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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ФАЗЛИ ВЕЛИУ- РЕЦИКЛИРАНА ПРИКАЗНА    

Неодамна пратеникот 
на Демократската уни-
ја за интеграција, Фаз-

ли Велиу, попознат како вуј-
кото на лидерот на оваа пар-
тија Али Ахмети, повторно ја 
разбранува и ја потсети ма-
кедонската јавност дека не 
отстапува од своите (тврди) 
принципиелни ставови и де-
ка треба да се изедначат пра-
вата на загинатите и на ра-
нетите борци на ОНА, со пра-
вата на загинатите и на ра не-
тите припадници на безбед-
носните сили на РМ од вое-
ниот конфликт во 2001 го ди-
на. Тој гест можеби и нема да 
биде чуден за овој албански 
политичар, кој како јагне об-
лечено во волчја кожа близу 
три децении ја спроведува 
општопознатата национална 
политика на Албанците на ов-
ие простори. За него албан-
ската кауза претставува алфа 
и омега во политиката, однос-
но идеолошка матрица која 
му ја одбележува целата ка-
риера.

Авантурите на Велиу поч-
нуваат да се реализираат во 
Швајцарија каде што долго 
време економски и физички 
егзистира, а исто така, се по-
врзува и со истомислениците 
од Косово, кои пред себе ја 

Двата столба на ДУИ, Велиу и Ахмети, претста-
вуваат оган и вода, кои наизменично се до-
полнуваат во раководењето на партијата, но 
и во создавањето имиџ пред албанскиот и 
меѓународниот фактор. Оттаму, ако се раз-
гледуваат улогата и дејствувањето на Фазли 
Велиу во Македонија, тогаш треба длабоко 
да се анализира неговата папочна врска со 
Ахмети. 

Во овој момент тие се значаен, односно клучен 
фактор од поновата македонска политика и 
како дел од неа се фокусираат на иднината. 
Токму тука мора да се бара нивната следна 
цел.

Патот им го отвори Рамковниот договор, кој вс уш-
ност е нивни заеднички "воен проект", иа ко 
Велиу не се согласува околу неговата суш ти-
на. Сепак, мора да ја послуша речта на Ах ме-
ти, која за него претставува "беса".

имаат истата цел - независно 
Косово, кое подоцна може да 
прерасне во центар за Големо 
Косово или Голема Албанија. 
Оваа историска сонувалка 
стотина години ги задојува 
албанските политичари, кои 
со неверојатна внатрешна 
енергија и непоколебливост, 
сплотено настапуваат на сите 
полиња. При тоа, за разлика 
од политичарите од маке дон-
ската провиненција, тие не се 
срамат да ги користат сите 
расположливи средства и ме-
тоди за остварување на иде-
јата. Таа не може поединечно 
да се разгледува, затоа што 
секогаш е во пакет со Косово. 
Планот за освојување на За-
падна Македонија почна да 
се реализира во 2001 година, 
а следуваат на удар - Црна 
Гора, како и Чамерија - дел од 
Грција.

НАСОЧЕН КОН ЦЕЛТА

Во контекст на оваа рецик-
лирана приказна или возоб-
новена политичка и геостра-
тешка трагикомична драма, 
своја значајна ролја има и 
Фазли Велиу, кој темелно ги 
подготвува задачите, иако од-
време-навреме одредени ак-
тери од албанската политика 

го опструираат во работата, 
но ќе го поддржат во добро 
осмислената борба за про-
бивање на зацртаниот сеал-
бански национален пат. Екс-
тремниот начин на водењето 
политика е негова главна ка-
рактеристика која никогаш 
не згаснува, но повремено му 
ја гасне жедта Ахмети, кој кај 
него има создадено слика за 
респект и углед.

Всушност, двата столба на 
ДУИ, Велиу и Ахмети, претста-
вуваат оган и вода, кои на-
изменично се дополнуваат 
во раководењето на парти-
јата, но и во создавањето им-
иџ пред албанскиот и меѓу на-
родниот фактор. Оттаму, ако 
се разгледуваат улогата и деј-
ствувањето на Фазли Велиу 
во Македонија, тогаш треба 
длабоко да се анализира не-
говата папочна врска со Ах-
мети. Во овој момент тие се 
значаен, односно клучен фак-
тор од поновата македонска 
политика и како дел од неа се 
фокусираат на иднината. Ток-
му тука мора да се бара нив-
ната следна цел. Патот им го 
отвори Рамковниот договор, 
кој всушност е нивни заед-
нички "воен проект", иако Ве-
лиу не се согласува околу не-
говата суштина. Сепак, мора 

