kezharovski ishte një “shembull shkollor” i 

presionit ndaj punonjësve të mediave. Ai u dënua në 2013 me burg për zbulimin e identitetit 

të një dëshmitari të mbrojtur në një tekst të botuar në 2008. Por ishte simptomatike që i 

gjithë procesi kundër tij filloi kur ai publikoi një hetim për një aksident automobilistik në 

të cilin u vra pronari i javores Fokus, Nikola Mladenov.
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Rreth asaj kohe, në vitin kritik 2013, një nga njerëzit më të fuqishëm në vend, shefi i 

policisë sekrete dhe kushëriri i kryeministrit Sasho Mijallkov, ngriti një padi kundër dy 

kryeredaktorëve të Fokus, Jadranka Kostova dhe gazetarit Vllado Apostollov. Rasti ishte 

dy tekste të botuara, të cilat bazoheshin në deklaratat e ish-ambasadorit në Republikën 

Çeke, Igor Ilievski. Pas një viti, gjykata vendosi që gazeta e mbyllur Fokus të paguan 9,000 

euro dëmtime ndaj Mijalkov për dëmtimin e nderit dhe reputacionit të tij. Kryeredaktori 

Kostova gjobitet me 5000 euro dhe gazetari Apostollov gjobitet me 1000 euro. Gazetarët 

në të përjavshëm nuk fshehin se ishin këto vendime gjyqësore që përkeqësuan në masë 

të madhe ndjenjën e vetë-censurimit, pasi ata punuan në dyzime dhe pasiguri.

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë reagoi ndaj këtij aktgjykimi drastik.

“Gjykata humbi mundësinë për të marrë një vendim të drejtë, i cili do të ishte në përputhje 

me Ligjin për përgjegjësinë civile për shpifje dhe fyerje dhe me praktikën e Gjykatës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut”, tha Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë në vendimin 

e Gjykatës së Apelit të Shkupit me atë rast për mbështjen e aktgjykimit në padinë e Sasho 

Mijallkov kundër Focus. SHGM i bëri thirrje Mijallkovit, përkundër vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, të hiqte dorë nga 9,000 eurot, nga të cilat 6,000 euro janë një sanksion 

dhe 3,000 euro për shpenzime gjyqësore, para që do të paguhen nga gazetarët e dënuar.

Avokati Filip Medarski nga Shkupi ishte një nga mbrojtësit më të angazhuar në mbrojtjen 

e gazetarëve dhe aktivistëve civilë në gjyqet kundër tyre.

“Për fat të keq, unë mendoj se proceset gjyqësore janë përdorur me të vërtetë për 

presion, për hakmarrje, por edhe si një mjet për të frikësuar dhe heshtur publikun kritik 

- jo vetëm gazetarë të nga mediat kritike, por të gjithë publikun kritik,” tha Medarski për 

SKUP.

Situatat në sferën mediatike gjithashtu u përfshinë në raportin e Priebe, i cili thotë qartë: 

“Veprimet e shpifjeve nuk duhet të përdoren si një mjet për të penguar debatin ose si 

një pengesë që figurat publike të mbajnë përgjegjësi. Ekziston shqetësim i veçantë kur 

politikanët padisin gazetarët për shpifje, por edhe kur padisin politikanë të tjerë në vend 

që të zgjidhin dallimet e tyre përmes mjeteve të tjera siç është debati publik.”
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5. AUTORITETET NUK E NJOHËN DHE  
NUK VËZHGUAN GJUHËN E URREJTJES 

Në Maqedoni ka gjuhë të urrejtjes që mund të çojë në dhunë nga urrejtja, dhe arsyet 

që janë shpesh të pranishme janë rregullimi i pasaktë i tij në ligje dhe pothuajse asnjë 

praktikë e sanksionimit në gjyqësor. Ky është përfundimi që mund të lexohet në pothuajse 

të gjitha analizat e brendshme që kanë adresuar këtë çështje me vite.

Edhe pse OJQ-të rregullisht zbulonin dhe raportonin raste që mund të gjendeshin në 

rrjetet sociale, si dhe në media, të cilat u referoheshin grupeve të cenueshme shoqërore, 

por edhe disidentëve politikë dhe kritikëve të qeverisë, gjuha e urrejtjes nuk u sanksionua.

Shifrat janë të tmerrshme, pasi prokuroria nuk ka ngritur aktakuzë të vetme kundër dy 

neneve të Kodit Penal që rregullojnë çështjen.

Ngacmimi i urrejtjes, mosmarrëveshja ose jotoleranca mbi baza diskriminuese 

kombëtare, racore, fetare ose tjetër parashikohet në nenin 319 nga KP, ndërsa shpërndarja 

e materialit racist dhe ksenofobik nga sistemi kompjuterik rregullohet në nenin 394-d të 

të njëjtit ligj.

Përkufizimet ligjore të gjuhës së urrejtjes dhe shpifjes dhe fyerjes janë të ndryshme, 

megjithëse mënyra dhe mjetet me të cilat manifestohen këto akte janë shpesh identike. 

Gjuha e urrejtjes është në thelb përhapje e materialit racist dhe ksenofobik që ndihmon, 

promovon ose nxit urrejtje, diskriminim, ose dhunë ndaj ndonjë personi ose grupi... 

Ndërsa shpifja dhe fyerja janë deklarata të fakteve të pavërteta për një person të 

veçantë, karakterin e tij ose të saj, punën…

Edhe pse të ngjashme në përkufizim të veprës penale dhe mund të ndërhyjnë me njëri-

tjetrin, ato akoma rregullohen me ligje të ndryshme. Përkatësisht, shpifja dhe fyerja 

nuk janë më pjesë e Kodit Penal dhe nuk janë krim, por rregullohen me Ligjin për 

Përgjegjësinë Civile. Në praktikë, kjo do të thotë që kushdo që beson se ai ose ajo është 

shpifur ose fyer duhet të paraqesë procedurën e tij civile para gjykatës kompetente. Nga 

ana tjetër, gjuha e urrejtjes është pjesë e Kodit Penal dhe mund të ndiqet penalisht sipas 

detyrës zyrtare, ose ai që ndjehet i kërcënuar.
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Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Maqedoni zbulon me zell, heton dhe ndjek 

penalisht rastet e gjuhës së urrejtjes, por nuk ka përgjigje nga prokuroria. Bashkëpunimi 

i tyre me MPB ka qenë i mirë, ku ata ndonjëherë dinin të identifikonin një adresë IP ose 

kërkonin informacion shtesë.

Gazetarët Milenko Nedellkovski, Janko Illkovski (Jadi Burek), Mirka Velinovska, Dragan 

Pavloviq-Latas u theksuan se kanë përdorur gjuhën e urrejtjes në kohën kryesore në 

emisionet televizive dhe në mediat sociale. Objektivat më të zakonshëm ishin komuniteti 

LGBTI, pakicat kombëtare, por edhe individët dhe grupet me kritikë të etiketuar “Sorosoidë” 

dhe “tradhtarë”.

Por akuzat penale kundër tyre ose janë injoruar ose hedhur poshtë si të pabazuara 

me arsyetimin se linja midis fjalës së urrejtjes dhe lirisë së shprehjes është e hollë. Ky 

qëndrim i alibisë së prokurorisë nuk ka çuar në akuza të ndjekjes penale. 

6. PROKURORIA SPECIALE PUBLIKE (PSP) - NJË 
SHPRESË E RE PËR DREJTËSI MË TË MADHE 

Si rezultat i (mos)funksionimit të prokurorisë së rregullt, të udhëhequr nga 

Prokurori i Shtetit Marko Zvrlevski dhe Prokuroria për Luftë kundër Krimit të 

Organizuar dhe Korrupsionit, por edhe si pasojë e drejtpërdrejtë e përshkallëzimit 

të krizës politike me përhapjen e “bombave” nga LSDM-ja opozitare, lindi nevoja 

për të krijuar një ndjekje penale të përkohshme me një mandat të kufizuar dhe 

një mision të përcaktuar. 

Më saktësisht për përgjimet e paautorizuara të komunikimeve në periudhën 

midis 2008 dhe 2015.

Prokurorit Special Publik u krijua me marrëveshje midis katër partive kryesore në 

Parlament më 15 shtator 2015. Misioni thelbësor i PSP ishte t’i përgjigjej pyetjes 

kush është pas përgjimit në masë, por edhe të ndriçojë krimet që rrjedhin nga 

përgjimi i paligjshëm. Qeveria dhe opozita kanë arritur marrëveshje për ligjin, por 
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edhe për zgjedhjen e 50-vjeçares 

Katica Janeva si njeriu më i lartë i 

PSP. Gjykatësja anonime e Gjevg-

jelisë ishte një zgjidhje kompromi-

si që lundronte para disa emrave 

shumë më të zëshëm, të cilët nuk 

mund të merrnin mbështetje për 

shkak të kundërshtimit nga VM-

RO-DPMNE ose LSDM.

Ajo që është e rëndësishme të 

theksohet është se Ligji për kri-

jimin e Zyrës së Prokurorit Publik 

Special u miratua në legjislaturë 

me mbështetjen e 111 deputetëve 

nga gjithsej 114 të pranishëm, pa 

asnjë votë kundër, dhe në Këshillin 

e Prokurorëve Publikë, Prokurorja 

Janeva u zgjodh njëzëri për këtë 

funksion.

“Unë jam i kënaqur, ne kemi një ligj 

që garanton një autonomi të plotë, 

dhe Katica Janeva është një proku-

rore që nuk ka asnjë lidhje politike,” 

tha opozita e atëhershme Zoran 

Zaev. Kryeministri i atëhershëm 

Nikolla Gruevski gjithashtu ishte i 

kënaqur të thoshte që personi i zg-

jedhur është një profesionist i lartë.

Lençe Ristoska, Katica Janeva dhe Fatime 
Fetai në ambientet e Prokurorisë Speciale 
Publike
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Në kuptim material dhe juridik, PSP u përfundua me zgjedh-

jen e gjithsej 12 prokurorëve nga Këshilli i Prokurorëve Publikë 

në 14 tetor dhe 4 nëntor 2015. Duhet të theksohet se PSP ishte 

e organizuar në përputhje me parimin e autonomisë, që do të 

thotë se asnjë prokuror publik, përfshirë prokurorin publik të 

ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë, nuk mund të ndikojë 

në punën e tij, ose të kërkojë raporte për raste specifike. PSP-së 

iu dha gjithashtu e drejta ligjore të merrte nën kontroll çështjet 

në lidhje me përgjimet e paligjshme që janë nën juridiksionin e 

Prokurorisë Publike në çdo fazë të procedurës, d.m.th. të për-

caktojë në mënyrë të pavarur juridiksionin e vet. Për punën e tij, 

kreu i PSP është përgjegjës para Parlamentit të Republikës së 

Maqedonisë dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Parimi i autonomisë ishte shprehur edhe për sa i përket 

mënyrës së financimit të Prokurorisë, me Prokurorinë Publike të Republikës së 

Maqedonisë, Ministrinë e Financave dhe Parlamentin e Republikës së Maqedonisë 

në pamundësi për të modifikuar planin financiar të përgatitur nga Zyra e 

Prokurorit Publik Special dhe ishin të detyruar ta përfshijnë atë në buxhetin e 

Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë.

Më 30 dhjetor 2015, LSDM paraqiti në Prokurorinë Speciale Publike një hard disk 

dhe gjashtë kuti të transkriptimeve në kopje të ngurtë, të cilat, pas pranimit, ishin 

vendosur në kutitë e depozitave të sigurisë që plotësojnë standardet e sigurisë 

për ruajtjen e një materiali të tillë. Hard disku i jashtëm përmbante gjithsej 

546.948 (pesëqind e dyzet e gjashtë mijë e nëntëqind e dyzet e tetë) skedarë, nga 

të cilët 540.646 (pesëqind e dyzet mijë e gjashtëqind e dyzet e gjashtë) skedarë 

audio dhe 6.302 (gjashtë mijë e treqind e dy) skedarë me format të ndryshëm 

(word, excel, PDF dhe të tjerë).

U dorëzuan gjithsej 23 (njëzet e tre) libra të lidhura me spirale me një total prej 

18,155 (tetëmbëdhjetë mijë e njëqind e pesëdhjetë e pesë) faqe që përmbajnë 

119.088 (njëqind e nëntëmbëdhjetë e tetëdhjetë e tetëdhjetë e tetë) transkriptime 

Si rezultat i (mos 

funksionimit) të 

prokurorisë së 

rregullt, por edhe 

si pasojë direkte e 

përshkallëzimit të 

krizës politike me 

shpalosjen e "bombave" 

nga ana e opozitares 

LSDM, u imponua nevoja 

për krijimin e një 

prokurorie speciale.
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bisedash dhe mesazhesh SMS. Janë paraqitur gjithsej 1 828 (njëmijë e tetëqind e 

njëzet e tetë) lista të teksteve të shtypura, të cilat nuk janë të numëruar.

Subjekti i parë i skuadrës së Katica Janeva ishte për parregullsi në zgjedhjet e vitit 

2012 me emrin e koduar “Titanik”, e ndjekur nga një seri rastesh të tjera që kishin një 

emërues të përbashkët në atë që të gjitha filluan me shkronjën “T”. Me konferencat e 

para për shtyp të trojkës së ndjekjeve penale të mediave - Katica Janeva, Lençe Ristoska 

dhe Fatime Fetai, mbështetja për to filloi të rritet. Sondazhet e opinioneve në atë kohë 

treguan mbështetje të madhe, dhe sipas një studimi të vitit 2016 nga Instituti Republikan 

Ndërkombëtar Amerikan, 63 përqind të qytetarëve mbështesin punën e PSP.

U deshën vetëm disa muaj që perceptimi i Gruevskit dhe VMRO-DPMNE për Prokurorin 

Special Publik të ndryshojë. Qysh në Dhjetor 2015, sulmet filluan që Janeva ishte një krah 

i zgjeruar i LSDM-së dhe Zaev. Në fillim, sulmet ishin në formë gjysëm të hapur, dhe më 

pas më direkt. Zyrtarët e lartë të VMRO-DPMNE-së filluan të përdorin çdo mundësi për të 

sulmuar institucionin pasi filluan hetimet e para, dhe institucionet që bashkëpunuan ishin 

duke ndjekur padinë. Pengesat ishin të dukshme në komunikim me Këshillin e Prokurorëve 

Publikë, Këshillin Gjyqësor, Gjykatën Penale dhe Regjistrin Qendror, Kadastrën. Presioni u 

vërejt gjithashtu nga bashkësia ndërkombëtare, e cila kërkoi mos të bëhen pengesa për 

drejtësinë, dhe disa nga ambasadorët e akredituar në vend u shfaqën në konferencën 

për shtyp të PSP për të mbështetur hapur atë.

Rasti i parë që PSP mori përsipër nga ndjekja e rregullt në 14 dhjetor 2015 ishte çështja 

“Puç”, e cila u ngrit kundër liderit të opozitës Zoran Zaev dhe pesë të tjerëve që dyshohet 

se donin të shantazhonin kryeministrin Nikolla Gruevski dhe zyrtarë të lartë të qeverisë 

në interes të shërbimeve të huaja. PSP ishte shpallur kompetente edhe në 33 çështjet 

e mbetura.

Hetimet kryesore u kryen gjatë vitit 2016 mbi atë se kush kishte përgjuar, si dhe abuzime 

të detyrës nga ish zyrtarë të qeverisë, të cilat rezultuan me akuza në njëzet raste që 

përfunduan në proces gjyqësor. Tre prej tyre janë për manipulime zgjedhore (“Titanik 1, 2 

dhe 3”), dy për përgjime të paligjshme dhe shkatërrim të pajisjeve (“Fortesa dhe Target”, 

“Fortesaa 2”), shmangia e taksave, ndërmjetësimi i paligjshëm, shpërdorimi i detyrës në 

prokurimin e automjeteve, ndërtimin e autostradave, dhunën, prishjen...
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U hapën disa hetime të reja, përfshirë fondet për partinë politike të VMRO-DPMNE 

nën emrin e koduar “Talir”. PSP dyshon për presidentin e atëhershëm të partisë, 

Nikolla Gruevski, si dhe disa bashkëpunëtorë më të afërt për pastrim parash ose 

financim të paligjshëm të VMRO-DPMNE nga 2009 deri në 2015.

Që nga themelimi i Prokurorisë Speciale Publike deri në vitin 2019, vetëm tre raste 

kanë marrë një vendim gjykate dhe dënim me burg për të pandehurit në çështjet 

nën kodet “Tank”, “Trust” dhe “Tifani”. Për rastin e Tank-ut, që kishte të bënte me 

blerjen e një Mercedes luksoz, Kryeministri Nikolla Gruevski u dënua me 2 vjet 

burg, por pak para se të paraqiste një urdhër gjykate për ekzekutimin e dënimit, 

ai dyshohet se iku në një automjet diplomatik të Hungarisë, ku kërkoi azil politik si 

mbrojtje ndërkombëtare.

Në të njëjtin rast, ish-ndihmësi i Ministrit të Brendshëm Gjoko Popovski u dënua me 

6.5 vjet burg me një akuzë penale, ndërsa Gjykata e Apelit e uli dënimin e tij në 4,5 

vjet. Ish Ministri i Policisë Gordana Jankullovska u dënua gjithashtu me 6 vjet burg, i 

cili u rrëzua më vonë nga një gjykatë më e lartë në 4-vjeçare. Çështja “Treqind”, në 

të cilën Ndihmësi i Ministrit Popovski u shpall fajtor për blerjen e 300 automjeteve 

dhe u dënua me 9 vjet burg, është rivendosur për rigjykim.

Një aktgjykim në çështjen Trust ka dënuar biznesmenin Sead Koçan me gjashtë 

vjet burg, ndërsa partneri i tij i paligjshëm, Vasilie Aviroviq, është dënuar me tre vjet 

burg. I pandehuri i tretë, Safet Vatiç, doli i lirë sepse u lirua. Përveç dënimeve me 

burg, Koçan dhe Aviroviç u ndaluan gjithashtu të ushtronin profesionin për tre vjet. 

Kompanitë e tyre Transmet dhe Sileks Nemetali do të duhet të paguajnë gjobë në 

vlerë 33,000 euro dhe nuk do të duhet të bëjnë oferta për tre vjet.

Një dënim provë prej dy vjetësh, nëse ajo nuk e përsërit krimin në katër vitet e 

ardhshme, mori gazetarja Ivona Taleska për rastin Tifani, ku u akuzua për shmangie 

nga taksat.

Një nga gjykimet nën kompetencat e  Prokurorisë Speciale Publke
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Prokuroria Speciale Publike u vendos në një situatë delikate pas afatit 18-mujor për 

ngritjen e akuzave pas marrjes së çështjeve, pasi disa nga hetimet e sapohapura u 

hapën pas 30 qershorit 2018. Situata ishte veçanërisht e komplikuar nga pikëpamja 

e përgjithshme e Gjykatës Supreme të 30 janarit 2019, në të cilën gjykatësit suprem 

vendosën që PSP nuk kishte të drejtë të merrej me çështjet pas afatit, që vuri në 

pikëpyetje procedurat e mëtutjeshme në çështjen “Imperia” që ishte në fazë hetimore. 

Biznesmeni Orce Kamchev, disa nga bashkëpunëtorët e tij më të afërt, si dhe ish-shefi i 

policisë sekrete Sasho Mijallkov, janë të dyshuar në rastin e pastrimit të parave, shoqatës 

kriminale, marrjes së paligjshme të kompanive.

Bisedimet mes qeverisë dhe opozitës për një ligj të ri të prokurorisë, i cili do të përfshinte 

PSP, i cili kërkon 81 deputetë, nuk kanë dhënë rezultat deri më tani. Të dy palët janë ende 

larg marrëveshjes, pasi ato mbajnë qëndrime të ndryshme për fatin e mëtejshëm të 

PSP, por edhe për zgjidhje specifike të personelit. Pavarësisht se mbrojnë në mënyrë 

deklarative ekzistencën e vazhdueshme të PSP, një “pengesë e qetë” vjen edhe nga partia 

qeverisëse shqiptare, BDI, rivalët politikë të së cilës janë dyshuar në disa nga hetimet më 

të fundit.

“Po, është e vërtetë, ne jemi kundër Katica Janeva dhe kjo skuadër e prokurorëve, të 

cilët janë pjesë e ekipit të saj për arsyen e thjeshtë se ata jo vetëm që kanë humbur 

njerëzimin por edhe aftësinë e tyre profesionale”, tha Presidenti i VMRO-DPMNE-së 

Hristijan Mickoski në disa raste.

