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TAKIMI/ Ministri Majko me Grubin: Bashkë për të nxitur Diasporën të regjistrohet në Census

Ministri  i  Shtetit  për  Diasporën,  Z.  Pandeli  Majko  priti  sot  në 
takim  zëvendëskryeministrin  e  parë  të  Maqedonisë  së  Veriut, 
Artan  Grubi.  Në  takim  u  fol  për  rëndësinë  e  regjistrimit  të 
popullsisë në Maqedoninë e Veriut dhe u theksua rëndësia që ka
 përfshirja sa më e madhe e Diasporës shqiptare në këtë proces. 
Zv/kryeministri  Grubi  u  shpreh  se  kush  më  mirë  se  Ministri 
Majko mund të luaj një rol kyç për të ndihmuar në regjistrimin e
 mërgatës  së  Maqedonisë  se  Veriut,  duke  sjell  në  vëmendje 
gjithashtu kontributin e Ministrit Majko gjatë luftës së Kosovës.

Ministri Pandeli Majko në thirrjen e tij drejtuar Diasporës, vuri 
theksin  te  rëndësia  e  këtij  procesi,  një  proces  që  do  tí  japë 
mundësi  shqiptarëve  në  Maqedoni  të  përdorin  gjuhën  dhe 
flamurin e tyre kombëtarë.

VOTA E DIASPORËS/ Majko: Opozita kundër, e konsideroi sukses te maxhorancës

Ministri  i  Diasporës  Z.  Pandeli  Majko  duke  folur  për  votën  e 
diasporës  ka  deklaruar  se  janë  bllokuar  aktet  nënligjore,  të 
nevojshme për këtë proces. Ministri Majko thekson se opozita e 
konsideroi aplikimin një sukses të maxhorancës, duke shtuar se
 sërish  ky  proces  do  të  ndiqet,  e  nuk  do  të  lihet  në  mes.  Ai 
nënvizon  se  maxhoranca  do  që  të  krijojë  një  qark  elektoral 
vetëm  për  Diasporën.  Këto  deklarata  ai  i  bëri  në  emisionin 
“Front line” në “News 24” nga gazetarja Marsela Karapanço.

Këshilli Koordinues i Diasporës, nëpërmjet një deklarate publike
 mbrëmjen  e  sotme  i  ka  bërë  apel  mërgatës  nga  Maqedonia  e 
Veriut të bëhet pjesë e regjistrimit të popullatës.

“Të  nderuar  pjesëtarë  të  Diasporës  sonë  nga  Maqedonia  e 
Veriut,  ne  si  Këshill  Koordinues  i  Diasporës  (KKD),  Ju  bëjmë 
thirrje të gjithë Juve në çdo vend të botës, kudo që ndodheni, – 
Bëhuni  pjesë  e  regjistrimit  të  popullatës  në  Maqedoninë  e 
Veriut. Regjistrimi i popullatës në këtë vend tashmë ka hyrë në 
fazën thelbësore kur pa përjashtim të gjithë Ju duhet të bëheni 
pjesë  e  këtij  procesi  që  përfundon  më  21  prill”,  thuhet  në 
deklaratë.
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CENSUSI/ KKD apel Diasporës së Maqedonisë së Veriut për regjistrim
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