да ја послуша речта на Ах ме-
ти, која за него претставува 
"беса". Во таа рамка, Велиу има 
одврзани раце да се бо ри за 
правата на загинатите и на 
ранетите борци на ОНА. Ме-
ѓутоа, ако добро се мери се-
кој негов чекор, тогаш "бу ре-
то барут" не мирува. Тој мно гу 
суптилно ја "дупчи" ма ке дон-
ската политика. Идео логот на 
ОНА не престанува да ја ро-
вари и да ја возне мирува ма-
кедонската поли тичка сцена. 
Секој негов на стап, било тоа 
да е за време на отворањето 
на спомени чните обележја на 
паднатите борци "за слобода" 
во Вак синце, во Арачиново, 
Шип ковица итн., или за време 
на парламентарните сесии, 
Ве лиу не попушта во однос на 
борбата за т.н. рамноправност 
на албанскиот народ во Ма-
кедонија. Само прашање е на 
време кога тој ќе се дрзне од 
леб да побара погача. Инаку, 
не се ниша неговата позиција 
во партискиот табор. На пр-
виот Конгрес на ДУИ ќе се 
верифицира неговата сев куп-
на настојчивост, упорност и 
истрајност во етаблирањето 
на албанското прашање во 
Македонија, а ставовите на 
Фазли Велиу се познати, од-
носно се откриваат во кни-
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       ЗА "БУРЕТО БАРУТ ШТО НЕ МИРУВА"

"ДИСИДЕНТСКО ЈАГНЕ" 
ОБЛЕЧЕНО ВО ВОЛЧЈА КОЖА

гата "УЧК од борба во борба, 
незавршени пораки, белешки 
- дневникот, 2001". За него, 
духовното обединување на 
Албанците од овој простор 
не претставува политички 
маркетинг, туку предмет (цел) 
за реализација или док три-
нирана стратегија која не ус-
пеал во целост да ја оствари. 
Затоа, тој постојано се оби-
дува да го наметне своето гле-
диште, кое не може да се ос-
твари, бидејќи има одредени 
реални кочници на зацрта-
ниот пат. Во овој момент му 
пречат состојбите на Бал ка-
нот, кои цврсто ги држат в 

ставник на ОНА во Швај ца ри-
ја. Во раководството на ОНА 
биле и д-р Флорим Рамадани, 
задолжен за активностите во 
Австрија и во Германија, за 
земјите за Бенелукс бил од-
говорен Милаим Зимбери, за 
Данска - Халим Касами, за Шв-
едска - Шпедиме Фрида, коор-
динатор на активностите бил 
Муса Џафери, додека поли-
тички директор бил Али Ах-
мети, кому роднинската врс-
ка со Велиу му создава до пол-
нителна тежина во организи-
рањето и раководењето со 
УЧК. Според истите извори, 
Велиу многу умешно, дисци-

Косово, при што таа помош 
влијаела во организационото 
и структурното формирање 
на УЧК. До 1999 година Фазли 
Велиу е шеф на надворешниот 
огранок на НДК и одговорен 
за тајните операции на Ко со-
во и РМ. Истовремено, пара-
лелно со овие функции тој за-
брзано работел и на под го-
товките за оформување на 
ОНА во Македонија, а мошне 
активен бил и во собирањето 
и обезбедувањето средства 
за функционирањето на оваа 
организација. Тие средства 
биле собирани преку фондот 
"Татковината повикува", "Гла-

улогата која ја има Али Ах ме-
ти во борбата за остварување 
на целите на ОНА. Инаку, до 
тогаш Фазли Велиу беше нај-
познат по аферата "кичев ски 
бомбаши", односно тој беше 
мозокот на оваа акција. Во 
1998 година македонската по-
лиција ги разоткри акте ри те. 
Но, тој не беше достапен за 
органите на редот. По доц на 
по него беше издадена по-
терница, која вроди со плод 
во 2001 година кога беше уап-
сен од германската полиција, 
но тогашниот министер за пр ав-
да Џевдет Насуфи од ДПА, го 
опструираше екстради ци он и-

раце големите сили, поточно 
САД и ЕУ, кои не дозволуваат 
експанзија на албанското пра-
шање и повторно ескалирање 
на судирот меѓу двете нај до-
минантни нации во земјава, 
македонската и албанската. 
Од тој сооднос на силите за-
виси натамошната судбина на 
Република Македонија, која е 
нестабилна поради попустли-
виот тон на политичарите од 
македонска националност. 
Нејзината атрофираност до з-
воли да се роди новиот на-
ционален албански екс тре ми-
зам, кој се држи под контрола. 
Но, во секој момент може да 
побегне од контрола.