Për këtë arsye, Prokuroria Speciale Publike shpreh bindjen e saj se në kohën më të 

shkurtër të mundshme do të miratohet përfundimisht një zgjidhje ligjore që do të 

mundësojë integrimin e PSP si institucion autonom në sistemin e ndjekjes publike të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, përmes së cilës do të bëhet që ky institucion të 

garantojë autonomi në sjelljen, jo vetëm të veprave penale nën juridiksionin e saj aktual, 

por edhe të ketë juridiksion për të ndjekur veprat penale të korrupsionit të profilit të 

lartë.
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Ndërsa pritet zgjidhja e re ligjore për ta shëndëruar Prokurorinë Speciale në zyrën e 

prokurorit më të lartë, përgjegjës për ndjekjen penale të zyrtarëve të lartë që kanë 

kryer ndonjë krim, duket se kjo prokurori ka ende shumë punë për të bërë në dritën 

e përgjegjësive të së kaluarës që burojnë nga skandali me përgjimet masovike pasi 

mandati përfundon zyrtarisht në vitin 2020.***

7. AMNISTIA E IVANOVIT OSE AMNEZI E KRIMIT?

Pasi Gjykata Kushtetuese më 18 mars 2016 riktheu të drejtën e faljes kreut të shtetit, 

Presidenti Gjorge Ivanov tha se ai nuk kishte qëllim t’i falte ata që ishin të përfshirë në 

parregullsi elektorale.

Vendimi i mundshëm i Ivanovit për t’i falur ata që akuzohen për manipulim elektoral 

gjithashtu do të ishte në kundërshtim me rolin e prokurorisë speciale, tha në atë kohë 

Komisioneri Evropian i Zgjerimit, Maja Kocijançiq.

“Një veprim i tillë do të ishte në kundërshtim me vendimin e Parlamentit dhe partive 

politike për krijimin e një zyre të posaçme të prokurorisë për të shqyrtuar dhe ndjekur 

penalisht shkeljet, përfshirë veprat penale të lidhura me zgjedhjet e mëparshme,” tha 

ajo në atë kohë.

Më pak se një muaj më vonë, më saktësisht në 12 prill, Ivanov, megjithatë, njoftoi një 

falje të përgjithshme për 56 persona, kryesisht duke përfshirë politikanë të prekur nga 

hetimet e PSP, disa politikanë të opozitës, madje dhe një dëshmitar (Kosta Krpaç) i cili 

nuk ishte objekt i ndjekjes penale. Vendimi i Ivanov u përshëndet me reagime të ashpra 

nga publiku vendas dhe bashkësia ndërkombëtare. Kjo veprim ka bllokuar kryesisht 

punën e PSP, e cila ka qenë në dyshim se si të procedohet.

Pikëpamja e Ivanov ishte se falja kërkonte të mbronte interesin e shtetit dhe të 

kontribuonte në zgjidhjen e krizës politike.
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“Kriza po fillon të përfundojë në këtë pikë,” tha Ivanov. Ai shpjegoi 

se ai kishte marrë një vendim “për të përfunduar të gjitha pro-

cedurat midis politikanëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre, ose 

mbështetësve të partive kundërshtare”. Ivanov e njoftoi vendimin 

në një konferencë për shtyp në rezidencën e tij. Ai nuk përmendi 

emra ose raste për të cilat do të zbatohej amnistia, por tha se 

vendimi i tij ishte në interes të shtetit.

Opozita e LSDM-së e përshkroi procedurën si një grusht shteti dhe 

protestat filluan në rrugët e të ashtuquajturit Revolucioni i Larmë. 

Një ditë pas vendimit për shpalljen e faljes, Zyra Popullore e Ivano-

vit në qendër të qytetit u rrënua dhe u dogj.

Qeveria e atëhershme e VMRO-DPMNE gjithashtu nuk e pranoi 

faljen e presidentit, pas së cilës ai tërhoqi vendimin më 27 maj 

2016, fillimisht për 22 persona “të ekspozuar politikisht”, dhe pas 10 

ditësh hoqi plotësisht faljen, megjithëse ai pohoi se vendimi për të 

falur ishte zgjidhja e duhur për të shuar krizën politike.

Komisioneri Evropian i Zgjerimit Johannes Hahn tha se vendimi i 

Ivanovit për heqjen e vendimit për një numër njerëzish nuk është 

i mjaftueshëm.

“Siç ka thënë vazhdimisht BE deri më tani, një zgjidhje gjithëpërf-

shirëse është çelësi për të shmangur drejtësinë selektive,” shtoi 

Hahn.

Por, pavarësisht tërheqjes së Ivanov të faljes, ajo u përdor nga dy 

të pandehurit kryesorë në çështjet e PSP-së, Nikolla Boshkovski 

dhe Goran Grujevski, të cilët ikën jashtë për të shpëtuar ndjekjes 

penale. Ata u kapën në Greqi me dokumente të falsifikuara në 

përpjekje për të kaluar kufirin. Gjykata Supreme e Greqisë kundër-

shtoi kërkesën e Maqedonisë për ekstradimin e tyre, duke cituar 

faljen e Ivanov.

Gjykimi për rastin  “E enjtja e përgjakur”
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Një kërkesë për një falje të re nga kreu i shtetit, Gjorge Ivanov, pak para përfundimit të 

mandatit të tij u kërkua edhe nga ata të dënuar për ngjarjet parlamentare të “enjtes 

së përgjakshme” dhe 27 prillit. Sipas aplikantëve, kjo do të eliminonte padrejtësinë dhe 

qasjen selektive të marrë nga Ligji i Amnistisë, kur disa prej të pandehurve u liruan 

nga liria dhe në mars të 2019 u dënuan 16 persona me burgim nga 7 deri në 18 vjet, ose 

gjithsej 211 vjet.

Kjo hapi dilemat e vjetra ligjore, por edhe shumë polemika.

”Ka dy arsye pse kreu i shtetit nuk mund të bën falje”, tha Ministri i Drejtësisë Renata 

Treneska-Deskoska në atë kohë. Ajo sqaroi se procedura mund të zhvillohet vetëm 

përmes Ministrisë së Drejtësisë, pasi nuk ka bazë ligjore për falje pa procedurë paraprake 

në ministrinë e linjës. Përveç kësaj, ajo kujtoi që neni 11 i Ligjit për falje, i cili më parë 

kishte parashikuar një procedurë të tillë nga Presidenti, ishte fshirë, dhe se vendimi 

shfuqizues i Gjykatës Kushtetuese në vitin 2016 nuk kishte “ardhur në jetë”, d.m.th ai nuk 

ekziston në sistemin ligjor të shtetit.

Sidoqoftë, Ivanov nuk e ushtroi të drejtën e tij dhe nuk zgjodhi përsëri faljen, duke 

shkaktuar zemërim dhe reagime në rrjetet sociale të disa prej përkrahësve të tij dhe 

njerëzve të një mendje të njëjtë.
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Thanë për faljen e Ivanov: 

bekim Kadriu, profesor i së drejtës penale 

Nga këndvështrimi juridik, Ivanov shkoi përtej kompetencave të tij kushtetuese dhe 

ligjore. Ivanov dha falje në bazë të një dispozite ligjore që nuk ekziston në sistemin juridik 

të Republikës së Maqedonisë, që është neni 11 i fshirë i Ligjit për falje. Ai gjithashtu shkel 

parimet themelore të ligjit duke legalizuar faljen e tij abstrakte për vetëm një kategori 

të caktuar personash: siguri juridike dhe barazi juridike. Për më tepër, lejon personat 

që kanë kryer krime të rënda të shmangin përgjegjësinë penale. Prandaj, Ivanov duhet 

të mbajë përgjegjësi për atë akt, qoftë në formën e dorëheqjes, qoftë në formën e 

përgjegjësisë të vendosur nga Gjykata Kushtetuese.

Mirjana Llazarova-Trajkovska, ish gjyqtare maqedonase në GJEDNJ 

Bëhet fjalë për një vendim të pazakontë, shumë të përgjithshëm dhe përfshin një grup 

më të madh njerëzish. Faljet nuk janë të pazakonta në trajtimin nga presidentët në 

sistemet presidenciale. Do të përmendja rastin e Presidentit të Republikës së Afrikës së 

Jugut kundër Hucom, i cili u dëgjua nga Gjykata Kushtetuese. Por është një qasje krejt 

tjetër, ku Presidenti Nelson Mandela fali një grup më të madh të grave që ishin nëna të 

fëmijëve të mitur deri në 12 vjeç. Por këtu gjykata vendosi për sa i përket diskriminimit.

Këtu ka shumë elemente për debatim, dhe shpesh një përzierje e termeve falje, amnisti 

dhe heqje. Është një grup më i madh i personave që kanë qenë nën proces hetimor 

paraprak, hetim dhe vetëm një është dënuar me një procedurë të vlefshme juridike, ku 

është i vetmi i falur. Ka raste të dëshmitarëve, si dhe raste të tjera që shtrojnë pyetjen 

dhe debatin për parimet e tjera të mbrojtura nga Konventa, siç është parimi i prezumimit 

të pafajësisë. 
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I s k r a  N o v a k o v s k a  
d h e  N a z i m  R a s h i d i

NGA “BOMBAT” 
DERI NË 
BUDAPEST

“BOMBË” NË PARALAJMËRIM

Vjeshta 2014. Thashethemet janë duke u 
ngritur se lideri i opozitës Zoran Zaev pose-
don materiale komprometuese për VMRO-
DPMNE-në qeverisëse. Supozimet shkuan 
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deri aty sa që thoshin se Veshi i madh1 merr një vazhdim më të sofistikuar - si atëherë 
dhe tani nga e njëjta parti, por me “dëgjues” tjerë. 

Thashethemet filluan kur Gruevski, në qershor 2014, pranoi një dialog me opozitën që i 
konsideroi zgjedhjet e parakohshme parlamentare si të paligjshme, dhe deputetët e saj 
të posa zgjedhur paraqitën dorëheqje me shkrim dhe nuk hynë në parlament. Kërkesat 
e opozitës ishin formimi i një qeverie teknike, e cila do të përgatiste zgjedhje të reja, të 
pastrohet lista e votuesve, regjistrimin e popullsisë, garancitë e lirisë së mediave. VMRO-
DPMNE mirëpriti pranimin e dialogut politik, por LSDM-ja kishte një kusht më shumë - BE 
të ndërmjetësojë dialogun. Opozita tha se nuk dëshiron “një letër tjetër tualeti” siç edhe 
i konsideronte marëveshjet e parme me partinë qeverisëse deri atëherë. Dialogu politik 
dështoi.

Në nëntor 2014, Presidenti i LSDM-së dhe lideri i opozitës Zoran Zaev njoftoi zyrtarisht në 
një forum publik në Manastir se kishte dëshmi të korrupsionit të qeverisë së atëhershme, 
botimi i të cilit “do ta detyronte kryeministrin Nikolla Gruevski të jepte dorëheqjen brenda 
tre ditësh”.

Ndërsa publiku ishte në pritje të “materialeve”, më 23 janar 2015 u krye operacioni policor 
“Puç”. Për disa, kjo ishte përpjekja e parë për të shpëtuar Gruevskin - për të ndalur 
lëshimin e materialeve të përgjuara. Ish drejtori i DSK-së, Zoran Verushevski, u arrestua 

1 Çështja “Veshi imadh” filloi kur lideri i opozitës së LSDM-së Branko Crvenkovski më 17 janar 2000 në 
një konferencë për shtyp në selinë e partisë zbuloi bisedat e rrënuara të politikanëve, gazetarëve dhe 
diplomatëve të përgjuar. Më 22 janar, Prokuroria Publike dërgoi një kërkesë në Gjykatën Themelore 
1 të Shkupit për të kryer masa hetimore dhe seanca dëgjimore të 70 dëshmitarëve. Prokurori Marko 
Zvrlevski i kërkoi Cërvenkovskit të thoshte kush ia dha transkriptet, por ai nuk pranoi të përgjigjet. Është 
raportuar gjerësisht se materialet e Crvenkovskit janë siguruar nga Zoran Verushevski, ish drejtor i DSK-
së. Ekspertiza, e bërë në vitin 2001, tregoi se Ministria e Brendshme dhe Telekomunikacioni i Maqedonisë 
kishin pajisje adekuate për përgjime. Në vitin 2003, Ministresha i Brendëshme Dosta Dimovska dhe kreu 
i Teknikës së Operacioneve të MPB-së, Aleksandar Cvetkov, u paditën për këtë çështje. Prokuroria e 
Shkupit i ngarkoi ata me urdhër. Çështja u “mbyll” kur Presidenti i atëhershëm Boris Trajkovski fali Dosta 
Dimovska dhe Aleksandar Cvetkov.
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nën dyshimin e armëmbajtjes pa leje dhe pornografisë së fëmijëve. Verushevski u 
arrestua më vonë nën dyshimin për spiunazh dhe dhunë kundër autoriteteve më të larta 
shtetërore. Përveç Verushevskit, në aksion u ndalua edhe gruaja e tij, e cila dyshohet se e 
ka ndihmuar atë në kryerjen e veprave penale, si dhe një zyrtar nga komuna e Strumicës. 
Kreu i opozitës Zoran Zaev është akuzuar për dhunë ndaj përfaqësuesve të organeve më 
të larta shtetërore.

Më 31 Janar 2015, në një konferencë shtypi të paralajmëruar në mënyrë dramatike, 
Kryeministri Nikolla Gruevski akuzoi liderin e opozitës Zoran Zaev për përpjekje për një 
grusht shteti. Për më tepër, kryeministri tha që Zaev e shantazhoi atë me materiale 
komprometuese që zotëronte, ku mund të dëgjoheshin biseda nga zyrtarë të lartë të 
qeverisë. Duke folur për “materialet” në të njëjtën konferencë për shtyp, Gruevski tha: “... 
disa nga përmbajtjet e bombave janë të vërteta, disa janë gjysmë të vërteta, disa janë 
të pavërteta” ... “të prera, të ngjitura dhe të montuara”. Sipas Gruevskit, për të mos i 
publikuar këto materiale, Zaev ka kërkuar (“shantazhuar atë”) që ai të formojë një qeveri 
teknike.

Më 2 shkurt, një video solo në YouTube, pjesë e një bisede në Kabinetin në Ilindenska nr.2, 
e regjistruar me masat e të veçanta hetimore. Sipas atij inçizimi, lideri i opozitës Zaev i 
thotë Gruevskit se ai posedon materiale nga bisedimet dhe i ka marrë nga shërbimet e 
huaja. Më vonë Zaev do të shpjegojë se përmendja e “shërbimeve të huaja” ishte thjesht 
“blerje” e kohës për t’i vendosur “bilbilat” në mënyrë të sigurt, dhe se inçizimi ishte bërë 
në një nga katër “pamjet” që ai kishte me Gruevskin.

Postimi “aksidental” i inçizimit në YouTube u interpretua si përpjekja e dytë e Gruevskit 
për të ndaluar “bombat”, zbulimi i të cilave po bëhej gjithnjë më e sigurt. Vetëm atëherë 
Prokuroria Publike lëshoi një deklaratë se “botimi i materialeve që mund të bëhen objekt 
i procedurave të mëtejshme penale është i ndaluar dhe dënohet me ligj”. Komuniteti 
ndërkombëtar shprehu shqetësimin se mediat mund ta interpretojnë këtë deklaratë si 
një shenjë se ata nuk duhet të luajnë rolin e tyre kryesor në paraqitjen e informacionit 
me interes publik2.

Në një atmosferë të tillë, ndërsa pritej vendimi i bordit qendror i LSDM-së për të shpallur 
“bombat”, Zaev tha se ai nuk do të befasohej nëse do e arrestojnë. “Unë pres gjithçka, 

2 RTVM nuk shpalli asnjë “bombë” të vetme. Media e afërt me qeverinë e atëhershme ndoqi 
shembullin. Alsat-M ishte stacioni i parë televiziv kombëtar që filloi transmetimin e “bombave” në 
tërësi.
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edhe arrestim të mundshëm kur të shpall provat, por ne jemi gati për një të dytë të 
vazhdojë. Nëse edhe ai arrestohet, ne njohim një person të tretë që do të vazhdojë. Ata 
nuk mund të arrestojnë tërë opozitën,” tha Zaev më 5 shkurt.

VMRO-DPMNE mirëpriti vendimin për shpalljen e “bombës” me fjalët: “Dëshpërimi, lakmia 
dhe mungesa e kapacitetit të Zoran Zaevit po përfundojnë përfundimisht”. Disa në publik 
i përshkruan këto fjalë të “përshëndetjeve” si “një fëmijë që ulërin me zë të lartë ndërsa 
shkon nëpër shkallët deri në bodrum”.

DITA KUR “RA” INTERNETI

Më 9 shkurt 2015, bomba e parë shpërtheu nga selia e LSDM-së - kaseta bisedash të 
përgjuara në të cilat Zaev si kryetar bashkie bisedon me një gazetar, si një lider partie 
me Radmilla Shekerinska dhe si prind i vajzës së tij atëherë të mitur. pasuan edhe disa 
biseda të përgjuara të Ministrave Zoran Stavrevski dhe Gordana Jankulloska, si dhe 
bisedimet e Ali Ahmetit, Menduh Thaçit, Rufi Osmanit dhe Ljubço Georgievski - të gjithë 
liderë të partive, të parët prej të cilëve ishin partnerë të koalicionit VMRO-DPMNE.

Zaev akuzoi kryeministrin Nikolla Gruevski dhe kreun e DSK-së, Sasho Mijallkov për 
përgjimin e më shumë se 20,000 qytetarëve me urdhërat e tyre. Përveç opozitarëve, 
gazetarëve, ministrave, gjithë liderëve të partive politike, biznesmenëve, kryesuesëve të 
KOM dhe BFI-së, akademikëve, ishte i përgjuar edhe Presidenti i shtetit, Gjorge Ivanov.

Përpara ekipeve të shumta të gazetarëve, anëtarëve të partisë dhe mbështetësve të “E 
vërteta për Maqedoninë”, kreu i LSDM-së Zaev i kërkoi publikut të jetë i durueshëm dhe 
njoftoi se “bomba” të tjera së shpejti do të pasojnë.

“Materiali tejkalon pritjet tona më të errëta. Republika e Maqedonisë është e ndarë në 
dy bota: njëra nga Sasho Mijallkov dhe Nikolla Gruevski dhe tjetra në të gjithë tjerët, të 
drejtat e të cilëve janë shkelur”, tha Zaev.

LSDM njoftoi kallëzime penale kundër Mijallkov, kundër kreut të departamentit të pestë 
në Ministrinë e Brendshme, Goran Gruevski, si dhe kundër personave të panjohur në 
DSK. Me akuzat penale kundër Gruevski dhe Mijallkov gjithashtu u kërkua një ekzaminim 
ekspert të origjinalitetit të inçizimeve. Lindi pyetja - nëse përgjimi është i mundur pa 
përfshirjen e DSK-së dhe operatorëve mobil. Lideri i LSDM-së tha se sipas vëllimit dhe 
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shtrirjes së materialit të regjistruar një gjë e tillë mund të bëhej vetëm me pajisje të 
sofistikuara, dhe bisedat mund të merreshin vetëm nga shërbimi vendas.

GRUEVSKI: NUK KA QEVERISJE TEKNIKE,  
NUK KA ZGJEDHJE TË PARAKOHSHME 

Gjashtëmbëdhjetë ditë pas shpalljes së “bombës” së parë, u shfaq kryeministri Gruevski. 
Në një konferencë për shtyp më 25 shkurt 2015, ai tha se nuk do të pranonte qeveri 
teknike, pasi që nuk do të pranonte as zgjedhje të parakohshme. Ai i përshkroi “bombat” 
si punë të shërbimeve të inteligjencës së huaj përmes Zoran Verushevskit tashmë të 
arrestuar, laptopi i sekuestruar i të cilit në gjuhën angleze kishte transkriptime, analiza 
dhe përshkrime të atyre që flisnin.

Gruevski përshkroi gjithashtu mënyrat e përgjimit: “Sipas dëshmisë, personi Z.V. ka 
rekrutuar dy persona - ata pranuan krimin - një u dënua; Gj.L. bashkëpunëtori i tij i parë 
dhe i konfrontuar me provat, ka pranuar fajin për krimin dhe ka rekrutuar Z.K. i cili ka 
punuar pikërisht në atë pajisje ... materialet ishin për shërbim të huaj ... inçizimet kishin 
filluar në vitin 2010 sipas dëshmisë së Gj.L. dhe Z.K.... ne nuk jemi prapa përgjimit,” tha 
Gruevski. Ai vuri në dukje se “...nga disa lokacione, me pajisje të lëvizshme, profesionistë 
të kalibrit të lartë përgjuan midis 12 dhe 18 të mëngjesit brenda një radius prej 2 kilometra 
në afërsi të institucioneve. Zoran Zaev gjithashtu u informua për këto materiale në mesin 
e vitit 2014”, tha Gruevski.

“Unë nuk kam dashur ta hesht atë, përndryshe do të pranoja kërkesat e tij për qeveri 
teknike - këtu loja është shumë më e madhe se ai, ai është një instrument, kamikazë... 
ska destabilizim, vendi do të sigurojë rregull dhe rend”, kështu përfundoi pjesën e tij 
Kryeministri Nikolla Gruevski në një konferencë për shtyp.

BILBILAT QË NDËRPRENË HESHTJEN

Fytyrat e Z.V. dhe Gj.L., Zvonko Kostovski dhe Gjorgi Llazarevski, 4 vjet më vonë, 
në dëshmitë e tyre para gjykatës “zbuluan” faktet e konferencës për shtyp të ish-
kryeministrit Gruevski. Ata dëshmuan se si punonjës të DSK-së ata kanë nxjerrë më pak 
se 5% të numrit të përgjithshëm të materialeve të përgjuara në mënyrë të paligjshme. 
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Këto materiale më pas iu dhanë Zoran Verushevskit dhe liderit të LSDM-së, Zoran Zaev, si 
dëshmi për një shkelje masive të të drejtave dhe lirive të njeriut nga DSK.

Nga dëshmitë e tyre, publiku mësoi se bisedat janë përgjuar në mënyrë të paligjshme 
dhe se  transkriptet janë bërë nga një kompjuter jashtë DSK-së.

“Në apartament, në ndërtesën afër Zhelezniçka, e njohur si ‘Parlamentarja’, kishte një 
kompjuter që ishte i lidhur me një kompjuter të DSK-së. Kjo është bërë me kërkesë të 
Goran Gruevskit, në mënyrë që logjististi Nikolla Nikollov të mos ketë nevojë të shkojë 
shpesh në ato lokale dhe t’i marrë këto materiale për të mos krijuar dyshime midis 
qiramarrësve”, ka thënë Kostovski në dëshminë e tij.

Në atë apartament, në ndërtesën e verdhë ngjitur me Stacionin Hekurudhor të Shkupit, 
e njohur ndryshe edhe si “ndërtesa e funksionerëve”, materialet e marra në mënyrë të 
paligjshme u riprodhuan dhe u ekstraktuan si transkriptime.

Veçanërisht interesante ishte dëshmia e Kostovskit që kryeministri Nikolla Gruevski, shefi 
i kabinetit të tij Martin Protuger, ish-shefi i DSK-së Sasho Mijallkov dhe shefi i atëhershëm 
Goran Gruevski, pa dyshim që ai qe ai që solli përgjimet në vitin 2014, e kishin ftuar në 
një takim të natës në DSK. Atij iu kërkua një mendim - si është e mundur që opozita të 
ketë “bombat” dhe nëse ka ndonjë mundësi tjetër teknike, përveç asaj në dispozicion të 
shtetit, të regjistrojë një material kaq të gjerë. Kostovski theksoi se ekziston mundësia 
e përgjimit me stacione të vogla bazë të vendosura në lokacione të ndryshme rreth 
qytetit, të cilat gjithashtu mund të montohen në automjete. Këtu lindi ideja e “furgonëve 
të verdhë” të kryeministrit të atëhershëm. Kostovski tha gjithashtu se Gruevski, Protoger, 
Mijallkov dhe Grujevski kishin filluar të mendojnë se cili shërbim i huaj mund të jetë 
përgjegjës për përgjimet, dhe po konsideronin ato greke ose ndonjë tjetër më të madhe. 
Zvonko Kostovski përmendi gjithashtu dialogun që ai pati me Goran Grujevskin atë natë: 
“Shefi Grujevski më tha - nëse Gjorgji është i përfshirë në këtë, unë personalisht do t’ia 
pres fytin. Grujevski gjithashtu filloi të kontrollonte njerëzit në teknikën operative. Të 
parët ishin ato që nuk i pëlqyen. Hetimi vazhdoi me testimin poligraf. Ata që nuk e kaluan 
poligrafin u transferuan në punë të tjera, “dëshmoi Kostovski.

Si të dyshuar në “Puç”, Gjorgi Llazarevski dhe Zvonko Kostovski ishin në burg. Ata ishin 
menduar të ishin “një mbulesë për furgonet e verdhë dhe shërbimet e huaja”, por ata u 
bënë heronj të demokracisë. Në dhjetor të 2018 ata u kthyen për të punuar në Ministrinë 
e Brendshme.
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Në qershor 2019, në çështjen Target-Fortesa u dëshmua edhe nga Sasho Trajkovski, 
drejtori aktual i departamentit të pestë në Ministrinë e Brendshme, i cili ishte 
kryeinxhinier në DSK gjatë përgjimeve në masë. Trajkovski i tha gjykatës: “Me sa di unë 
edhe drejtori i DSK-së, Sasho Mijallkov dhe shefi Goran Grujevski kishin kompjuterë që 
ishin të lidhur me sistemin “Najs”. Kishte edhe emra përdoruesish që mund t’i shihnim, 
të cilët ishin regjistruar dhe nën të cilët mund të shiheshin duke hyrë nga një dhomë 
në katin ndërtesën e katërt, në katin e parë dhe nga ndërtesa e tretë, në katin e parë. 
Salla e parë është zyra e drejtorit dhe e dyta është zyra e shefit”. Në dëshminë e tij ai 
tha gjithashtu se kishte parë personalisht që shënuesit kishin numrat për tu përgjuar 
në fleta dhe jo një urdhër gjykate. Sistemit të përgjimeve “Najs” mund ti arrihej nga disa 
lokacione jashtë zonës së MPB-së, i tha gjykatësit inxhinieri i atëhershëm, duke theksuar 
se ai dinte për disa vende të tilla - Aeroklubi përballë gjimnazit Josip Broz në Qendër, një 
dhomë te pishina në Aerodrom, dhe nuk e dinte nëse plani për ngritjen e sistemeve të 
monitorimit në Ohër në Peshtani ishte duke u zbatuar. Trajkovski gjithashtu dëshmoi se 
vendimi për shkatërrimin e sistemeve ishte nënshkruar nga Ministresha e atëhershme 
Gordana Jankullovska. “Neve na u tha nga Grujevski se ekziston një kompani që do të 
copëtojë pajisjet që janë në dispozicion, së pari në copa pesë centimetra dhe se ato 
pjesë do të sillen në një kompani tjetër për t’u hedhur përsëri dhe përsëri që pajisjet 
do të copëtohen poshtë në copa edhe më të vogla”, deklaroi dëshmitari i tretë Sasho 
Trajkovski.

ÇFAR DËGJUAM, E QË NUK  
ISHTE PËR VESHËT TONA?!

Nga 9 shkurti deri më 16 qershor 2015, u shpallën 38 bomba me qindra biseda. Gjatë 
asaj kohe, lideri i opozitës Zoran Zaev, sipas fjalëve të bashkëpunëtorëve të tij, po flinte 
në selinë e partisë, të siguruar nga njerëz në të cilët ai besonte. Ata që e “vizituan” 
Zaevin në ato ditë thonë se ai gjithnjë e kishte Biblën në tryezën e tij. DSK e pasoi atë 
me pseudonimin “Zo Za”. Zaev është një nga qindra njerëzit në regjistrat e dosjeve që 
përshkruan kontaktet e tyre - me të cilët ata janë parë, dëgjuar, biseduar, madje edhe 
ato që bashkëbiseduesit donin të thonin, dhe nuk e kanë thënë.

Por çfarë “ato” kishin thënë, falë “bombave”, dëgjoi edhe publiku. Nuk ishte për veshët 
tanë, por dëgjuam: si u ndërtua Shkupi 2014 dhe kush ishte arkitekti kryesor; për 
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“Barokun zhugë”; për “mermer, e jo mermer”; si u shitën parcelat në shesh; se si pajtoi 
Gruevski me biznesmenin grek Condominas pamjen e shtëpisë së oficerit dhe sa shumë 
ai kujdesej për hapësirat e gjelbërta në Shkup kundrejt milionave të “Ditëve të Pemëve”; 
kush deshi ta blen QTQ; si duhet “dekoruar”  hapësirën te Hoteli Bristol, dhe si ti fshehin 
“ndërtesat e shëmtuara” me “ndërtesa kaq të bukura barok”; si Gruevski shtoi ballkone; 
se si u pushtuan ndërtesat administrative të projektit “Shkupi 2014” dhe në të vërtetë 
ishin ndërtesa të paligjshme. Si “ata shpenzojnë për çokollatë, dhe ne nuk kemi as bukë.”

Kemi dëgjuar që Gruevski gjithashtu rregullon “brendësinë” e autobusëve të rinj - 
“karriget të jenë ngjyrë portokalli”.

Por kemi dëgjuar se si po rregullohej “brendësia” e gjyqësorit - Gruevski duhej të 
njoftohej para se të shpallet konkursi për gjyqtarët. Dhe pastaj “lufta”, sipas “bombave”, 
vazhdoi me ryshfet në “Swarovski”, me kupona për kozmetikë, “marrje në gojë, lëpirje 
bythash...”; si Mijallkov organizoi që një punonjëse e DSK-së e cila kishte punuar në 
komisione izraelite të pajisjeve për t’u zgjedhur gjyqtare; në lidhje me Linën e nevrikosur 
nga Këshilli Gjyqësor, vëllai i së cilës është “xhoker i VMRO-së”, dhe e cila do të qetësohet 
nëse i punësohet vajza; se si Ministri i atëhershëm i Drejtësisë nga BDI bllokoi zgjedhjen 
e kandidatit të VMRO-DPMNE për Gjykatën Supreme...

Qëndrimi ndaj mediave është veçanërisht ‘beng’. Dëgjuam “Lile do të fluturojë nga MTV”, 
pasi “Mile nga A1 ka kërkuar ti ‘shkojë t’ja puth duart’; si “Lajmet e Sitelit janë një kondom 
i thjeshtë”; që “në Kanal 5 është tre herë më mirë”; si që thotë Mijallkov se ai ua kryen 
“punën e ndytë dhe e rregullon Veli-në, e tani dikush do të lëshojë programe argëtimi 
në ora 9 dhe do të rrisë shikimin në mes të fushatës”; si pronar i mediave “ngrit taksën”; 
dhe si me përulësi pret për një takim me kryeministrin, “këtë ose të enjten e ardhshme...” 

“Bombat” vetëm e konfirmuan ate që ishte e njohur për publikun - nga punësimi i atyre 
që dëgjojnë dhe të merituarve në ELEM, MEPSO, REK Manastir, Telekom, MPB, spitale, 
Pyje Maqedonase ... e deri te pastrimi i “komunistëve” që janë ulur në shtypin e Radës, 
si dhe “dëbimin e komunistëve” nga shërbimet lokale; për të pabindurit - një ndërhyrje 
me inspektime, dhe pastaj me një “hilte”;  kërkohet një listë e kompanive që nuk janë për 
VMRO-DPMNE dhe që kanë nevojë për një “shkelje në qafë” për të shmangur keqbërjet.

Për “shkelje” gjithashtu kemi dëgjuar në bombën për Fiat “apostatin”, i cilit po i “rrjedh 
nëpër këmbë” dhe si po përgatitet të shembet Kozmosi i tij për të hënën, 1 gusht - “një 
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ditë tamam, sezona e plotë e pushime vjetore”. Kemi dëgjuar se sa e vështirë ju ec 
shembja. Së pari sepse ekskavatori nuk pranoi të bëjë punën, dhe pastaj sepse kishte 
shumë beton. Dinamiti nuk u përdor, edhe përskaj dëshirës për prishje të shpejtë, për 
shkak të sigurisë të shtëpive aty pranë.

Por “bombat” na “mundësuan” që të dëgjonim Gruevski duke ndryshuar PDU-të dhe duke 
bashkuar parcela për të formuar një tokë në Vodno që duhet “të ketë një mur prej 6 
metrash” në mënyrë që ata të mos e shohin, d.m.th., fqinjët të shikojnë në mur. “Nikoqiri” 
Gruevski gjithashtu e porosit edhe ate në “M” që planifikon ta shijojë larg syrit të publikut. 
Bëhet fjalë për blerjen e një versioni luksoz të një Mercedes që PSP e ka “regjistruar” si 
“Tenk” dhe që i ka bërë ish-kryeministrit një azil politik.

Sipas “bombave”, Martin Protoger gjithashtu synonte të shijonte në të njëjtën mënyrë 
si dëshironte të ndërtonte në Raçë të Ohrit, dhe Antonio Milososki, i cili, nga biseda e 
anëtarëve të partisë së tij, do të dëgjohet se ka “ndërtuar fshehtazi një shtëpi të stilit 
mesdhetar në tokë tokë të marrë me mashtrim”.

Nga “bombat” do të kuptojmë (sidomos nga fjalimi i kumbarit Stavrevski) dhe se 
nënkryetari i qeverisë, Vlladimir Peshevski, është “Hipo” dhe se ai “nuk e di se çfarë është 
Kumanova, çfarë është Strumica”... që, përveç “rrjetit familjar”, “Peshevski po bën një rrjet 
të ri”; për “deputeten klimaterike, katundarja e Strumicës”; që drejtori i BHP “Gorani është 
rrenacak”; se “kopili nga Manastiri, Vlladimir Talevski, është i korruptuar deri në thelb”; se 
Mile Janakieski është “plehër i vocërr, kopil, kopje e keqe...”. 

“Bombat” regjistrojnë “momente të tjera të sinqeritetit” me kumbarin - se “i vjellet për 
qeverinë” dhe se si i vjen për të “marrë telefonin dhe për t’ja thyer kokën me ate”... që ai 
“ndjehet sikur flet vazhdimisht me një grup idiotësh që thjesht harxhojnë para”.

Mile Janakieski irritoi veçanërisht publikun kur u dëgjua fjalimi i tij duke kërkuar mbylljen 
e Muzeut Toshe Proeski sepse “familja e tij është kundër VMRO-DPMNE” dhe të mos ju 
ndihmohej më.

“Kopja e keqe” e Janakieskit gjithashtu është edhe në “bombat” ku me Gruevskin llogarisin 
5% të komisionit nga “të verdhit” për ndërtimin e autostradave në vend. Ata llogaritën që 
“kopja” t’ju kërkojë atyre 15 milion euro për të parë se si do të reagonin.

Sidoqoftë, sipas bisedave, “Mile mu kujtua” nuk e mban mend emrin e pirgut plastik (“gjëja 
plastike që zgjatet”) që mbyll qeset me materialet nga vendvotimet në të cilat, sipas 
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“bombës”, ata ishin mbërthyer thellë duart. “Gishtat” kanë shkuan thellë në organizimin e 
“shuplakave në Qendër”, dëshmojnë “bombat”, si dhe ngecjen e ashensorëve të ditës së 
zgjedhjeve në hyrjet “e papranueshme”, votuesit fantazmë, kartat e reja të identitetit për 
“të mjerit” nga Pusteci (nga 50 të vendosur në të njëjtën adresë, në një apartament); si 
“do t’i marrim ciganët për vesh dhe do t’i çojmë në votime”. Manipulimet zgjedhore, sipas 
“bombave”, vazhdojnë të plotësojnë fletëvotime të pavlefshme për të dështuar votimin; 
me “le të zhduket ndonjë fletvotim”; sjelljen e “komunistëve të dyshuar” në pension në 
ekskursion në ditën e zgjedhjeve, të cilët do të ktheheshin pas orës 7 pasdite; në lidhje 
me lojrat në Ohër dhe presionin e ngacmuesve të “dërguar”; për pazarin me votat në 
Tetovë dhe Gostivar (për BDI) për vota në Karposh dhe Veles (për VMRO-DPMNE)...

Nga bisedat e shumta të kabinetit të Kryeministrit, Protoger, ka lënë një “përshtypje” 
të fortë në “Edhe ate edhe gruan e tij edhe fëmijët, në gropë” - fjalë të destinuara për 
presidentin e FFM dhe familjen e tij. Sipas bisedës, vetëm për shkak të biletave.

Kemi dëgjuar gjithashtu një ngazëllim nga koka e policisë sekrete se si u arrestua heroi 
nga Scheveningen, Ljube Boshkovski, kur ai u bë kundërshtari i tyre politik në zgjedhjet 
parlamentare të 2011 - “shtrirë në tokë për 40 minuta të gjithë po e shikonin me pranga 
mbrapa, me kokë të drejtuar në tualet... qij nënën e tij... do të gënjejë për 8 vjet...” Vëllai 
Ljube ishte tashmë motra Ljuba: “Unë do ta lë dikë më të “talentuar” që ta q** brenda... 
Çfar të thashë hej, po filloj të arrestoj të hënën, a të thashë - zgjedhjet kanë mbaruar 
dhe trakauuuu nesër...”, “eh ta arrestosh edhe atë Lubçon, do të ma bësh qejfin... fund, 
mbaroj” bashkëbiseduesi do të “urdhërojë”.

Kemi dëgjuar nga “bombat” se në ditën e zgjedhjeve (5 qershor 2011) ishte fundi i jetës 
së Martin Neshkovski. MPB nuk ju përgjigjet gazetarëve “talentë dhe idiotë që nxjerrin 
llafe pa lidhje” kush dhe pse u vra në sheshin e qytetit sepse “sot është një ditë fituese”. 
“Bombat” na zbulojnë se ata kishin heshtur për dy ditë për vrasjen, që dyshohet se ishte 
kryer nga Igor Spasov i TFP (Task Forca Speciale), i përcaktuar në detyrë me një urdhër 
gojore. Në njërën nga bisedat do të dëgjojmë gjithashtu se ekzistonte një strukturë 
paralele e sigurisë në Ministrinë e Brendshme e menaxhuar nga siguria e Gruevskit. 
“Bombat” për vrasjen e Martin Neshkovskit u njoftuan në 5 maj 2015 dhe ndezën një 
protestë masive para qeverisë që përfundoi me një brutalitet të paparë deri më tani nga 
njësitë specialite ndaj protestuesëve.
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Dëgjuam “bomba” edhe për ate se si përfundimet “hekurosen” me kryetarin e Komisionit 
të Lustracionit; si duhet hequr “djalin problematik” të kryetarit të parlamentit Veljanoski 
nga burgu në Greqi - “skandal i madh” sipas Gruevskit dhe Jankulloskës që do të thonë 
në bisedën e tyre.

Në “bombat” dëgjuam “të shtëna gëzimi” në miks me himnin e VMRO-DPMNE-së. “Punë 
VMRO-je”, thotë shefi i DSK-së Mijallkov në një bisedë telefonike. Për dallim nga kjo bisedë, 
Mijallkov është serioz në lidhje me “bombën” mbi emrin - qoftë ta quajmë atë Republikës 
e Pavarur ose Demokratike e Maqedonisë.

“Nuk ka bashkëjetesë me ta” (shqiptarët) ... “duhet të pastrohet një herë e përgjithmonë”... 
“Po ta kemi një luftë? “Po nëse do të tregonim se kush ishte më i fortë, do t’i shtkatërrojmë 
për një 1 orë...” - edhe këtë e dëgjuam si pjesë e bisedës së Jankuloska me Protoger.

Zaev nuk e transmetoi “bombën” e 37-të, por e pëshkroi sepse, siç tha ai, është përgjim i 
njërit nga shtyllat e demokracisë - sektorin civil. Sipas Zaev, të monitoruar dhe përgjuar 
nga DSK janë: Fondacioni Metamorfozis, Fondacioni Shoqëria e Hapur - Maqedoni, 
Komiteti i Helsinkit, OJQ Infocenter, Transparenca Maqedoni, CIVIL, Platforma e Politikave 
Qytetare - HAJDE!, Sheshi Liri dhe organizata tjera civile.

Edhe pas “38 bombeve të shpërthyera” me qindra bisedime, të verifikuara nga disa 
ekspertë të pavarur, edhe pas të gjitha fjalët dhe veprat - për autoritetet ato ende ishin 
të: prera, ngjitura dhe të montuara.

Udhëheqësi i LSDM-së gaboi në vlerësim, Gruevski nuk ra për tre ditë. Përkundrazi.

LAGJEJA E TRIMAVE E “RRËZOI LINJËN  
E PARË TË MBROJTJES” TË GRUEVSKIT

Mes „Lagjes së egër“ dhe  
„ Lagjes së trimave“

“Dikush pagoi dy milion euro “kriminelët” shqiptarë etnikë, të cilët duhej të imitonin një 

grup që duhet të shkakton konflikt ndëretnik.” Ky është një sublimim i një deklarate të 

ish gjeneralit të policisë Stojanço Angellov të bërë në prill 2015 që, kur të lexohet nga 
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një distancë, madje mund të merret si njoftim i asaj që do të ndodhë në Kumanovë në 

9 dhe 10 maj 2015 - një shkëmbim zjarri mes një grupi të armatosurve dhe policëve që e 

shndërruan tërë lagjen në një zonë lufte që la 18 të vdekur.

Ende është e paqartë kush “pagoi” dhe kush “urdhëroi” shkëmbimin e zjarrit, dhe sot, kur 

përgatitet ky shkrim, nëse shkoni në vendbanimin gjithçka është e qetë, asgjë nuk duket 

se sugjeron që ka pasur një incident të tillë këtu. Ka ndërtesa të reja, shtëpi të reja, por 

edhe njerëz të rinj.