СТРУКТУРА И ПОДЕМ

Основните генералии на 
Фазли Велиу велат дека ста-
нува збор за високообра зо-
вана личност која завршила 
Факултет за албански јазик и 
литература во Приштина. По-
долго време живеел и ра бо-
тел во Швајцарија, а според 
достапните податоци од не-
говата семејна и политичка 
биографија, тој сè уште е пр ет-
седател на партијата На род-
но движење на Косово (ЛПК), 
за дијаспора. Пред седнува-
њето во пратеничката фо тел-
 ја, тој бил политички прет-

плинирано и обврзувачки ја 
негувал блиската врска со 
кланот Јашари од Косово. Во 
далечната 1968 година ја на-
пуштил Македонија, а во Швај-
царија се поврзал со Кадри 
Зека и браќата Јусув и Бардош 
Гарвала, кои веќе работеле на 
подготовките за соединување 
на четирите групи, тогаш на-
словени како албански анти-
југословенски, од кои по доц-
на се формирало Движење за 
албанска социјалистичка ре-
публика на Југославија (ДАСРЈ). 
Во 1985 година оваа орга ни-
зација се трансформирала во 
Народно движење за Репуб-
лика Косово (НДРК). 

Во 1992 година во клубот 
"Прпалими" во Цирих заедно 
со Гафур Елшани, Емруш Џе-
маили и Али Ахмети имале 
средба со Рамуш Тахири, то-
гашен министер во "Косовска 
влада во егзил", каде било од-
лучено дека албанското пра-
шање во Република Маке до-
нија може да се реши само со 
војна. Во 1993 година НДРК се 
трансформирало во НДК - На-
родно движење на Косово. 
Во декември 1997 година поч-
нал да се гради почетниот пл-
ан за УЧК, а според разуз ну-
вачки извори истовремено 
се зголемувало иранското ин-
волвирање во Албанија и на 

сот на татковината" или "На-
ционална слобода". Овие па-
ри биле наменети и за ОВПМБ 
и за дејствувањето на ОНА. 
Инаку, Фондот бил формиран 
на 22 јануари 2001 година во 
Нисебаден, Германија, а бил 
создаден по иницијатива на 
друштвото "Дарданија". Во не-
го членувале граѓани од Пре-
шевско-бујановачкиот ре ги-
он, но и од Косово и од Ма-
кедонија, како и поранешни 
активисти на НДК. Според ут-
врдените правила (крите риу-
ми), секој поединец морал да 
донира од 500 до 1.000 то-
гашни германски марки. Но, 
доколку одбивал го сметале 
за предавник, а последиците 
биле фрапантни. Прилозите 
се собирале во џамиите и во 
клубовите во странство. Ина-
ку, по затворањето на клубот 
"Емир Дураку", од страна на 
германските власти во ја ну а-
ри 2001 година, нов центар за 
собирање средства била џа-
мијата во Дизелдорф. Од 3 ап-
рил 2001 година, во Лундејн 
(Плетенбург) се собирале ср ед-
ства за тамошниот регион, а 
исто така, имало центар и во 
Леверкузен. Во интервјуто за 
тирански дневник од 11. 3. 
2001 година, Велиу се ог ла-
сува како шеф на УЧК за РМ, 
но подоцна паѓа во сенка на 

от процес, по што тој бе ше 
пуштен на слобода. По ова се 
интензивираа актив нос тите 
на ОНА на теренот во Ма-
кедонија, а како шлаг на торта 
дојде потпишувањето на Рам-
ковниот договор. За вре ме на 
процесот на доне сувањето на 
овој Договор и по него, Ве лиу 
јавно не се со гласувал со ус-
тавните про мени, а тој пос-
тојано ги кочи севкупните ак-
тивности во од нос на сми ру-
вањето на ситуа цијата и тен-
зиите меѓу Маке донците и Ал-
банците во РМ. Тука не пре-
станува неговото дисиден-
ство, тој постојано го при тиска 
лидерот на ДУИ да биде по-
цврст во односите со пар тне-
рот СДСМ. Затоа него вата рол-
ја секогаш мора да се зе ма 
предвид, бидејќи ако Ах мети е 
неприкосновен ли дер во пар-
тијата тогаш Велиу ја насочува 
денешната исто рија на Албан-
ците во "вис тинска" насока. 
Што ќе произ лезе од неговата 
глава, ос та нува да ви диме. Ме-
ѓутоа, ако се во диме по него-
вите пора нешни реакции и не-
ма што но во да се очекува, ос-
вен твр доглаво во дење на ал-
бан ска та политика, чии коре-
ни се пре познаваат во При з-
рен ската лига и т.н. Пр из рен-
ски договор, кој го кумуваа Ах-
мети - Џафери и Име ри. 