Pothuajse të gjithë banorët e prekur nga ngjarjet në Kumanovë janë larguar. Dhe pyetjet 

janë akoma lundruese. A e urdhëroi dikush dhe a u përfshinë strukturat qeveritare 

atëherë? Kjo mbetet e paqartë.

“Lagje e egër” për disa, dhe “Lagje e trimave” për të tjerët. Edhe emri i ndryshëm i të 

njëjtës periferi të Kumanovës tregon se sa të ndërlikuara janë edhe sot interpretimet 

e ngjarjes më 9 dhe 10 maj 2015, të cilat megjithatë kanë shkaktuar një goditje të fortë 

në të gjithë shoqërinë dhe qeverinë e Nikolla Gruevskit. Ende nuk është e qartë nëse 

ajo qeveri kishte pjesëmarrje, por është e sigurt të thuhet se ajo tronditi njërën prej 

shtyllave, sigurinë, të kryesuar nga Sasho Mijallkov, drejtor i Drejtorisë për Siguri dhe 

Kundërzbulim.

Por ngjarja tregoi diçka tjetër; edhe pse ishte një moment 

emocionalisht i vështirë, me të gjithë elementët e një fillimi të 

mundshëm të konfliktit ndëretnik, qytetarët nuk u nënshtruan 

emocioneve. Sektori civil dhe mediat, dhe veçanërisht Alsat-M TV, 

kanë luajtur një rol të madh në thirrjet për qetësi.

Shtëpi dhe lagje të shkatërruara plotësisht, dhe tërë pamja e 

një incidenti të rëndë, nuk mund të shihet sot në atë periferi të 

Kumanovës. Por gjithashtu nuk mund të gjesh më banorët e asaj 

kohe. Gazetari Adrian Qerimi, i cili po ndiqte ngjarjet dhe i referohet 

çdo përvjetori, tha se mbi 70% e banorëve tashmë kishin shitur shtëpitë e tyre të 

rinovuara. Vështirë se dikush dëshiron ta përmendë atë ngjarje. Njerëzit në lagje ende 

nuk i dinë motivet dhe shkaqet e veprimeve të grupit. Disa prej tyre u mirëpritën si 

 “Divo naselje” për 

njërën palë, “Lagja 

e trimave për 

tjerë, por ngjarjet 

e goditën rëndë 

qeverinë e Nikolla 

Gruevskit.
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mysafirë në shtëpitë e tyre, me të gjitha zakonet e njerëzve 

që nderohen shumë për shkak të marrëdhënieve familjare, 

miqësore dhe për shkak se vijnë nga larg (nga Kosova). 

Por mbetet një enigmë për banorët e “Lagjes së egër” ose 

“Lagjes së trimave” se pse mysafirët e tyre do të përfshihen 

në konflikt me policinë ose shërbimet e tjera shtetërore.

Të gjitha këto mospërgjigje, por edhe trauma e ngjarjes që 

vrau tetë policë nga njëra anë dhe dhjetë persona nga ana 

e grupit, me dhjetëra të plagosur dhe kaos në lagje - bëri 

që shumica e banorëve të shesin shtëpitë e tyre, duke lënë 

lagjen dhe të harrojnë incidentin, sa të munden.

Pas të shtënave dhe dorëzimi i të fundit të grupit pasuan një 

hetim dhe gjykim.

Gjykata Themelore Shkup 1 dënoi shtatë të pandehur me 

burgim të përjetshëm, dënoi 13 të pandehur me dënim të 

vetëm prej 40 vjet burg, gjashtë të dënuar me 20 vjet burg, një 

i pandehur mori 18 vjet burg, dy të dënuar me 14 vjet burg, dy - 

13 vjet, dhe katër janë liruar nga akuza për mungesë provash. 

Gjykata dënoi gjithashtu gjashtëmbëdhjetë të pandehur në 

internim si të huaj nga territori i vendit përgjithmonë.

Në deklaratën zyrtare thuhet gjithashtu se: “Provat e 

siguruara nga prokuroria treguan se të pandehurit u shpallën 

fajtorë për krimet e terrorizmit dhe organizatës terroriste, se 

provat përcaktojnë qartë rrethanat në të cilat të pandehurit 

erdhën në Maqedoni, mënyrën e hyrjes së tyre në vend, si u 

strehuan dhe si në grupe ata u përpoqën të transferohen në 

Lagjen e Trimave të Kumanovës, ku më 9 dhe 10 maj 2015 ata 

kryen një sulm terrorist ku u vranë tetë policë”.

Pas të shtënave në “Lagjen e Trimave”
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Nga faktet mund të thuhet qartë se më 9 maj 2015, “Lagjeja e egër” ose “Lagjeja e 

Trimave” u bënë një zonë lufte. Njësitë policore antiterror të Maqedonisë rrethuan 39 

shqiptarë të armatosur, të strehuar në tre shtëpi me qira në rrugën Pero Ilievski. Gjykata 

tha që 31 prej të armatosurve që ishin të rrethuar vinin nga përtej kufirit, nga Kosova dhe 

kishin qenë veteranë të luftës me Serbinë që nga fundi i viteve 1990. Shkëmbimi i zjarrit 

që zgjati deri më 10 maj 2015 në 21:00, sipas policisë, shkatërroi lagjen. Shpërthimet lanë 

shtëpi të shkatërruara, makina që digjen. Automjetet e blinduara po rrëzonin muret, duke 

“shkatërruar” jetën e civilëve që ende nuk e dinë se çfarë u ndodhi atyre.

Por jo vetëm ata. As gjykata nuk iu përgjigj pyetjeve nga publiku: “Cilat ishin motivet e 

grupit?”; “A ishte politika në sfond?”; dhe “A ishin qeveria dhe institucionet e atëhershme 

të gatshëm të bënin gjithçka për të parandaluar ndryshimin e qeverisë?”

Teori të ndryshme janë akoma të pranishme.Nga njëra anë janë të afërm të personave 

të armatosur të akuzuar, siç është Ylber Ndrecaj, vëllai i drejtuesit të grupit, Mirsadit, i cili 

tha në një prononcim për BIRN në Prishtinë duke shënuar dy vjetorin e ngjarjes: “Ata nuk 

shkuan vetëm atje, ky rast u miratua nga shumë politikanë në Maqedoni”.

Nikolla Gruevski, në atë kohë kryeministër, kishte një adresim televiziv drejtpërdrejt te 

kombi dhe tha se policia kishte parandaluar një “grup terrorist” që kishte depërtuar përtej 

kufirit dhe kishte planifikuar “vrasje masive” në stacionet e policisë, qendrat tregtare dhe 

ngjarjet sportive. Sipas tij, një gjë ishte e sigurt: “Qëllimi i tyre ishte të destabilizojnë 

Maqedoninë”.

Por, në përvjetorin e tretë të incidentit, Rrjeti Ballkanik i Raportimit Hetimor, BIRN, zbuloi 

komente ekskluzive nga një zyrtar i lartë i inteligjencës, duke kundërshtuar deklaratat 

zyrtare se si arritën të armatosurit në Kumanovë. Sipas oficerit të inteligjencës, i cili 

dëshironte të mbetej anonim, luftëtarët në Kumanovë ishin rekrutuar dhe armatosur 

me ndihmën e Agjencisë së Inteligjencës, e cila u siguroi atyre një korridor të sigurt 

për të hyrë në Kumanovë para se të përlesheshin me policinë. “Konflikti në Kumanovë 

u organizua plotësisht nga agjensia e inteligjencës maqedonase,” tha për BIRN oficeri i 

inteligjencës. “Ishte një skenar i organizuar dobët që u përkeqësua në tokë.” BIRN dorëzoi 

në Agjencinë e Inteligjencës pretendimet, të cilat nuk janë mbështetur nga prova të 

forta.
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Presidenti Ivanov, i cili ishte në krye të agjencisë dhe drejtonte Këshillin e Sigurisë 

Kombëtare, mohoi që agjensia ose zyra e presidentit kanë krijuar skenarin e incidentit në 

Kumanovë dhe i quante akuzat e tilla “një përpjekje të dëshpëruar për të shtrembëruar 

të vërtetën me lajme të rreme dhe për të ndërtuar një perceptim negativ për të”. 

Shumë nga Kumanova dhe në të gjithë vendin po shpresonin për një hetim ndërkombëtar 

për të përcaktuar një herë e përgjithmonë se si dhe pse ndodhi shkëmbimi i zjarrit. Në 

Shtator 2017, Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski tha se ai do të kërkojë një hetim të 

tillë.

Prokurorët këmbëngulin se grupi vepronte në mënyrë të pavarur në emër të të drejtave 

më të mëdha për shqiptarët etnikë në Maqedoni. Të gjithë të paditurit kanë mohuar 

akuzat e terrorizmit, duke thënë se ata vepruan në vetëmbrojtje pasi policia filloi t’i 

sulmojë ata.

Zoran Zaev, qeveria e të cilit, e udhëhequr nga LSDM, erdhi në pushtet më 1 qershor 2017, 

duke i dhënë fund sundimit gati njëmbëdhjetëvjeçar të partisë së Gruevskit - VMRO-

DPMNE, tha që ai personalisht mbrojti një rigjykim për ngjarjet e Kumanovës.

Nëse kjo ndodh, autoritetet sugjerojnë se mund të kërkojnë ndihmë nga jashtë për të 

hequr çdo dyshim të mbetur në lidhje me rastin. Dhe dyshimi kryesor ishte se incidenti 

në Kumanovë mund të ketë qenë i inskenuar për të zbutur atmosferën e krijuar nga 

humbja e pushtetit të VMRO-DPMNE-së pasi u njoftuan “bombat”.

Por, çfarë thonë disa nga aktorët politikë për ngjarjen, nga një distancë?

Artan Grubi, deputet, dhe gjithmonë pranë Ali Ahmeti i BDI-së, hedh dyshime të tjera. 

Në një bisedë me këtë botim ai thotë se i ka ndjekur nga afër ngjarjet në Kumanovë. 

Ai madje komunikoi me anëtarët e grupit. Por ai thotë se nuk e di kush ishte përfshirë 

në incident, por gjithashtu se askush nga shqiptarët në rajon nuk ishte i përfshirë në 

qëllimet e tyre.

“Mezi pres të shoh të vërtetën se kush nxiti atë që ndodhi atje dhe nga dora e kujt 

ishte ky skenar, sepse nuk ishte përgatitur nga shqiptarët ose fuqitë perëndimore që 

dëshirojnë mirë Maqedoninë dhe rajonin. Kam frikë se ishte pjesë e një skenari më 

të gjerë në Evropën Juglindore, siç e pamë pas ngjarjeve në Beograd, në Podgoricë, 

gjatë anëtarësimit të Malit të Zi në NATO, pastaj në Kosovë, dhe më në fund këtu në 
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Maqedoni. Siç e dini, atëherë, ditën kur u përfshiva në negociata me pjesëmarrësit që 

hynë në ‘Lagjen e Trimave’ dhe vlerësoj që më e pakta që kemi arritur të bëjmë është të 

shpëtojmë jetën e tyre për ata që janë gjallë sot. Më vjen keq që ata njerëz kanë qenë të 

bindur të vijnë në Kumanovë dhe të kundërshtojnë forcat e sigurisë. Sinqerisht dëshiroj 

që çështja të zgjidhet deri në fund, motivet, klientët dhe arsyet për këtë. Më vjen keq 

për atë që ndodhi, dhe ngushëllime për të gjitha familjet. Por edhe sot nuk e kuptoj pse 

ndodhi dhe kujt i duhej, përveç ndonjë force shkatërruese që nuk i dëshironte mirë këtij 

vendi”, thotë Grubi.

Të gjithë ata që e njohin Ali Ahmetin kujtojnë se qetësia që ai karakterizoi në ato ditë 

ishte një çështje shqetësuese e madhe. Ndoshta një nga më tërheqësit, për kreun e 

BDI-së, pasi dëshmon për këtë botim, këto ishin momente shqetësimi jashtëzakonisht të 

madh njerëzor, pasi kishte njerëz në grupin që ai njihte, por edhe një ngarkesë të madhe, 

duke pasur parasysh që ngjarja mund të sjell pasoja të paparashikuara.

“Ishin të rrethuar njerëz që i njihja më parë dhe u gjenda në një situatë shumë të vështirë 

kur ata kërkuan ndihmën time. Ishte një moment që më kapi ‘të papërgatitur’. Dhe mbi të 

gjitha që bëra, unë u bëra thirrje strukturave politike dhe atyre të policisë, zv.ministrit të 

brendshëm dhe kërkova me sinqeritet maksimal që të flisnim me autoritetet e MPB-së, 

siç janë Nikolla Gruevski dhe Sasho Mijallkov, të cilët ishin dy zyrtarë të përgjegjshëm 

të shtetit, një për procesin, tjetri për sigurinë, që njerëzit të mos vriten, por të lihen 

vetëm të vendosin se çfarë zgjedhje të bëjnë - nëse duhet të mbesin të rrethuar apo të 

fillojnë negociatat. Unë po flisja me ambasadorin e OSBE-së, duke kërkuar ndihmë nga 

OSBE. Fillimisht nuk pranuan. Arsyeja ishte se ky është një shtet sovran dhe është një 

fyerje për shtetin që ne të kërkojmë, të ndërmjetësojmë për një grup, për të cilin ne as 

nuk i dimë qëllimet dhe prejardhjen. Përsëri insistova dhe në telefonatën e tretë pranoi 

të ndihmonte. Kam folur edhe me ambasadorin amerikan. Kam kërkuar të inkurajoj 

ambasadorin e OSBE-së që të ndihmojë në arritjen e kontaktit mes palëve në konflikt. U 

ndjeva vërtet keq. Ata kërkuan që të hapet rruga. Unë nuk mund të jepja garanci të tilla 

për të hapur rrugën dhe për t’i tërhequr ato, sepse dikush mund t’i vriste në largim. Nuk 

është një rrugë e shkurtër nga Kumanova në kufi, me siguri ka mbi 50 km, dhe deri në 

atë moment u vranë pesë policë. Dhe kush do të më garantonte që një nga policët e tjerë 

nuk do të hakmerrej në lëvizje. Unë thashë që nuk mund ta jap këtë garanci. Ku është 
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morali im, ku është integriteti im nëse ndodh diçka pasi që kam dhënë ’besën’? Unë nuk 

mund t’ju jap këtë siguri”, kujtoi ngjarjen Ahmeti.

Duke folur me qetësi, por dukshëm jo në një gjendje të rehatshme, Ahmeti nuk përgjigjet, 

ashtu si Grubi, nëse, sipas tij, strukturat e shtetit ishin të përfshirë në incident për të 

ruajtur autoritetin e VMRO-DPMNE-së. Ne e pyetëm drejtpërdrejt nëse ngjarjet ishin të 

organizuara nga strukturat e VMRO-DPMNE-së edhe si presion ndaj tij.

“Nuk dua të spekuloj apo ekzagjeroj. Nëse kujtoni, ka pasur një incident në kufi, afër një 

roje kufitare, para ngjarjes tragjike, ku u kapën disa oficerë policie dhe u konfiskuan 

armët e tyre. Gjatë asaj kohe, Nikolla Gruevski vizitoi Brukselin dhe atje ai hapi temën me 

Kryeministrin e Kosovës dhe thotë që ne kemi identifikuar disa persona nga Kosova dhe a 

mund të flasim dhe menaxhojmë së bashku këtë situatë? Z. Mustafa i përgjigjet: ‘Ne nuk 

jemi të interesuar dhe nuk kemi njohuri për lëvizje të tilla. Kosova dëshiron që Maqedonia 

të jetë një vend i qëndrueshëm dhe ne nuk kemi asnjë interes ta destabilizojmë atë 

sepse ne jemi fqinjë dhe ne dëshirojmë marrëdhënie të mira mes nesh.’ Dhe me këtë 

mbaron z. Mustafa dhe fillon të bisedojë me një përfaqësues tjetër të delegacionit.

Nikolla Gruevski më shprehu zhgënjimin e tij. Ai tha: “U përpjeka ta trajtojmë atë së 

bashku dhe ta ndihmoj atë në mënyrë të ndërsjellë për ta mbyllur këtë temë pa pasoja 

dhe dhimbje të mëdha”. Nëse ai do të ishte skenarist, Nikolla Gruevski nuk do të kërkonte 

të merren masa dhe që komitetet e përbashkëta të sigurisë të mblidhen. Në fakt, Nikolla 

Gruevski dhe Sasho Mijallkov shprehën shqetësim disa herë. Unë dua të tregoj të vërtetën 

se si ndodhën këto ngjarje pa ditur detajet. Nuk mund të spekuloj. Se si janë organizuar 

këto gjëra dhe cili është qëllimi i tyre duhet të shpjegohet nga ata në këtë organizatë, 

sepse nuk dua të spekuloj se ato ishin të organizuara nga kjo apo ajo”, thotë Ahmeti.

Ndërsa Ali Ahmeti është i kujdesshëm dhe nuk dëshiron të spekulojë, lideri i tanishëm i 

VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickovski ndan të njëjtën pamje të ngjarjeve të Kumanovës 

me ish-drejtuesit e partive. Ai tha për këtë publikim se Kumanova ishte “një sulm ndaj 

rendit kushtetues të Republikës së Maqedonisë nga një grup i armatosur kriminal që 

ishte instaluar në “Lagjen e Trimave”. Njësitë e MPB-së kanë vendosur të pastrojnë 

terrenin dhe të rivendosin sovranitetin e Republikës së Maqedonisë”, thotë Mickovski.
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Megjithëse është i vetëdijshëm se ky qëndrim i pandryshuar i VMRO-DPMNE-së është 

vetëm “duke çimentuar” reputacionin tashmë të dobët të kësaj partie në publik, 

veçanërisht në mesin e shqiptarëve, Ahmeti thotë se nuk dëshiron të spekulojë dhe 

flet vetëm për atë që di për ngjarjen. Dhe kjo është që, megjithëse besohet se ishte 

Kumanova që rrëzoi “mitin” e Mijallkovit, dhe se ky ishte fillimi i përfundimit të sundimit 

të VMRO-DPMNE, ai thotë se përmes institucioneve ata po përpiqeshin të komunikojnë 

me autoritetet e Kosovës për gjetjet e  shërbimeve të sigurisë, por nuk morën asnjë 

informacion nga Prishtina.

“Do të flas për ate që kam biseduar, ate që di. Në atë kohë, para atyre ngjarjeve, unë 

kisha planifikuar një vizitë zyrtare në Kosovë. Sigurisht që autoritetet shtetërore e dinin 

agjendën time, veçanërisht agjendat kur shkoja jashtë vendit - në Kosovë, Shqipëri, 

Gjermani, Bruksel, Washington, ato nuk ishin sekrete, ato ishin publike. Nikolla Gruevski 

më ftoi në një takim sepse dëgjoi që po shkoja në Kosovë. Sasho Mijallkov ishte gjithashtu 

i pranishëm në takim. Pas incidentit në Grushinë, ai thotë: ‘Kërkojuni autoriteteve në 

Kosovë, pasi janë disa njerëz që ne kemi identifikuar, të ndërmarrin veprime dhe ta 

mbyllin këtë kapitull pa pasoja’. Unë thashë: ‘Në rregull, por do të ishte mirë që autoritetet 

shtetërore të komunikojnë me njëri-tjetrin’. Sidoqoftë, unë e hapa atë si temë sepse 

vetëm atë ditë u lëshua një deklaratë në emër të UÇK-së. Sinqerisht, autoritetet në 

Kosovë nuk kishin njohuri. Unë u thashë atyre: ‘Nëse është e mundur, duhet të kemi një 

komunikim më të qëndrueshëm midis organeve. Ne nuk kemi asnjë informacion dhe 

nuk kemi fakte për individë të caktuar dhe për momentin nuk kemi vend për të reaguar’. 

Dhe në konferencën time për shtyp, media më pyeti për incidentin në Grushinë. Edhe 

zyrtarisht, të gjitha institucionet në Kosovë - nga Kryeministri, Kryetari i Kuvendit, Ministri 

i Jashtëm thanë - ne jemi të interesuar për Maqedoninë e qëndrueshme dhe ne nuk jemi 

të interesuar për konflikte të reja që do të dëmtonin fqinjin tonë”, thotë Ahmeti.

Pothuajse të gjitha partitë dhe liderët shqiptarë në vend kërkuan që të sqarohen 

ngjarjet përreth Kumanovës. Presioni për përgjigjet e duhura ka lëvizur edhe në adresën 

e kryeministrit Zoran Zaev, i cili ka thënë vazhdimisht se gjithçka do të bëhet për të 

zbuluar motivet dhe porositësit, se ish qeveria është e përfshirë dhe do të kërkojë hetim 

ndërkombëtar dhe madje rigjykim. Por deri më tani kjo nuk ka ndodhur.
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Ngjarja në Kumanovë shkaktoi një mosbesim të madh ndaj institucioneve në atë kohë, 

madje u bë një nga arsyet pse shumë shqiptarë votuan për LSDM-në në zgjedhje. Kujtimet 

për mënyrën se si banorët e “Lagjes së Trimave” e mirëpritën Zaevin pas ngjarjeve 

tragjike janë të freskëta.

“Lagjeja e egër” ose “Lagjeja e Trimave” në ditët e sotme jeton me një popullsi pothuajse 

të ndryshuar, por ngjarja e vitit 2015 ngjall ende emocione dhe dilema për ligjin, shtetin 

ligjor, për të vërtetën.

Në kërkim të së vërtetës, intervista e Presidentit të tanishëm Stevo Pendarovski, e 

transmetuar më 21 qershor 2019, për emisionin “360 gradë” ngjalli interes të veçantë. Për 

këtë botim, ju paraqesim pjesën e intervistës në lidhje me ngjarjet në “Lagjen e egër”:

Vasko Popetrevski (nikoqir dhe redaktues): Prej kohësh dëgjohet që stafi i agjencisë 

mund të ketë qenë pjesë e skenarit të sundimit të atëhershëm për provokim të 

tensioneve ndëretnike në vend për të mbuluar “bombat” që opozita shpalli në atë kohë. 

A keni biseduar me drejtorin e ri (të Agjencisë së Inteligjencës) Musliu dhe a ka ndonjë 

kontroll që po zhvillohet në atë linjë?

Stevo Pendarovski (Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut): Mund të them 

shumë pak, me qëllim, sepse tani jam president. Informacioni im është se jo të gjithë 

aktorët kryesorë të përfshirë në përgatitjen ose administrimin e sfondit të ngjarjes 

janë të përfshirë në procesin e vazhdueshëm të “Lagjes së egër”. Pra, preken kryesisht 

njerëzit që dolën në teren dhe i bënë këto probleme të sigurisë në periferi të Kumanovës. 

Me sa di unë, dhe unë di diçka për këtë, njerëzit që e kanë urdhëruar atë që të bëhet nuk 

preken sepse është një ngjarje kontraktuale, nuk ka asnjë dyshim në të, dhe njerëzit që 

kanë kryer me siguri, më lër ta quaj, përgatitjet e mëparshme për të ndodh ngjarja dhe 

ato po ndodhnin në territorin e Kosovës dhe Serbinë jugore.

Vasko Popetrevski: Megjithëse ju thoni “pak”, unë mendoj se kjo do të tërheqë vëmendjen 

sepse, përveç të tjerash, kjo qeveri në programin e saj 2017 - 2020 ka shkruar se do të 

kërkojë ndihmë ndërkombëtare për të ndriçuar ngjarjet e Kumanovës, por deri më tani, 
asgjë nuk është bërë?!
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Stevo Pendarovski: ...u bëj thirrje autoriteteve tona që të kërkojnë ndihmë juridike 

ndërkombëtare, sepse janë të përfshira tre shtete, e jona, Kosova dhe Serbia .... ju thatë 

që do të provokonte një reagim, dhe për shkak të pamjeve audio dhe video që u botuan 

në mediat e Kosovës 2 ose 3 vjet më parë për këtë temë3. Pra, ka orë e orë të tëra 

që inçizimet po transmetohen në mediat e Prishtinës në të cilat njerëzit e punësuar, 

përkatësisht në Agjenci dhe vende tjera, ka edhe audio dhe video inçizime që janë 

transmetuar me emra dhe mbiemra.

Vasko Popetrevski: Ata njerëz janë ende duke punuar në Agjenci?

Stevo Pendarovski: Po.

Disa ditë pas shkëmbimit të zjarrit, Ministresha e Brendshme në atë kohë Gordana 

Jankulloska dhe shefi i policisë sekrete të Kryeministrit Gruevski dhe kushëriri Sasho 

Mijallkov dhanë dorëheqje. Të dy thanë se nuk kishin asnjë lidhje me Kumanovën dhe se 

dorëheqjet kishin për qëllim të ndihmojnë në përfundimin e krizës politike për të cilën 

fajësuan opozitën e atëhershme.

3 Javorja Kosovare Koha Ditore më 28 maj të vitit 2015, duke u bazuar në burime nga shërbimet 
sekrete të Kosovës, publikoi se “një përkatës i mëparshëm i UÇK, tani zyrtar i DSK -MPB i ka pritur 
në Kumanovë anëtarët e grupit të dyshuar për terrorizëm pas të shtënave me policinë në “Lagjen e 
Trimave”. Shërbimet e Kosovës i kanë përgjuar përkatësit e grupit të Kumanovës nga 2 prilli ose 23 
ditë para se të ndodh sulmi në Gushincë, gjegjësisht 37 ditë të tëra para betejës në “Lagjen e Trimave”. 
Sipas këtyre bisedave, të cilat në video dhe audio format i posedojnë edhe agjencia kundërzbuluese 
e Kosovës dhe javorja Koha Ditore, mund të dëgjohet se katër anëtarë të grupit të Kumanovës, 
tre kosovarë dhe një shtetas i Maqedonisë, kanë kontaktuar me përkatës të shërbimeve sekrete 
të Maqedonisë. Një nga ata, luftëtar i mëparshëm i UÇK, i cili tani ka punuar në policinë sekrete 
të Maqedonisë, ka qenë kontakti i anëtarëve të grupit të Ndrecaj’t  në Kumanovë. Agjenti sekret 
maqedonas me origjinë shqiptare ka inicialet H.B. Kontakti i dytë ka qenë i punësuar në Agjencinë 
për kundërzbulim, Sh. M. Agjencia Informative Kosovare ka poseduar biseda të grupit të Kosovës 
dhe Maqedonisë, e cila ka qenë e fshehur në pesë shtëpi të lidhur me tunele në Kumanovë, ndërsa 
sipas javores Koha Ditore, 70% e popullatës në “Lagjen e Trimave” vendi i luftimeve, janë evakuuar 
natën kur kanë filluar luftimet. Vetëm katër nga grupi e kanë ditur se kjo është bërë sipas skenarit 
me marrëveshje paraprake dhe grupi ka qenë i lidhur me Drejtorinë për kundërzbulim dhe siguri të 
Maqedonisë. Plani i udhëheqësit ka qenë që disa nga anëtarët e grupit të jenë të ftuar në Kumanovë 
për takim dhe t’i dorëzojnë në polici, por ata kanë hapur zjarr ndaj policëve dhe situata ka dalë jashtë 
kontrollit, lajmëroi Koha.
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PËRZHINO 1 – EDHE QEVERI TEKNIKE  
EDHE ZGJEDHJE TË PARAKOHSHME

Pas njoftimit të “bombave” dhe ngjarjeve që pasuan, partitë politike filluan negociatat 
me ndërmjetësimin e bashkësisë ndërkombëtare, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit 
Evropian. Dy takime të dështuara të lidershipit u mbajtën gjatë majit. Më 19 maj, Gruevski 
dhe Zaev u takuan me disa anëtarë të Parlamentit Evropian në Strasburg. Bisedimet 
shumë-orëshe përfunduan në dështim.

Bisedimet më pas u zhvendosën në Shkup. Përveç ambasadës amerikane dhe misionit të 
BE-сч, filozofi belg Peter Vanhoutte u ftua në cilësinë e lehtësuesit.

Kriza politike do të përfundonte me arritjen e Marrëveshjes në Przino më 2 qershor 2015, 
dhe ajo u nënshkrua në 15 qershor 2015. Sipas Marrëveshjes, zgjedhjet e parakohshme 
parlamentare ishin caktuar për 24 Prill 2016. Për më tepër, Marrëveshja rezultoi në 
kthimin e opozitës në Parlament, emërimin e Katica Janeva si Prokurore Speciale dhe dy 
ministra të opozitës - Oliver Spasovski si Ministër të Brendshëm dhe Frosina Remenski si 
Ministër të Punës dhe Politikës Sociale, si dhe tre Zëvendës Ministra nga radhët e LSDM-
së - në Ministrinë e Financave, Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministrinë e Administrimit dhe 
Shoqërisë së Informacionit.

Sipas marrëveshjes, Nikolla Gruevski dhe qeveria e tij zyrtarisht do të japin dorëheqjen 
100 ditë para zgjedhjeve, me kryeministrin e ri që do të zgjidhet nga VMRO-DPMNE-ja  
qeverisëse. Qeveria kalimtare do të ketë një mandat deri në zgjedhje.

Sipas marrëveshjes, “bombat” duhet të ndalojnë “shprthimet”, dhe prokurori special 
duhet të fillojë hetimin e plotë për bisedimet e shpallura më parë nga opozita.

Liderët e VMRO-DPMNE-së, LSDM-së, BDI-së dhe PDSH-së: Nikolla Gruevski, Zoran Zaev, 
Ali Ahmeti dhe Menduh Thaçi vendosën nënshkrimet e tyre në Marrëveshjen e Przhinos.
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“GOSPELI” I PRIBE PËR SHTETIN E KAPUR

Ndërkohë, Komisioni Evropian FORMOI një grup ekspertësh të pavarur, me përvojë në 
fushën e sundimit të ligjit për të analizuar shpejt situatën dhe për të bërë rekomandime. 
Ekipi gjithashtu përfshiu një ish-prokuror të Irlandës, si dhe një ish-shef të departamentit 
antimafia të Italisë. Grupi u drejtua nga ish drejtori i Drejtorisë së Ballkanit Perëndimor, 
Reinhard Priebe. Në bazë të gjetjeve, grupi më 8 qershor 2015 dha rekomandime për 
tejkalimin e krizës përmes masave specifike:

“Përkundër të gjitha dallimeve politike, një dialog konstruktiv politik midis qeverisë dhe 
opozitës është i domosdoshëm për funksionimin e duhur të demokracisë parlamentare. 
Vendi i partive të zgjedhura është në Parlament. Interesi i politikanëve dhe partive nuk 
duhet të ngatërrohet me interesin publik të shtetit. Informacioni i ndjeshëm nuk duhet 
t’i nënshtrohet taktikave politike. Aty ku ekzistojnë pretendime për abuzime serioze të 
institucioneve shtetërore, ekziston një interes publik për informacion transparent dhe 
gjithëpërfshirës”.

Gjetjet kanë treguar incidente serioze të korrupsionit politik në nivele të ndryshme dhe 
në shumë mënyra. Luftimi i këtij lloji të korrupsionit duhet të bëhet përfundimisht një 
përparësi kryesore për vendin, thuhet në raport.

Skandali i përgjimit zbuloi një shkelje masive të të drejtave themelore. Skandali, thuhet 
në raport, tregon një mospërfillje ndaj etikës profesionale, parimeve themelore të 
administrimit të rrezikut dhe mungesës së njohurisë për ndjeshmërinë e detyrave të 
inteligjencës brenda DSK-së. Gjithashtu shqetësuese është mungesa e dukshme e 
rregullave të shërbimit të të drejtave themelore të trajnuara dhe rregullave të mbrojtjes 
së të dhënave. Lidhja familjare midis politikanëve të nivelit të lartë dhe zyrtarëve të nivelit 
të lartë në DSK, si dhe Prokurorisë Publike, krijon një mjedis të rrezikshëm për konflikt 
interesi.

DSK-së duhet ti hiqet roli i saj ndërmjetësues, në mënyrë që të mos ndërhyjë në pavarësinë 
e autoriteteve të tjera kompetente kur bëhet fjalë për përgjimin e komunikimeve (policia, 
dogana dhe policia financiare). DSK nuk duhet të ketë qasje të drejtpërdrejtë në pajisjet 
teknike që lejojnë pasqyrimin e sinjalit të komunikimit. Në asnjë rrethanë DSK nuk duhet 
të ketë mundësi praktike për përgjimin e drejtpërdrejtë të komunikimeve.
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Për përmbajtjet e përgjimit, ndër të tjera, thotë se hetimet e krimeve të zbuluara me 
përgjim duhet të trajtohen seriozisht pa hezitim dhe frikë, në një mënyrë jo selektive. 
Një hetim efektiv mund të kërkojë konfiskimin e dosjeve dhe të gjitha arkivave të 
disponueshme nga DSK dhe operatorët e telekomunikacionit dhe krahasimin e tyre 
me urdhrat gjyqësore të lëshuara. Kur është e nevojshme, hetuesit mund të marrin në 
konsideratë ndihmën dhe ekspertizën ndërkombëtare.

Grupi thotë se përgjimet e zbuluara kohët e fundit kanë konfirmuar një lidhje jo të 
shëndetshme midis mediave kryesore dhe zyrtarëve të lartë të qeverisë, me perspektivën 
e marrjes së urdhrave të drejtpërdrejtë për çështje themelore të politikës editoriale. Kjo 
praktikë shkel të drejtën e publikut për të marrë informacione nga burime të shumta dhe 
zvogëlon hapësirën për raportim objektiv dhe të ekuilibruar të fakteve. Media duhet të 
kryejë detyrat e tyre dhe të raportojë para publikut pa ndonjë presion ose ndërhyrje të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga autoritetet publike. Financimi selektiv i qeverisë ose 
reklamimi qeveritar i bazuar në përkatësi politike nuk lejohet.

Në lidhje me gjyqësorin dhe prokurorinë, raporti është i detajuar, por në përgjithësi 
rekomandon që shërbimet gjyqësore dhe prokuroriale të jenë në gjendje të veprojnë në 
mënyrë të pavarur dhe të paanshme.

Rekomandimet për zgjedhjet, ndër të tjera, theksuan se përfshirja e drejtpërdrejtë 
politike në manipulimin zgjedhor, siç duket nga përgjimet, është një shkelje serioze e 
parimeve themelore demokratike dhe duhet të adresohet në mënyrë adekuate në nivelin 
gjyqësor dhe politik.

DORËHEQJET, QEVERIA TEKNIKE, PENGESAT, AFATE 
TË SHKELURA DHE FALJA

Një vit pas “jo”-së kategorike të Gruevskit për një qeveri teknike, Maqedonia prapë 
mori një qeveri teknike. Më 18 janar 2016, sipas Marrëveshjes së Przhinos, Gruevski dha 
dorëheqjen si Kryeministër i Republikës së Maqedonisë, dhe Emil Dimitriev, ish Sekretari 
i Përgjithshëm i VMRO-DPMNE dhe ish Zëvendës Ministër i Mbrojtjes, u bë Kryeministri i 
ri i përkohshëm.
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Por, pavarësisht kësaj, megjithëse me Marrëveshjen e Przhinos: “Palët marrin përsipër të 
mos ndërmarrin asnjë hap që do të pengonte zbatimin, veçanërisht në lidhje me zhvillimin 
e zgjedhjeve të 24 Prillit 2016”, Marrëveshja që nga nënshkrimi i tij është thuajse çdo ditë 
“i minuar”. Janë shkelur të gjitha afatet, dhe mbi të gjitha, ligjvënësit Talat Xhaferi (BDI) 
dhe Kërsto Mukovski (VMRO-DPMNE) kanë paraqitur një projektligj që ndalon shpalljen e 
“bombave” në parlament. Masa u komentua publikisht si pjesë e taktikave të negociatave 
të palëve nga qeveria, kurse propozimi si problematik dhe kundërproduktiv për të dalë 
nga kriza politike.

Nën presionin e publikut dhe me ndihmën e lehtësuesit të BE Peter Vanhoutte, 
“moratoriumi i bombave” u hoq. Por ky nuk ishte fundi i “minimit” të Marrëveshjes.

Disa ditë më vonë, Këshilli i Prokurorëve Publikë përzgjodhi vetëm 7 nga 14 kandidatët 
e emëruar nga Prokurorja Speciale Katica Janeva. LSDM u tërhoq nga negociatat. Sipas 
tyre, pika themelore e Marrëveshjes - Janeva ishte që të krijojë ekipin e vet, dhe Këshilli 
vetëm ta verifikonte atë.

Publiku tashmë ishte më i prirur të pyetej - çfarë tjetër ka për “minim”?U “minua” edhe 
lehtësuesi, belgu Peter Vanhoutte. Edhe pse ai ka qenë në Maqedoni në shumë raste që 
nga viti 2001, publiku u mahnit nga negociatat e tij pragmatike me pikëpamjet e tija të 
hapura pa dëshirën për të kënaqur ndokënd. Në bisedimet vinte me një biçikletë, të cilën 
ai e “parkoi” pasi u bë një ftesë në Twitter për ta shkelur nëse e shofin në rrugë. Ai ishte 
aktiv në tweeting “mace” me mesazhe aktuale politike. Kështu kishte një “tweet” se më 24 
prill nuk mund të ketë zgjedhje.

VMRO-DPMNE atëherë (fillimi i vitit 2016) njoftoi se nuk do të marrë pjesë më në takimet 
e organizuara nga Vanhoute. Për ta, nga një lehtësues ai është bërë një “turist i thjeshtë 
në Maqedoni”.

Në një takim të liderëve të partive me Komisionerin e BE Johannes Hahn në Janar 2016, 
LSDM nuk pranoi që zgjedhjet e parakohshme të mbahen për tre muaj për shkak të 
“pastrimit të parakohshëm të listës së votuesve dhe reformave të paplotësuara të 
mediave”.

Johanes Han në 
mbështetje të 
Marrëveshjes së 
Përzhinës
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Komunitetit ndërkombëtar i është bërë e qartë se nuk ka asgjë në zgjedhjet e 24 Prillit nën 
Marrëveshjen e Przhinos. Kërkoheshte një datë e re. Pas takimeve të jashtëzakonshme 
të lidershipit, duke konkluduar se nuk kishte kushte për zgjedhje të ndershme dhe 
demokratike, “të huajt” njoftuan se po mendonin për 5 qershor dhe thirrën për “artileri 
diplomatike”.

Ministri gjerman për Evropën, Michael Roth, erdhi në Maqedoni, duke shprehur shqetësim 
të madh për situatën e përgjithshme në vend. Zëvendës Ndihmës Sekretari i Shtetit Hoyt 
Yee na “vizitoi” shkurt me një mesazh që Shtetet e Bashkuara dhe BE po ndiqnin nga afër 
(jo)zbatimin e Marrëveshjes së Przhinos.

Dhe kjo ndodhi kur ndodhi falja e Presidentit Ivanov.

Më 12 Prill 2016, në mes të një Parlamenti të tretur, Presidenti i atëhershëm Gjorge Ivanov, 
duke përdorur të drejtën e tij për falje të personave të përfshirë në krimin zgjedhor, 
deklaroi falje të përgjithshme dhe ndërpreu të gjitha procedurat penale kundër 
politikanëve dhe bashkëpunëtorëve ose përkrahësve të tyre. Ivanov tha se ai e bëri këtë 
me iniciativën e tij për të mbrojtur interesin e shtetit dhe të kontribuojë në zgjidhjen 
e krizës politike. Për opozitën ishte një puç shteti. Ata akuzuan Ivanovin për shkeljen 
e Kushtetutës, ligjet dhe dinjitetin e qytetarëve dhe për “varrosjen” e Marrëveshjes së 
Przhinos.

LSDM kërkoi mbledhjen e Kuvendit dhe dorëheqjen e Ivanovit. Të “frapuar” nga Ivanov 
ishin edhe në VMRO-DPMNE-në qeverisëse dhe tha se ata nuk e mbështesin vendimin 
e tij. Por vështirë se dikush besonte në njoftimin e partisë, veçanërisht opozita. Për ata, 
Gruevski, i cili tashmë kishte dhënë dorëheqjen si kryeministër (18 janar 2016), ishte 
“porositësi” i faljes - direkt nga një seli partie e quajtur “Pallati i Bardhë”, nga e cila 
pothuajse nuk dilte jashtë.

Më 13 prill, mijëra qytetarë protestuan kundër “faljes” së Ivanovit. Protesta nisi para 
zyrave të PSP dhe vazhdoi në rrugët e Shkupit, duke shkatërruar zyrën e Ivanovit në 
qendër të qytetit, si dhe dritaret e Ministrisë së Drejtësisë. Në protesta kishte arrestime 
dhe plagosje. Falja ngjalli protesta masive në disa qytete. Këto protesta ishin fillimi i 
“revolucionit shumëngjyrësh”. Pasuan reagime të ashpra nga Sh.B.A dhe BE. Për Rusinë, 
kjo ishte një përgatitje për të ashtuquajturin “Skenar Ukrainas”. 
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Megjithëse faljen e konsideronte si vendim të duhur, më 27 maj 2016, Ivanov tërhoqi faljen 
e 22 personave “të ekspozuar politikisht”, dhe pastaj plotësisht pas 10 ditësh.

Më 22 qershor 2016, në fjalimin e tij para publikut, Ivanov shpall fajtor 
për krizën politike maqedonase nga LSDM dhe BDI, si dhe PSP, e cila, 
sipas tij, u bë një instrument i përndjekjes selektive. Duke sqaruar 
vendimin e diskutueshëm për faljet, Ivanov tha se po zhvillohej një 
luftë speciale kundër Maqedonisë dhe se vendimi ishte i nevojshëm 
për të rivendosur rendin dhe jo për të angazhuar Ushtrinë e 
Republikës së Maqedonisë. Pas fjalimit, ai përsëri u kërkua të jepte 
dorëheqjen nga LSDM, BDI, DS dhe LDP.

Në intervistën e tij të fundit si Ambasador i BE në Maqedoni (Gusht 
2016), Aivo Orav do të thotë se falja ishte një shpërthim bërthamor 
që askush nuk e priste dhe që vonoi shumë krizën, e cila do të 
mbahet mend dhe do të analizohet për një kohë të gjatë. 

PËRZHINO 2

Në komunitetin ndërkombëtar u ndez “drita e kuqe”.

Në vazhdën e protestave për faljet dhe pikën e nxehtë politike, kryetari i parlamentit 
Trajko Veljanoski shpalli zgjedhje të parakohshme për 5 qershor 2016.

Për LSDM-në opozitare, kjo datë gjithashtu nuk siguroi kohë për një zgjedhje të ndershme. 
Një “pengesë” ishte propozimi i opozitës për të ngritur një njësi të veçantë gjyqësore 
për çështjet që do të vinin nga PSP. “Kjo është mënyra e vetme që drejtësia mund të 
nxirret në dritë në këtë gjyqësor të korruptuar”, tha nënkryetarja e LSDM-së, Radmilla 
Shekerinska në fillim të korrikut 2016. Rruga për të dalë nga kriza dukej shumë larg.

Bashkimi Evropian nxiti një takim të liderëve të partive maqedonase në Vjenë, por 
takimi u anulua. Gjermania ka dërguar të dërguarin e saj të veçantë Johannes Heindl të 
ndërmjetësojë në zgjidhjen e krizës politike.

“Falja ishte një 

shpërthim bërthamor 

që askush nuk e 

priste dhe që vonoi 

shumë krizën, e cila 

do të mbahet mend 

dhe do të analizohet 

për një kohë të 

gjatë.” – Aivo Orav, 

euroambasador
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‘Për shkak të mungesës së vullnetit politik të qeverisë për të zgjidhur krizën’ Komisioni 
Evropian shkurtoi 27 milion euro nga programi IPA 2 i Maqedonisë.

Kur më 11 korrik 2016, Ndihmës sekretari i Shtetit Victoria Nuland shkeli në tokën 
maqedonase, ishte e qartë se durimi i komunitetit ndërkombëtar ishte në një fund. U 
largua nga Shkupi e “inkurajuar që një marrëveshje për çështjet e diskutueshme do të 
arrihet në ditët në vijim”.

Më 20 korrik 2016 u zhvillua “Përzhino 2”.

U ra dakord më 11 dhjetor 2016 që të zhvillohen zgjedhje të parakohshme parlamentare 
në Republikën e Maqedonisë.

Për negociatat në Przhino, atëherë Zëvendës Presidenti i VMRO-DPMNE dhe Ministri i 
Shëndetësisë, Nikolla Todorov do të thot pas disa vitesh se ata ishin aq të lodhur nga 
negociatat, sa filluan të refuzonin edhe propozimet e tyre pa e ditur kush dhe çfarë 
propozon.

PRIEBE 2

Ekspertët e Komisionit Evropian, të udhëhequr nga Priebe, kanë përgatitur një raport të 
ri në 2017, duke propozuar një seri reformash në sektorët dhe institucionet kryesore në 
vend. Raporti është, në të vërtetë, një vazhdim i së parës që u lëshua në qershor 2015 
në kulmin e krizës politike në vend. Shumica e rekomandimeve në atë raport ende nuk 
janë zbatuar. Nevoja për t’i zbatuar ato është “urgjente”, thonë ekspertët, me qëllim që 
të fitojnë kohën e humbur. Këto përparësi janë bërë gjithashtu një kusht për fillimin e 
negociatave të pranimit në  Bashkimin Evropian.

QEVERI KALIMTARE SIPAS “PËRZHINO”

Më 2 shtator 2016, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë zgjodhi një qeveri kalimtare që 
duhej të zhvillonte zgjedhje të parakohshme parlamentare më 11 dhjetor. Emil Dimitriev 
u zgjodh kryeministër.

Në fjalimin e tij, Dimitriev tha se fokusi kryesor i qeverisë së re duhet të jetë organizimi 
i zgjedhjeve të ndershme dhe demokratike që “askush nuk do të jetë në gjendje t’i 
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kontestojë dhe i cili do t’i japë fund krizës politike”.Sipas një marrëveshje midis drejtuesve 
të katër partive më të mëdha parlamentare, qeveria kalimtare zgjidhet 110 ditë para 
zgjedhjeve.

100 ditë para zgjedhjeve, në bazë të marrëveshjes ndërpartiake, Santa Argirova duhej 
të emërohej kryeredaktore e MRTV. Por Argirova u emërua redaktore e programit të 
informacionit, i cili është pozicioni i katërt për sa i përket sistematizimit të shërbimit 
publik.

U krijua një komision i përkohshëm për të monitoruar prezantimin e mediave, i cili 
gjithashtu do të funksionojë deri në fund të zgjedhjeve.

Lista zgjedhore ishte pastruar tashmë nga votuesit që kishin të dhëna kontestuese.

ZGJEDHJE 11 DHJETOR 2016

Në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, VMRO-DPMNE fitoi 51 vende, LSDM - 49, BDI - 
10, BESA - 5, Aleanca e Shqiptarëve - 3, dhe PDSH - 2.

Në mbrëmje, pas numërimit të votave, u festua si në LSDM ashtu edhe në VMRO-DPMNE.

“Të dashur qytetarë, gëzohuni, festoni jetën. Regjimi ka rënë. Le ta kuptojë e gjithë bota 
- Maqedonia ka shkruar historinë botërore, rrëzoi regjim me stilolaps, me votë. Jini të 
lumtur dhe krenarë. Do të keni diçka për t’ju rëfyer si fëmijëve ashtu edhe nipave dhe 
mbesave. Jam krenar per ju. Maqedonia është një vend i lumtur. Nga sot Maqedonia hap 
një faqe të re, për perspektivat evropiane, me një të ardhme të bukur për jetën e të 
gjithë qytetarëve të saj”, tha Zaev para Qeverisë në Ilindenska nr. 2.

Dhe nga selia e partisë, kryetari i VMRO-DPMNE-së Nikolla Gruevski do të thotë: “VMRO-
DPMNE kishte një kundërshtar të ashpër në këto zgjedhje dhe për këtë arsye fitorja ka 
një rëndësi dhe barë të veçantë, veçanërisht kur shikojmë atë që kemi kaluar si parti dhe 
si shtet. Numri i votave për VMRO-DPMNE është nën mbështetje të vazhdueshme, dhe 
pati surpriza midis elektoratit shqiptar. LSDM ka marrë mbështetje të konsiderueshme 
nga elektorati shqiptar, por ne do të nxjerrim përfundime dhe mësime nga analiza”.

Në vend të mësimeve, matematika zgjedhore filloi menjëherë. Në këto zgjedhje, BDI fitoi 
vetëm 10 deputetë. Kryetari i partisë, Ali Ahmeti, nuk e fshehu zhgënjimin e tij. “Unë me 
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zemërim them se shqiptarët kanë humbur mandatet e tyre. BDI fitoi zgjedhjet, por unë 
gjithnjë isha i interesuar të fitoja mbi shqiptarët në radhë të parë dhe nuk jam i lumtur 
për fitoren e BDI-së”, tha Ahmeti.

Numri i madh i votave që mori LSDM nga qytetarët shqiptarë u interpretuan si një 
“zhvlerësim” veçanërisht për BDI, por edhe për BESA dhe Aleancën, dhe ndoshta PDSH, 
për të hyrë në një koalicion me Zaev. 

ANKESA, TUBIME, PROKLAMATA, NEKROLOGË...

Ndërsa Komisioni Shtetëror Zgjedhor shqyrtonte ankesat, “të bindur” se një mandat do 
i revokohej, partia VMRO-DPMNE organizoi një protestë. Folësit u rreshtuan në fazën e 
ngjeshjes përpara ndërtesës së ish-NIP Nova Makedonija. Zhurma që ata shkaktuan 
ishte interpretuar si një “zë paralajmërues” për anëtarët e KSHZ-së.

Përshtypës ishte fjalimi i drejtoreshës së Komisionit për Marrëdhënie me Komunitetet 
Fetare dhe Grupet Fetare, Valentina Bozhinovska, e cila do të thotë: “Kjo natë është një 
natë me thika, kjo natë është një natë e arsyes ose e çmendurisë së një njeriu. Tradhtarit 
të fundit maqedonas... Zoran Zaev, e preke VMRO-DPMNE-në do të të ndodh populli, do 
të të ndodh Maqedonia. Shtëpia jonë do të jetë para KSHZ-së, me tenda… Do të ketë një 
ditë kur ne do të themi ‘Ejani vëllezër dhe motra të mbledhemi dhe të nisim, të shohim 
kush do të jetë mbreti ynë dhe kush është spiun’. Të dijnë edhe Çiçakovski edhe Duma 
(anëtarët e KSHZ) se po vrasin Gocen dhe Çenton me dy plumba këtë natë”, do të thotë 
Valentina Bozhinovska më 16 dhjetor.

Të nesërmen, Nikolla Gruevski do të “errësojë” fjalimin për thikat. Në raportet e tij 
gazetareske, fjalimi i tij ishte përshkruar si “i mprehtë, i zemëruar dhe me një dozë 
kërcënimesh për zyrtarët e huaj dhe OJQ-të, por edhe me thirrje delikate për mos njohje 
të institucioneve shtetërore nëse VMRO-DPMNE dështon të formojë një qeveri”. Ai do të 
lexojë para mbështetësve të tij përpara KSHZ një Proklamatë që u miratua atë natë nga 
Komiteti Ekzekutiv i partisë:
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PROKLAMATA E VMRO DPMNE

1. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka marrë vendime të paligjshme me qëllim që të prishë 
vullnetin zgjedhor të njerëzve. Puna e Komisionit Shtetëror Zgjedhor u shndërrua në një 
parodi. Ne kemi informacione për përfshirjen e disa përfaqësuesve të huaj për të ndikuar 
në disa prej anëtarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, në drejtim të inxhinierisë 
pas zgjedhjeve dhe falsifikimit të vullnetit zgjedhor të qytetarëve të Republikës së 
Maqedonisë. Disa nga përfaqësuesit e pavarur të KSHZ-së nuk janë të pavarur. Vendimet 
e paligjshme të KSHZ mund të korrigjohen nga Gjykata Administrative. Ne bëjmë thirrje 
për asnjë presion nga Gjykata Administrative mbi askënd. Nëse Gjykata Administrative 
gjithashtu i nënshtrohet ndikimit të saj dhe mbështet vendimet e paligjshme të KSHZ-së 
dhe kështu revokon fitoren e VMRO-DPMNE-së dhe falsifikon shprehjen e lirë të vullnetit 
të qytetarëve të Maqedonisë, VMRO-DPMNE deklaron se nuk do të marrë pjesë në ri-
kandidim dhe nuk do të njoh rezultatet e këtij rivotimi. Kriminelit të falur Zoran Zaev nuk 
do ti lejojmë të formojmë një qeveri me vullnet të falsifikuar të qytetarëve të Republikës 
së Maqedonisë. VMRO-DPMNE nuk do të lejojë funksionimin e institucioneve me vullnet 
të falsifikuar të qytetarëve dhe funksionimin e institucioneve që nuk kanë legjitimitetin e 
qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.

2. Shteti duhet të marrë vendime në mënyrë sovrane. Disa ambasadorë kanë filluar të 
ndërhyjnë shumë në politikën e brendshme të vendit. Ajo duhet të ndalet. Ne mbetemi 
të hapur për të komunikuar me të gjithë ambasadorët dhe përfaqësuesit e vendeve 
të tjera, por disa ambasadorë që kanë filluar të ndërhyjnë shumë në politikën tonë të 
brendshme duhet të ndalojnë ta bëjnë këtë. VMRO-DPMNE nuk do të lejojë ndërhyrjen 
e mëtutjeshme të ambasadorëve në çështjet e brendshme politike të vendit dhe ne i 
nxisim ata të qëndrojnë brenda mandateve dhe fuqive të tyre si diplomat.

VMRO-DPMNE lë formatin e takimeve dhe negociatave me partitë e tjera politike që 
përfshijnë ambasadorë, ndërmjetësues të huaj ose përfaqësues të vendeve të tjera, të 
cilat negociohen ose miratohen nga vendimet e marra nga përfaqësuesit e njerëzve në 
secilin shtet.

3. Në të ardhmen, VMRO-DPMNE nuk do të miratojë zgjidhje jostandarde ose hibride në 
asnjë sektor, nëse ato nuk janë të disponueshme në Shtetet e tjera Anëtare të BE-së.

4. VMRO-DPMNE nuk do të pranojë dhe nuk do të lejojë kantonizimin dhe ripërcaktimin e 
shtetit me asnjë kusht ose në asnjë rrethanë.
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5. Ne do të luftojmë për desoroisizimin e Republikës së Maqedonisë dhe forcimin e një 
sektori civil të pavarur që nuk do të jetë nën kontrollin e askujt. Fusha e fondacioneve 
të fondeve dhe OJQ-të do të rregullohen duke ndjekur demokracitë më të përparuara në 
botë.

VMRO-DPMNE, si historikisht, ashtu edhe në të tashmen dhe në të ardhmen, ka qenë 
dhe do të vazhdojë të jetë një parti pro-perëndimore. Orientimi ynë është anëtarësimi 
në NATO dhe BE dhe miqësia strategjike me Shtetet e Bashkuara. Vlera themelore e 
NATO-s, BE-së dhe Shteteve të Bashkuara është demokracia dhe kjo proklamatë është 
një proklamatë për mbrojtjen e demokracisë në Republikën e Maqedonisë.

NEKROLOGËT

Të nesërmen, në rrjetin social Imgur u vendosën fotografitë e disa ambasadorëve në 
vend me korniza për vorrosje, me shirita të zinj dhe qirinj. Në “nekrologët”  përfshiheshin 
personazhet e ambasadorit amerikan Jess Bailey, atij britanik Charles Garrett, 
gjermanes Christine Althauser dhe ambasadorëve të Francës, Italisë dhe Hollandës. Ish-
ndërmjetësit në Marrëveshjen e Përzhinos - Peter Vanhoutte dhe eurodeputeti Richard 
Howitt, ambasadori në detyrë i BE-së Samuel Zhbogar dhe i mëparmi Aivo Orav - morën 
gjithashtu nekrologje. Disa nga ambasadorët nuk fshehën se kishin kërkuar “mbështetje” 
nga vendet e tyre.

53 HERË SOROS

Midis festave të Vitit të Ri dhe festave të Krishtlindjes në 2017, u shpall një mega-intervistë 
me Nikolla Gruevski. Disa do të thonë se i mungojnë ato përshëndetjet e gjata që na ka 
dërguar në televizione disa herë në ditë për çdo Vit të Ri.

Sipas analizës së META, Gruevski në dy pjesët e para të mega-intervistës për revistën 
elektronike Republika, kacafytet me miliarderin amerikan George Soros, duke përmendur 
emrin e tij 53 herë dhe kështu, sipas analizës, ndan hapësirë të madhe për përleshjen 
me “Soros dhe të gjithë milionat që i hedh në Maqedoni” dhe me “gazetarë të korruptuar, 
pronarë të mediave, profesorë, intelektualë, analistë, aktivistë, të udhëhequr nga 
protestues profesionistë”. Në intervistën e titulluar “Sektori civil nuk duhet të mbetet 
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në duart e Soros”, Gruevski thotë: “Sikur të mos kishte qenë për Soros me tërë rrjetin e 
OJQ-ve, mediave, politikanëve, brenda dhe jashtë, që ai paguan, ndikimin në shtetet më 
të fuqishme në botë, dhe ky ndikim vendimtar kur bëhet fjalë për vendet më të vogla si 
e jona, nuk do të ishte aq e vështirë, dhe ekonomia do të ishte më e fortë, do të kishim 
më shumë punë të reja”.

Sipas Gruevskit, sektori civil në të ardhmen “nuk duhet të mbetet vetëm në duart e Soros 
dhe qeverive të huaja”.

Për shumë njerëz, kjo intervistë ishte në të vërtetë njoftimi i formimit të shoqatës “Stop 
Operation Soros” më 17 Janar.

IVANOV DORËZON MANDATIN GRUEVSKIT

Liderët e BDI, BESA dhe Aleanca për Shqiptarët, nënshkruan një platformë të përbashkët 
në Tiranë në 7 janar, duke deklaruar se ata respektojnë vullnetin e shprehur të qytetarëve 
të Maqedonisë në zgjedhjet parlamentare të 11 dhjetorit 2016. Në 7 pika, si bazë, 
përcaktohet si vijon: arritja e barazisë së plotë në përputhje me Marrëveshjen e Ohrit 
dhe Kushtetutën; arritja e barazisë ekonomike dhe mirëqenies sociale përmes zhvillimit 
rajonal të ekuilibruar; forcimi i sundimit të ligjit si parakusht për avancimin e procesit të 
integrimit euro-atlantik; krijimin e një fryme besimi për marrëdhënie të mira ndëretnike 
për stabilitetin politik në vend; zgjidhja e mosmarrëveshjes për emrin; marrëdhëniet e 
fqinjësisë së mirë dhe integrimi i shpejtë në NATO dhe Bashkimin Evropian.

Për VMRO-DPMNE, kjo platformë, të cilën e quajti “Tirane”, është baza për federalizimin 
e vendit.

Më 9 janar, Presidenti Ivanov i dha mandatin kryetarit të VMRO-DPMNE-së Nikolla Gruevski 
për të formuar një qeveri.

Sipas ligjit, Gruevski kishte 20 ditë për të formuar një qeveri që duhet të ketë mbështetjen 
e shumicës së numrit të përgjithshëm të deputetëve, ose të paktën 61 deputetëve.

Partitë e bllokut shqiptar BDI, Lëvizja BESA dhe Aleanca për Shqiptarët thanë se platforma 
që ata nënshkruan në Tiranë është baza e tyre në negociata për pjesëmarrje në qeverinë 
e re.
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Afati skadoi, dhe VMRO-DPMNE nuk arriti të formojë një qeveri. Ndërsa Gruevskit ishte në 
dritaren e selisë së partisë natën e 29 janarit, duke pritur për një “haber” nga ish partneri 
i tij i koalicionit, BDI kishte marrë një vendim tjetër.

I pyetur kur, në të vërtetë, partia e tij mori vendim që të mos koaliciononte me Gruevskin, 
kreu i BDI-së Ali Ahmeti për këtë botim do të thotë:

“Nuk ishte lehtë të bëhet ndarja sepse keni qenë në qeverisje të përbashkët për 10 vjet. 
Dhe atëherë unë thashë, dhe tani them se ne ishim në një pozitë shumë delikate për atë 
që duhej të bëhej. Ky shpjegim u kërkua nga unë: ‘Mirë z. Ahmeti, mirë, ne e kuptojmë 
pozicionin tuaj sepse shohim që shqiptarët nuk duan që ju të jeni në partneritet me 
VMRO-DPMNE dhe se shqiptarët kanë një mendim me të cilin nuk jemi dakord. Por ata 
kanë krijuar mendimin se VMRO është antishqiptare. Dhe kjo ishte një nga arsyet që 
po i thoja. Dhe unë i them Nikolla Gruevskit: ‘Nëse doni që BDI të varroset si një vlerë 
e ndërtuar në këto zona, atëherë le të vazhdojmë më tej. Por nuk jam gati me duart 
e mia për të gërmuar varrin e një entiteti që kam ngritur dhe ndërtuar së bashku me 
bashkëpunëtorët’. Gruevski tha se as ai nuk e dëshironte atë, por më tha: ‘Tani 
ju po shkelni parimet që keni kërkuar. Sepse në vitin 2006 bëra një gabim. Dhe 
pranoj që kam bërë gabim, por nuk ju çova në burg. Ti më lidh duart mua dhe 
do më çosh në burg’. Unë i thashë: ‘Jo, nuk po të çoj në burg. Nëse keni bërë 
diçka në kundërshtim me ligjet që unë nuk di... ‘, dhe sot them me përgjegjësi 
të plotë se nuk e di se çfarë ai ka bërë. Nikolla Gruevski asnjëherë nuk ka 
ngritur tema të tilla me mua, por ne kemi biseduar në parim për përparimin 
dhe zhvillimin e shtetit, për ndërtimin e politikave edhe pse kemi pasur 
dallime. Në veçanti, ne kemi pasur dallime në lidhje me zgjidhjen e çështjes 
së emrit, në lidhje me marrëdhëniet që VMRO kishte ndërtuar me bashkësinë 
ndërkombëtare; Nuk më pëlqenë dhe i thashë hapur Nikolla Gruevskit se këto 
marrëdhënie nuk do t’ju ndihmojnë si parti politike, por shihni, komunikoni 
dhe vendosni gjërat ashtu si duhet, sepse ne nuk mund të ndërtojmë politika 
fitimprurëse të shtetit, nëse konfrontojmë partnerët dhe Aleatët, sepse ne 
po kërkojmë të integrohemi në NATO dhe BE, e jo ata”, ishte përgjigjja e Ali 
Ahmetit për mospërputhjen me VMRO-DPMNE.

„Në vitin 

2006 bëra një 

gabim. Dhe 

pranoj që kam 

bërë gabim, 

por nuk ju 

çova në burg. 

Ti më lidh 

duart mua dhe 

do më çosh 

në burg' “ 

‒ Ahmeti për 

bisedën me 

Gruevskin 
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Më 23 shkurt, LSDM dhe BDI u pajtuan për një koalicion. Tri ditë më vonë, në një intervistë 
për Sitel TV, Gruevski do të thërrasë njerëzit të mbrojnë shtetin. “Një skenar po përgatitet 
në disa hapa për dygjuhësinë, sulmin mbi unitetin dhe kantonizimin... Nëse njerëzit nuk 
mbrojnë shtetin e tyre, atëherë do të ketë probleme. Nëse ata mendojnë dhe planifikojnë 
të shtrihen në shtëpi dhe të shikojnë televizion se dikush tjetër do ta mbrojë shtetin, po 
gabojnë”, tha Gruevski dhe bëri një thirrje “vetëviktimizuese” të drejtuar Zoran Zaevit:

“Nëse ai dëshiron të më arrestojë, unë po paraqitem të parin 
që të më fus në burg dhe të më ngacmojë, vetëm të mos godit 
themelet e shtetit, le të më godasë mua”, tha Gruevski dhe i 
bëri një ofertë publike Zaevit nëse është i vendosur të bëhet 
kryeministër me çdo kusht dhe nëse heq dorë nga ajo agjendë 
për rrëzimin e shtetit, VMRO-DPMNE do ta mbështesë atë në 
qeverinë e pakicave dhe do të mbështesë të gjitha ligjet që nuk 
ndikojnë në identitetin e shtetit.

Ndërsa Gruevski ishte në Vjenë, disa e dëgjuan dhe fikën TV-të 
e tyre, por u bënë “yje në ekranet” brenda dhe jashtë vendit. 

27 PRILL 2017  
- PËRPLASJA NË KUVEND 

Më 27 Prill 2017 isha në Tiranë. Regjisori nga Kërçova, Qëndrim Rijani më ftoi në premierën 

e shfaqjes së tij “39 hapa” në Teatrin Metropol. Si mik i tij nga Maqedonia, kam pasur një 

vend të veçantë në ballë. Regjisori Rihani është shumë i suksesshëm, shfaqjet e tij kanë 

fituar shumë çmime, dhe unë sigurisht që isha i ngazëllyer kur pashë arritjen e tij të 

fundit teatrore.

Shfaqja filloi, dhe pas vetëm disa minutash telefoni memec filloi të dridhej si “i çmendur”. 

Më erdhën dhjetëra thirrje dhe mesazhe, dhe pyetja më e zakonshme ishte “A është 

gjallë Zijadin Sela?” Unë i thashë vetes - Nazim, lëre shfaqjen, diçka po ndodh në shtëpi. 

Rijani vuri re dhe vrapoi pas meje. Unë i shpjegova se kishte një ndërhyrje në Kuvend 

dhe se mund të kishte viktima njerëzore. U ktheva në hotel dhe ndeza TV. Kishte një 

“shpërthim” informacioni për Maqedoninë në të gjitha kanalet. Ngjarjet në Kuvend ishin 

lajmet kryesore.

„Nëse ai dëshiron të 

më arrestojë, unë po 

paraqitem të parin 

që të më fus në burg 

dhe të më ngacmojë, 

vetëm të mos godit 

themelet e shtetit, 

le të më godasë mua 

‒ Gruevski
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Maqedonia ishte një temë kryesore në atë kohë, veçanërisht në ato ditë kur pritej 

zgjedhja e një kryetari të ri të parlamentit dhe një qeverie të re.

Pavarësisht nëse ishte një revolucion apo një ndryshim i vështirë i qeverisë, shumë nuk 

do të pajtohen, por një gjë është e sigurt: formimi i qeverisë së Zoran Zaev zgjati 171 

ditë nga zgjedhjet e 11 dhjetorit 2016 - periudha më e gjatë që duhej ndonjëherë për ta 

formuar atë qeveri nga fundi i zgjedhjeve deri në votimin në Parlament. Por kjo periudhë 

nuk duhet të vlerësohet si një kuriozitet apo një lloj fakti statistikor i tipit “a e dini...” 

ose “besoni apo jo...”, pasi kjo është një periudhë tensionesh, krehjesh, dredhimesh, 

interpretimesh, manipulimesh të jashtëzakonshme të ligjeve, procedurave dhe madje 

edhe nervave të publikut të gjerë.

Dhe dita më e keqe e kësaj periudhe është 27 Prilli - një ditë që ka ndryshuar politikën, 

jetën, madje dhe Maqedoninë në shumë mënyra. Ndryshimi i pushtetit mund të ketë 

ndodhur, edhe pse nuk ishte zyrtar, por ndryshimi i asaj që është Maqedonia - ndodhi 

atë natë. Pas disa përpjekjeve për të mbajtur një seancë parlamentare për të zgjedhur 

një lider të ri, u njoftua se ajo do të zhvillohej në 27 Prill. Të gjithë deputetët prisnin një 

mesazh sms në kohën e fillimit të tij.

Seanca filloi, dhe bashkë me të edhe tensionet para Parlamentit. Kolegët që kanë 

ndjekur ngjarjet dhe aktorët politikë që kemi intervistuar thanë që nuk e dinë në ato 

orë nëse Maqedonia siç e dimë u shemb, pasi jo vetëm konflikti ndëretnik, por një luftë e 

mundshme civile u paralajmërua nga “rënia e regjimit” si ajo që u quajt largimi i qeverisë 

së vjetër.

Drama shumë-orëshe në Parlament do të thoshte disa orë “vdekje klinike” të shtyllës 

kryesore të shtetit - Parlamentit. “E enjtja e përgjakshme”, siç u thirr më vonë, mund të 

ketë qenë “fundi i përgjakshëm i shtetit” për pak, thonë gazetarët dhe publiku i gjerë.

Nga ora 19:00, kur filluan tensionet, deri në orët e vona të natës kur situata u qetësua, 

kur fillimisht mendohej se kishte viktima, qarkulluan zëra se Zijadin Sela ishte i vdekur. 

Shumë shpejt arriti lajmi se ai ishte gjallë, por u plagos keq. Tani është fakt që më 

shumë se 300 shkelës të shoqatës “Për një Maqedoni të Përbashkët” sulmuan Kuvendin 

e Republikës së Maqedonisë me qëllim të parandalimit të zgjedhjes së Talat Xhaferit 

si Kryetar i Kuvendit. Sipas hetimit, ata u ndihmuan nga ndërhyrës, ose u lëshuan nga 
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sigurimi parlamentar, oficerët e policisë dhe deputetët e VMRO-DPMNE Krsto Mukoski 

dhe Sasho Vasilevski, si dhe deputetët Johan Tarçullovski dhe rojet personale të sigurimit 

të Veljanoskit duke i drejtuar ata në sallën ku janë deputetët e tjerë nga pala “e kundërt”.

Rezultati është dhunë, politikanë të plagosur, përfshirë edhe Zoran Zaev, koka e të cilit 

ishte e mbuluar me gjak; Zijadin Sela ra pa ndjenja nga goditjet, pas të cilave bandat 

e zvarritën në dysheme dhe e qëlluan. Deputetët Oliver Spasovski, Ljupço Nikollovski, 

Damjan Mançevski, Maksim Dimitrievski dhe deputetja Radmilla Shekerinska gjithashtu 

u zvarritën në flokë me lëndime të dukshme. Sipas reporterëve në parlament, banditët 

bënin shtiza nga kabllot e kamerave për të mbytur deputetët.

Vetëm Vlladimir Gjorçev dhe Nikolla Todorov nga deputetët e VMRO-DPMNE-së po 

përpiqeshin të mbronin kolegët e tyre të sulmuar.

Hetimi dhe deklaratat e vetë mazhorancës së re qeverisëse, sugjeruan që ngjarjet të 

ishin të “orkestruara”. Ministria e Brendshme në qershor 2017, por tani me një Ministër 

të ri - Oliver Spasovski, përgatiti një raport për dështimet e policisë në Parlamentin e 

Maqedonisë. Raporti thoshte se policia dështoi në reagim për shkak të “partizanizmit 

të njerëzve kryesorë në ministri dhe shpërdorimit të detyrës”. 23 punonjës policie u 

pezulluan nga puna dhe 45 ishin disiplinuar. Sipas raportit, hyrja e dhunshme ishte për 

shkak të hapjes së dyerve të deputetëve brenda Kuvendit, dhe policët përgjegjës për 

sigurinë e objektit nuk ndërmorën asnjë veprim për të parandaluar hapjen. 

Mitko Çavkov, drejtor i byrosë së sigurisë publike të MPB-së dhe anëtar i VMRO-DPMNE-

së, dhe shef i selisë operative, nuk lëshoi një urdhër në kohë për të thirrur në njësi 

speciale të policisë dhe për të evakuuar deputetët. Ai gjithashtu nuk iu përgjigj thirrjeve 

telefonike nga Agim Nuhiu, i cili në atë kohë ishte ministër i brendshëm.

Hetimi do të tregojë se Goran Zhivaljeviq, një agjent i agjencisë së inteligjencës serbe 

BIA, i cili ka qenë në Shkup si diplomat dhe këshilltar i ambasadës serbe që nga viti 

2015, gjithashtu mori pjesë në sulmin ndaj parlamentit maqedonas. Falë presionit të 

madh publik dhe ndërkombëtar, deputetët u evakuuan nga Parlamenti me automjete 

të blinduara në orët e vona të natës, dhe policia shpërndau protestuesit nga ndërtesa e 

parlamentit me bomba shoku.



5 4 4



5 4 5

Sipas MPB-së, 70 qytetarë, 22 oficerë policie dhe tre de-

putetë kërkuan ndihmë mjekësore në spitale. Tetë per-

sona u arrestuan ditën tjetër, por u liruan menjëherë 

sepse nuk u kërkua ndalim. Sidoqoftë, pati një akuzë dhe 

gjykim për ngjarjet e 27 prillit.

Në Nëntor 2017, u njoftua se dhjetë persona ishin akuzuar 

për një krim vrasjeje, pasi u përpoqën të likuidojnë depu-

tetin Ziadin Sela.

Në korrik 2018, shtatë persona u dënuan me më shumë 

se 80 vjet burg. Nikolla Vojminovski u dënua me 13 vjet 

e 6 muaj burg, Kire Gjorgjievski dhe Aleksandar Janevs-

ki-Toshta u dënuan me 13 vjet burg, dhe Andrej Micov, 

Kosta Dellov, Oliver Oshavkovski dhe Nikollçe Dimitrievski 

u dënuan përkatësisht me 10 vjet e gjashtë muaj. Ata u 

dënuan me akuzën e shkaktimit të lëndimeve që mund të 

ishin fatale për Selën.

Në Mars 2018, Prokuroria Publike e Republikës së Maqe-

donisë paditi 32 persona, 28 prej të cilëve për terrorizëm 

që rrezikojnë rendin dhe sigurinë kushtetuese.

Midis të paditurve ishte drejtori i Byrosë së Sigurisë Pub-

like, Mitko Çavkov, pesë deputetët e VMRO-DPMNE: Kër-

sto Mukoski, Ljuben Aranudov, Johan Tarçulovski, Sasho 

Vasilevski dhe Ljupço Dimovski. Goran Joshevski, siguria 

personale e Kryetarit të atëhershëm të Kuvendit, Trajko 

Veljanovski, Oliver Popovski - shefi i shkarkuar Minis-

trisë, Munir Pepiq, punonjës i Agjencisë së Inteligjencës, 

Abdulfeta Ajimi - zyrtar për Siguri Parlamentare, Shef 

i MPB-së Dushko Llazarov, Mitko Peshov, Gorançe Ang-

ellovski, Aleksandar Vasilevski-Ninxha... U akuzuan edhe 

iniciatorët e Lëvizjes për një Maqedoni të Përbashkët - 

Bogdan Ilievski, Igor Durllovski, Boris Damovski dhe Vllado 

Bartja e të lënduarve nga Kuvendi me mbrojtje policore 
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Jovanovski. Gjithashtu dy punonjës të UBK-së, Oliver Radulov dhe Sasho Markovski, të cilët 

sekuestruan disqet e kamerave të sigurisë me video nga Kuvendi.

Në një proces kompleks, vetëm 16 persona u dënuan përfundimisht dhe u dënuan me 

më shumë se 200 vjet burg. Më 15 Mars 2019 u dha një aktgjykim që dënoi Mitko Çavkov, 

ish drejtorin e Byrosë së Sigurisë Publike, me 18 vjet burg. Mitko Peshov - 15 vjet, Dushko 

Lazarov - 15 vjet, Goran Goshevski-Levi - 15 vjet, Oliver Popovski - 13 vjet, Oliver Radullov - 10 

vjet, Munir Pepiq - 15 vjet, Abdulfetah Ajimi - 7 vjet, Mlladen Dodevski - 12 vjet, Jane Çento 

- 15 vjet, Goranço Angellovski - 12 vjet, Igor Jug - 12 vjet, Vllatko Trajkovski - 15 vjet, Vilijam 

Mihajllovski - 14 vjet, Nikola Mitrevski - Koljo - 15 vjet, Aleksandar Vasilevski - Ninxha - 8 

vjet. Vetëm Igor Durlovski u lirua nga gjykata. Akuza të reja kundër organizatorëve të 

ngjarjeve të 27 prillit u ngritën gjithashtu nga Prokuroria Publike për: Nikolla Gruevski, 

Trajko Veljanoski, Mile Janakieski, Spiro Ristovski dhe Nikolla Boshkovski, të cilët gjithashtu 

u akuzuan për kryerjen e krimit të “rrezikimit terrorist”.

Gjatë procesit gjyqësor Kuvendi me 18 Dhjetor 2018 miratoi Ligjin për Amnisti me 95 vota 

pro, pa asnjë votë kundër dhe abstenime. Sipas ligjit, amnistia nuk vlen për organizatorët, 

personat që kanë kryer dhunë fizike, që mbajnë armë, dhe zyrtarët që kanë tejkaluar 

kompetencat e tyre zyrtare. Por ligji fali 15 persona, përfshirë pesë deputetë - Mukoski, 

Arnaudov, Vasilevski, Tarçullovski dhe Dimovski, organizatorët e iniciativës “Për një 

Maqedoni të zakonshme” Bogdan Ilievski, Vllado Jovanovski dhe Boris Damovski, anëtarët 

e kabinetit në kabinetin e atëhershëm. Cvetanovski dhe Elena Docevska-Bozhinovska, 

vëllezërit Mlladenovski që zbuluan për herë të parë detaje të organizimit të “enjtës së 

përgjakshme” dhe Zaharije Simovski, Ilija Slavevski dhe Mitre Pitropovski nga shoqatat 

patriotike.

Ishte pikërisht ky gjyq që ndodhi në një kohë kur qeveria e Zoran Zaev duhej të siguronte 

një shumicë prej dy të tretave për miratimin e ndryshimeve kushtetuese në bazë të 

marrëveshjes së Prespës me Greqinë për të zgjidhur mosmarrëveshjen për emrin, duke 

shkaktuar pakënaqësi të madhe si në jetën publike ashtu edhe ate politike. 
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Për shkak të këtyre ngjarjeve, por edhe të koalicionit të copëtuar më parë përpara 

zgjedhjeve lokale në 15 tetor 2017, kur Aleanca për Shqiptarët u tërhoq nga qeveria, kreu i 

partisë që mezi mbijetoi “të enjten” të përgjakshme, Ziadin Sela, tani dyshon se këto ishin 

ngjarje të udhëzuara, me BDI në qendër të këtyre ngjarjeve.

“Unë e kam tejkaluar këtë moment për veten time”, thotë Sela. Ai tani e sheh atë vetëm 

nga një këndvështrim politik, megjithëse ngjarja ka lënë një gjurmë të thellë emocionale 

për të dashurit e tij. “Zakonisht në shtëpinë tonë nuk flitet për 27 prill. Sa herë që lajmet 

dalin për 27 prill, unë automatikisht shoh nëse vajzat, djali, janë afër, sepse vajza e vogël 

është vetëm dy vjeç e gjysmë dhe ende nuk e kupton. Mundohem t’i mbaj larg lajmeve 

dhe informacionet të ngjarjeve të 27 prillit”.

Por edhe pse merret me traumën familjare në mënyrën e tij, mësimi i asaj dite është më 

i rëndësishëm për të.

“Shpresoj që shoqëria ka mësuar një mësim, ndërsa politika, për fat të keq, jo aq shumë. 

Kur e them këtë, dua të theksoj se shfaqja dhe teatri që bëri Talat Xhaferi që të mos i 

hiqet imuniteti ish-kryetarit Trajko Veljanovski, dhe se imuniteti i tij duhej të ishte hequr 

nga ngjarjet e 27 prillit dhe për shkak të informacionit që ai dha, ka pasur për qëllim të 

vazhdohet ndjekja e procedurës së mëtejshme për të sjellë drejtësi”, thotë Sela.

Të gjithë bashkëbiseduesit, Zijadin Sela, Ali Ahmeti dhe Zoran Zaev, konfirmojnë se ata 

patën një takim disa javë para 27 prillit për të rënë dakord dhe parashikuar se çfarë 

mund të ndodhë në ditën kur Talat Xhaferi zgjidhet kryetar4.

Por Sela thotë se nuk ishte në dijeni të rreziqeve të mundshme për 27 prill, vetëm ka 

komunikuar me kryeministrin Zaev përmes telefonit që një votim do të zhvillohej në 27 

prill.

“Unë nuk kam pasur asnjë informacion për 27 prill dhe kjo është e vërtetë. Nëse Ali Ahmeti 

kishte, dhe nëse do të ishim në një rrugë, një linjë në kohë për të zgjidhur bllokadën 

politike që u krijua, do të ishte ‘burrni’ të tregoni dikuj tjetri për informacionin që keni dhe 

4 Deklaratat e Zoran Zaev, Hristijan Mickovski, Ali Ahmeti, Ziadin Sela, Artan Grubi janë pjesë e 
intervistave të kryera ndërmjet 1 prillit dhe 12 prillit 2019, konkretisht për këtë botim.
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nëse keni një shoqërues për një çështje të veçantë, nuk është mirë ta hedhni tjetrin në 

zjarr dhe pastaj të uleni veten në një kolltuk, në zyrat e partisë dhe të fshiheni, apo jo? 

Fakti i thjeshtë që ai kishte një informacion të tillë dhe se VMRO nuk do ta linte çështjen 

aq lehtë, informacioni që kishte Ali Ahmeti, nga ana tjetër, shtron edhe pyetjen se çfarë 

masash mori partia e tij, ministri i saj i brendshëm Agim Nuhiu në atë kohë, sepse ai i 

kishte këto informacione në mënyrë që të mos lejonte që turma të hynte brenda. Dhe 

kur e them këtë, pasi që VMRO-ja nuk e kishte lënë aq lehtë punën, ministri i brendshëm 

pati një mundësi të shkëlqyeshme ta largojë Çavkov si njeriun përgjegjës për sigurimin 

e Parlamentit. Pra, të gjitha këto dilema që hapen, mungesa e Ahmetit atë ditë në 

Parlament, deklarata e Kryetarit të Parlamentit se ai e dinte që do të ndodhte, deklarata 

e Ministrit të Brendshëm Agim Nuhiu se ai nuk dinte asgjë, la shumë dyshime - cili është 

roli i BDI në këto procese? Nga ana tjetër, vlen të përmendet fakti që unë gjithashtu marr 

shumë informacione për deputetët e BDI-së, të cilët u thanë protestuesve, të kanë në 

mendje, unë nuk do të jap emra tani, i keni fotografitë, ‘atje e keni Selën’”, shpjegon Sela.

Ali Ahmeti dhe Zoran Zaev mohojnë që ata kishin ndonjë njohuri se Sela mund të ishte 

shënjestra e sulmuesve.

Ahmeti sqaron se ai kishte shkuar në Kuvend për disa ditë për të votuar, por votimi u 

vonua. Në ditën e votimit, Kryeministri Zaev i tha që të vazhdojë me agjendën e tij.

“Ne vendosëm të zhvillojmë një seancë përbërëse. Prita deri në orën 1 pasdite, seanca 

nuk u zhvillua. Unë shkova ditën e dytë, seanca konstituive e Kuvendit nuk u mbajt 

përsëri. Në ditën e tretë, Zorani më tha: ‘A mund ta zhvilloni agjendën tuaj sepse ne kemi 

rënë dakord të zhvillojmë një seancë përbërëse dhe të kesh një kuptim për këtë.’ ‘Në 

rregull, por unë kam ardhur të marrë pjesë në seancën përbërëse për dy ditë.’ Ai më tha: 

‘Po, erdhe dy ditë, por dështuam në ato ditë, do e bëjmë atë sot.’ Dhe unë vazhdova me 

agjendën. Kam pasur disa takime. Dhe siç ndodhi - seanca është caktuar, hapen disa 

pika që mbështesin ligjërisht mbajtjen e seancës. Dhe ndodhi ajo që nuk duhej të kishte 

ndodhur”, shpjegon Ahmeti.



5 4 9

I s k r a  N o v a k o v s k a  d h e  N a z i m  R a s h i d i  |  N G A  “ B O M B A T ”  D E R I  N Ë  B U D A P E S T

Zaev thotë se askush nuk mund ta parashikonte dhunën:

“Së pari z. Ziadin Sela ishte në atë kohë luftëtari im kundër kësaj dhune. Ne ishim bashkë 

dhe ai është një nga më të prekurit nga kjo ngjarje fatkeqe më 27 prill 2017. Të gjitha 

detajet që dinim, secili nga ne, qoftë unë, si një mandator i mundshëm, i ndava me të 

gjithë. Ajo që e dinim, më e keqja që mund të ndodhte, ishte se, sepse Nikolla Gruevski 

ishte në pushtet, ishte të hapte dyert dhe të shëtiste njerëzit. Askush nuk mendoi se 

mund të vinte në atë pikë, në një dhunë të tillë. Me të vërtetë më vjen keq për pasojat që 

do ti kemi deri në fund të jetave tona. Askush nga ne nuk do ta harrojë atë deri në fund 

të jetave tona. Por besoj se kemi dalë më të mençur, më të zgjuar, më të vëmendshëm 

ndaj shtetit, secilit prej nesh, pavarësisht nëse jemi në pushtet apo në opozitë”, tha Zaev.

Edhe Ahmeti pajtohet me këtë.

“Çfarëdo masa edhe që të merreshin, prap nuk do të arrini përsëri në 

përfundimin se do të ishte më mirë në këtë mënyrë ose më mirë mënyrë 

tjetër. Unë mendoj se ata nuk e prisnin atë valë tërbimi nga ana që po 

protestonte kundër kushtetutës së Kuvendit. Për këtë nivel të tërbimit ata 

nuk ishin të përgatitur se do të ndodhte”, thotë Ahmeti.

Por Sela ende ka dyshime, dhe kur pyetet nëse drejtësia është e plotësuar, 

ai thotë:

“Fatkeqësisht, jo. Sepse në lidhje me ngjarjet e 27 prillit, për herë të parë, 

pa ligjin e amnistisë, të gjithëve ato mijëra qytetarë që hynë brenda iu dha amnisti. 

Sidoqoftë, shteti ligjor nuk duhet të amnistojë askënd dhe të gjithë duhet të përgjigjen. 

Fakti i thjeshtë që ju jepet e drejta për të hyrë me forcë në një institucion shtetëror, nuk 

po them që duhet të dënoheni me 20 vjet burg nëse nuk keni kryer dhunë, por duhet të 

shqiptohet një dënim. Dosja do t’ju tregojë se jeni gjobitur. Tani qoftë për tre, gjashtë 

muaj apo një vit, nuk e di se cili është ligji, por të gjithë pa përjashtim që shkelën ligjin 

dhe hynë në institucionin më të lartë shtetëror, në Parlament, duhej të ishin ndëshkuar. 

Ata kryesisht u amnistuan pa një ligj mbi amnistinë. Pastaj erdhi amnistia e njerëzve 

më përgjegjës për ngjarjet e 27 prillit, domethënë hapësit e dyerve. Dhe nga ana tjetër, 

Sela: „Për 

ngjarjet e 27 

prillit, pa 

ligj për falje 

u falën të 

gjithë”   
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njerëzit që më shpëtuan kokën u ndëshkuan. Po flas për Abdylfeta Ajimin. Unë nuk mund 

ta quaj këtë drejtësi. Nga ana tjetër, mbajini të gjithë këta aktorë politikë që janë pjesë 

e Qeverisë, të cilët patën mundësinë për të rrëmbyer 27 prillin, duke filluar nga Ministri 

i Brendshëm, pastaj zëvendësdrejtorët në Polici, në Shërbime, etj., dhe ata nuk janë 

sjellë para drejtësisë thjesht sepse janë në qeveri, kjo nuk është drejtësi. Dhe, atëherë 

as mosheqja e imunitetit të Trajko Veljanovskit nuk është drejtësi. Me fjalë të tjera, 

regjimi kishte dy komponentë - VMRO dhe BDI. Dhe ndërsa drejtësia nuk funksionon për 

përbërësin e dytë të regjimit, ne nuk do të kemi drejtësi, dhe arsyetimet që na duhen 

për shifrat nuk i mbajnë barë. Sepse, këtu, ne, si Aleancë për Shqiptarët, nuk jemi pjesë 

e Qeverisë, por në opozitë, dhe ne kemi krijuar këtë qeveri. Nëse dikush do të kishte një 

arsye të shkëlqyeshme për të mos votuar ndonjë ndryshim kushtetues, besoj se jam unë. 

Por asgjë nuk më ka penguar, si deputet nga opozita, si drejtues i një partie, të mbështes 

ndryshimet kushtetuese, jo për hir të dikujt, por për perspektivën e fëmijëve të të gjithë 

qytetarëve në Maqedoni”, thotë Sela.

Nëse drejtësia ishte e kënaqur dhe nëse duhej të bëheshin kompromise “të dhimbshme” 

për të miratuar ndryshime kushtetuese mbi Marrëveshjen e Prespës, Kryeministri Zoran 

Zaev thotë:

“Ka aktgjykime të shkallës së parë, do të ketë aktgjykime të shkallës së dytë. Unë pres që 

organizata të dalë në dritë plotësisht, sepse ishte logjike që ishte e krijuar, e organizuar 

dhe është logjike që shumë nga ata njerëz që hynë, të cilët hapën dyert, nuk e dinin. Jam 

rrehat me këto gjëra, por jam në të pastër si qytetar, si një person i informuar. Hetimet 

e ilustrojnë ato. Gjykata tashmë e ka konfirmuar pjesën e dhunës, edhe për organizimin 

tashmë eshtë konfirmuar dhe kjo është një konfirmim i asaj që më ndodhi mua, dhe për 

një pjesë të organizimit do të sqarojnë vetë procedurat hetimore”, tha Zaev.

Por një gjë është e sigurt - 27 prilli do të vazhdojë të ndajë shoqërinë maqedonase. 

Udhëheqësi i ri i VMRO-DPMNE, për këtë botim, është akoma i mendimit se “ishte një 

reagim emocional i popullit, që ishte një përgjigje të veprimit të opozitës së atëhershme, 

qeverisë aktuale, e cila vendosi në mënyrë antikushtetuese dhe të paligjshme të zgjedhë 

një Kryetar të Parlamentit të Republikës së Maqedonisë. Në të vërtetë, ai veprim ka 
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shkaktuar një reagim mes popullatës, mes njerëzve, që e dini se si  rezultoi, për fat të 

keq, në ato ngjarje fatkeqe që mund të kishin arritur vërtet në kulmin e paduhur”.

I pyetur nëse reagimi i qeverisë së atëhershme të VMRO-DPMNE-së ishte i papërshtatshëm 

nga një distancë dy-vjeçare, ai thotë: “Partia nuk ishte pjesë e këtij reagimi emocional 

të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Kishte njerëz nga provinca të ndryshme 

politike midis qytetarëve, dhe nga opozita dhe qeveria në atë kohë, ata kishin një unitet 

të përbashkët, që është se dikush dëshironte të instalonte në mënyrë jokushtetuese një 

qeveri të re. Kjo ishte thelbi”.

Mickovski thotë se ai akoma ndan të njëjtin mendim edhe sot: “Nëse më pyesni se çfarë 

po ndodhte brenda Kuvendit i parapriu kësaj - po. Unë e ndaj atë qëndrim. Nuk duhej të 

ndodhte, nuk duheshte të zgjidhet një President i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë 

në atë mënyrë, jolegjitim dhe antikushtetues”.

Nga të gjitha deklaratat dhe kronologjia e ngjarjeve, ajo që mund të konkludohet është 

se 27 prilli, pavarësisht nga pikëpamjet e ndryshme, tronditi tërë realitetin politik. Tregoi 

se sa larg mund të shkosh për të qëndruar në pushtet me çdo kusht. Por solli edhe një 

konfrontim tjetër, ku politika dhe qeveria nuk janë gjithmonë të gatshme të shkojnë drejt 

së vërtetës. Amnistia dhe procesi gjyqësor, në kontekstin e Marrëveshjes së Prespës, 

hodhën një hije të thellë. Qeveria e re e udhëhequr nga LSDM ka bërë kompromise të 

mëdha, dhe e vjetra nuk heq dorë lehtë nga e kaluara. Opozita e re shqiptare, veçanërisht 

Aleanca për Shqiptarët dhe shumë qytetarë janë të zhgënjyer. Sipas tyre, 27 prill vuri 

kapakun e sundimit të VMRO-DPMNE-së por nuk e rivendosi sundimin e ligjit. 

IVANOV KUËRKON GARANCAT NGA  
ZAEV PËR UNITETIN E SHTETIT

Mbi të gjitha ngjarjet dhe në fund të fundit, përkundër faktit që Zaev dorëzoi 67 nënshkrime 

të deputetëve Ivanovit më 27 shkurt për të marrë mandatin përmes një koalicioni me BDI, 

Besa dhe Aleancën për Shqiptarët, vetëm më 10 maj 2017, Presidenti i atëhershëm Gjorge 

Ivanov e ftoi liderin e LSDM-së Zoran Zaev të sigurojë garanci për të forcuar unitetin e 

shtetit, si kusht për t’i dhënë atij mandatin për të formuar një qeveri të re - kusht i paparë 

dhe i padëgjuar më parë. Mos të përmendim kushtetutshmërinë e kërkesës.
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“Presidenti Ivanov pret që lideri i LSDM-së të përmbushë fjalën e deklaruar publikisht 

se së bashku me partnerët e koalicionit do të sigurojë garanci për forcimin e unitetit 

të shtetit dhe se gjithçka do të jetë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së 

Maqedonisë. Presidenti Ivanov pohon qëndrimin se e ashtuquajtura Platformë e Tiranës, 

as ndonjë dokument tjetër, akt ose veprim në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës 

së Maqedonisë, nuk mund të jetë një kusht dhe as bazë për formimin dhe funksionimin 

e një qeverie në Republikën e Maqedonisë. Presidenti maqedonas do të veprojë në 

përputhje me Kushtetutën dhe praktikën e krijuar deri më tani”, kjo është pjesë e një 

deklarate të kabinetit të Ivanov për MIA.

Kryetari i ri i Parlamentit, Talat Xhaferi, i shkroi një letër Ivanovit duke e informuar atë 

se ishte formuar një shumicë parlamentare, dhe Zaev tha se ai po përgatiste tekstin me 

garanci.

“Ne jemi vazhdimisht në kontakt me zyrën e Presidentit Ivanov për të harmonizuar tekstin 

e garancive për unitetin shtetëror që duhet t’i dorëzohen atij. Sapo të bëhet ajo punë, 

unë pres që presidenti të dorëzojë mandatin për formimin e një qeverie”, deklaroi Zaev.

IVANOV MË NË FUND IA DHA MANDATIN ZAEVIT

Më 17 maj 2017, duke iu referuar nenit 90 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, 

Presidenti i Shtetit, Gjorge Ivanov, ia dha mandatin për të formuar një qeveri Presidentit 

të LSDM-së, Zoran Zaev.

Pasi iu dha mandati, Zaev deklaroi që në emër të shumicës parlamentare ai garanton 

unitetin, integritetin territorial, mbrojtjen e interesave kombëtare dhe karakterin 

multietnik të Maqedonisë.

Zaev mori ligjërisht 20 ditë për të formuar qeverinë e re.
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QEVERIA E RE 1.6.2017 

Në ditën e 171 pas përfundimit të të zgjedhjeve, më 31 maj 2017, Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë me vota 62 “pro”, 44 “kundër” dhe 5 të “abstenuan”, e zgjodhi qeverinë e re. 
Zoran Zaev u bë kryeministër.

Para votimit për zgjedhjen e qeverisë së re, Zaev tha se ai do të punojë për konvergjencë, 
jo për ndarje, dhe se ligji do të zbatohej për të gjithë dhe se ai nuk dëshiron hakmarrje 
dhe revanshizëm dhe se sundimi i ligjit do të kthehej me shembullin personal dhe 
vullnetin politik. “Të gjithë do të përgjigjen nëse ka prova,” tha Zaev.

Lidhur me çështjen e emrit, ai tha se qeveria do të bisedojë me opozitën në mënyrë që të 
arrihet një konsensus dhe se vendimet do të jenë përfundimtare në një referendum para 
qytetarëve, por në mënyrë që të gjejnë një zgjidhje dhe jo ta bllokojnë atë.

“Unë jam Maqedonas dhe dhemb ashtu si ju maqedonizmi, dhe besoj se edhe gjithë 
qytetarët i dhemb, pavarësisht nga përkatësia etnike e tyre,” tha Zaev. Folësit e parlamentit 
shprehën respekt për liderët e partive shqiptare për ato që thanë se ishin urtinë e tyre. 
“Jam i sigurt se të gjithë janë në telashe për shkak të 27 prillit. Le të dërgojmë një mesazh 
që të mos përsëritet kurrë”, tha Zaev.

Në ekspozenë e tij, Zaev njoftoi se do të udhëheqë një qeveri reformash të mbështetur 
në tre themelet kryesore - angazhimin për ekonominë dhe jetë për të gjithë, institucione 
të forta profesionale dhe drejtësinë për të gjithë dhe Bashkimin Evropian dhe NATO-në 
dhe perspektivat për të gjithë.

Duke theksuar se ata do të punojnë me ndershmëri dhe përkushtim ekskluzivisht për 
nevojat e qytetarëve të Maqedonisë, ai tha se Maqedonia do të jetë një shtet i të gjithë 
qytetarëve dhe se do të ndërtohet një shoqëri e bashkuar që do të sigurojë stabilitet. 
Një shoqëri për të gjithë.

“Qëllimi ynë është të fillojmë negociatat për anëtarësimin në BE dhe NATO në kohën më 
të shkurtër të mundshme,” tha Zaev në ekspozitën.

Tashmë më 1 gusht, në Shkup, Kryeministrat Zaev dhe Borisov nënshkruan Marrëveshjen 
për Fqinjësi, Miqësi dhe Bashkëpunim midis Maqedonisë dhe Bullgarisë.
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“Ky është një mesazh i fortë për BE dhe NATO që vendet e Ballkanit po ndërtojnë një urë 
bashkëpunimi në mënyrë që të kenë një të ardhme premtuese për qytetarët e tyre... 
Bullgaria kështu bëhet aleati i Maqedonisë në rrugën për në BE dhe NATO”, tha Zaev pas 
vendosjes së nënshkrimit të tij në Marrëveshjen.

“Nëse shikoni prapa, do të pengoheni. Kjo është arsyeja pse vendosëm të shikojmë 
përpara”, tha Borisov.

Evropa e uroi menjëherë Marëveshjen, duke e cilësuar atë si “historik dhe frymëzues për 
tërë rajonin”.

Më 17 qershor 2018, në fshatin Nivici, Greqi, në bregjet e Liqenit të Prespës, Ministrat 
e Jashtëm të Maqedonisë dhe Greqisë, Nikolla Dimitrov dhe Nikos Kodzias, nënshkruan 
Marrëveshjen e Prespës. Qëllimi ishte që të përfundojë mosmarrëveshja tre dekadëshe 
mbi emrin Maqedoni dhe vendi të vazhdojë në rrugën e saj drejt NATO-s dhe BE-së. Pikat 
e Marrëveshjes janë:

 ` Emri - Republika e Maqedonisë së Veriut, me përkthim në të gjitha gjuhët, për 
përdorim të përgjithshëm.

 ` Gjuha - maqedonisht pa shënim - e konfirmuar nga KB.

 ` Kombësia - maqedonase/qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut  
(Maqedonas/Qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut).

 ` Kodet për Maqedoninë mbesin MK dhe MKD.

Në nënshkrim morën pjesë edhe kryeministrat Zaev dhe Tsipras. Kryeministri Grek, i cili 
normalisht nuk vesh kravatë, mori kravatën e kuqe që Zaev kishte veshur atë ditë si 
dhuratë. Në një intervistë për MIA pak para vizitës së tij në Shkup në prill 2019, Kryeministri 
grek Tsipras tha se ai e ruan kravatën e Zaevit në zyrën e tij për t’i kujtuar atij “momenti 
historik, hapit kurajoz përpara për miqësinë dhe bashkëpunimin e popujve”.

Presidenti i atëhershëm Gjorge Ivanov nuk e nënshkroi dekretin për Ligjin për ratifikimin 
e Marrëveshjes me Greqinë.

Më 27 qershor, Këshilli i Ministrave të Punëve të Jashtme të vendeve anëtare të BE vendosi 
të hap negociatat e pranimit për Republikën e Maqedonisë së Veriut në Qershor 2019.
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Më 12 korrik 2018, Maqedonia u ftua personalisht nga Sekretari i Përgjithshëm Stoltenberg 
për t’u anëtarësuar si anëtar i 30-të i aleancës më të fuqishme - NATO.

Opozita e VMRO-DPMNE e quajti Marrëveshjen e Prespës një kapitullim.

Më 4 shtator, në WikiLeaks u lëshua një dokument nga Ambasada e SHBA në Shkup, sipas 
së cilës, në vitin 2008, autoritetet maqedonase dhanë pëlqimin e tyre për “Republikën e 
Maqedonisë së Veriut”.

Më 19 tetor 2018, Kuvendi, me 80 vota pro, hapi procedurën për ndryshimin e Kushtetutës 
sipas Marrëveshjes së Prespës. Për shkak të “pikturës së madhe”, katër ditë më parë, 
kryeministri Zaev i bëri thirrje Parlamentit që të pajtojë ngjarjet e 27 prillit.

Më 11 Janar 2019, Parlamenti votoi në favor të ndryshimeve kushtetuese me 81 vota pro. 
Katër ditë më vonë, Parlamenti grek ratifikoi Marrëveshjen e Prespës.

Për shkak të pikëpamjeve të ndryshme, VMRO-DPMNE përjashtoi nga radhët e saj 
disa prej ish anëtarëve të saj të shquar, si dhe ata 8 deputetë që votuan “në favor” të 
ndryshimeve kushtetuese në bazë të Marrëveshjes së Prespës. Hristijan Mickovski u bë 
udhëheqës i VMRO-DPMNE në Kongresin e Valandovës në dhjetor 2017, dhe megjithëse po 
i tregonte “dhëmbët” ai akoma vlente si “dora e shtrirë” e Gruevskit. 

E GJATË ËSHTË DORA E VMRO-SË,  
E PËRBESË EDHE KËMBA...

Më 13 nëntor 2018, Nikolla Gruevski do të postojë në profilin e tij në Facebook: 

“Ditët e fundit kam marrë kërcënime të panumërta për jetën time. Unë tani jam në 
Budapest dhe kam kërkuar azil politik nga autoritetet hungareze. Do të qëndroj 
gjithmonë besnik ndaj kauzës së Maqedonisë. Unë kurrë nuk do të heq dorë”.

Si iku Gruevski nga Maqedonia ishte një enigmë. Do të presim përgjigjet e pyetjeve: 
A ka ikur ai përmes garazhit nëntokësor në ndërtesën e tij i veshur si një grua apo i 
fshehur në një bagazh? Kush e ndihmoi dhe kur e planifikoi arratisjen e tij? A përdori ai 
një kalim kufitar paligjor afër Dibrës për të hyrë në Shqipëri? A e transferuan diplomatët 
hungarezë atëherë përmes Serbisë në Budapest? Me paratë e kujt ai jeton në kryeqytetin 
e shtrenjtë në brigjet e Danubit?



5 5 6

I pyetur për arratisjen e Gruevskit, partneri i tij shumëvjetësh në 
koalicion, Ali Ahmeti, do të na thotë: “Unë isha pak i befasuar sepse 
ai nuk dukej si frikacak. Kam pritur që ai të përballet me gjykatën, 
të përballet me argumentet me kundër-argumente, faktet me 
kundër-fakte. Nuk e dija që ai ishte një frikacak”.

Nikola Gruevski, i dënuar në çështjen “Tenk” (për ate në “M”), u 
mbrojt nga Presidenti Hungarez Viktor Orban me azil politik më 20 
nëntor 2018.

Ajo që ata kanë të përbashkët dhe nuk fshehin nga publiku, të paktën tani për tani, është 
urrejtja e Soros.  

Ahmeti për 

arratisjen e 

Gruevskit: „ U 

befasova pak sepse 

nuk më dukej si 

frikacak”  
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