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Ж И М И  М А Ј К А  П Р О Т Е С Т  З А  Н АТОЖ И М И  М А Ј К А  П Р О Т Е С Т  З А  Н АТО

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА
МИТИНГШКАТА Р    АЗДЕЛЕНОСТ Е ПИНОКИОМИТИНГШКАТА Р   
ЗА ВИСТИНСКАТА     АЛБАНСКА ОБЕДИНЕТОСТЗА ВИСТИНСКАТА  

Независност на Косово и ин те гра-
ција на Македонија во НАТО: е 
мотото на протестот кој вла де-

јачката ДПА го организираше на пло ш-
тадот во Тетово, на кој присуствуваа 
илјадници граѓани припадници на ал-
банската заедница, при што многу ав-
тобуси и возила дојдоа од повеќе гра-
дови. Тетово личеше на "Албанија во ма-
ло", а на транспарентите можеа да се 
про читаат и пораки со следнава со др-
жина: "Косово со вас сме", "И ние сме Ко-
сово", "Поделбата е еднаква на војна", 
"Независноста е еднаква на стабилност" 
итн. Протестот го поддржаа и студен-
тите од двата универзитета во Тетово, 
ка ко и претставници од Исламската и 
од Бек тешката заедница. 

Иако беа поканети, на митингот не 
при суствуваа претставници на ДУИ, од-
носно не се одѕваа на поканата, би деј ќи 
во неа виделе евтин трик, при што ко-
ментираа дека намерите на ДПА за ми-
тинг за НАТО, односно барањето кон-
сензус за НАТО, не е чесно. 

"Интерес на Албанците во Маке до-
нија, на Косово и во Албанија е ин те-
грирањето во НАТО. Прашуваме, кому 
се обраќа ДПА? Само два процента од 
населението на Македонија не ја под-
држуваат интеграцијата на земјата во 
НАТО", изјави Ермира Мехмети, порт па-
ролката на ДУИ и додаде: "Наместо ДПА 

Дали транспарентите на 
тетовскиот митинг на кои 
пишуваше - Македонија во 
НАТО - беа само изговор за она 
што навистина ДПА сакаше со 
него да го постигне, а и да го 
оправда однесувањето на 
една владејачка партија каква 
што е и самата? 

За волја на вистината, иако 
интегративците не 
присуствуваа на митингот на 
ДПА, логично е дека и тие ја 
поддржуваат независноста на 
Косово. Рака на срце, и едните 
и другите, работат за 
албанската кауза, а дека е така 
потврдува нивното 
"обединување" кога се во 
прашање употребата на 
албанскиот јазик и законот за 
борците на ОНА.

да организира митинзи, треба да им 
објасни на граѓаните што сторила за ин-
тегрирањето на Македонија во Алијан-
сата а, исто така, да го објасни и ставот 
на Владата за статусот на Косово". 

Има ли логика во нејзината кон ста-
тација? Дали транспарентите на кои пи-
шу ваше - Македонија во НАТО - беа са-
мо изговор за она што навистина ДПА 
сакаше да го постигне со митингот, а и 
да го оправда однесувањето на една 
вла дејачка партија каква што е и сама-
та? Го препознаа ли тоа интегративците, 
па затоа не й се приклучија на плош-
тадот во Тетово, односно не сакаа да й  
помогнат во собирањето евтини поени 
и во покачувањето на рејтингот кој, спо-
ред членовите на ДУИ, е на многу ниско 
ниво.

ПОДДРШКА
За волја на вистината, иако инте гра-

тивците не присуствуваа на овој митинг, 
логично е дека и тие ја поддржуваат 
независноста на Косово. Како поинаку 
би ја протолкувале средбата на Али Ах-
мети со косовскиот претседател Фат-
мир Сајдиу, премиерот Агим Чеку и со 
претседателот на Парламентот, Кол Бе-
риша.

Али Ахмети, како што лиферуваше 

ДУИ во своето соопштение, ги запознал 
домаќините со политичката ситуација и 
за неговите погледи за иднината и пре-
дизвиците на Албанците во Македонија. 
Тој истакнал и дека ДУИ е ангажирана 
за подобрување на политичкиот и на 
правниот статус на Албанците, за им-
пле  ментација на охридскиот Договор и 
за интеграција на земјата во НАТО и во 
ЕУ.

"Независноста на Косово ја под др-
жуваат сите Албанци, Вашингтон и Бри-
сел, затоа е без смисла собирот кој се 
ор ганизира во Тетово, наводно за под-
дршка на Косово", пишува во сооп ште-
нието на ДУИ.

Имајќи го предвид развојот на на-

Нема нов собраниски Деловник 
додека со закон не се регулира упо-
требата на албанскиот јазик, е уце на-
та која Ахмети и Тачи, лидерите на 
ДУИ и на ДПА, му ја испорачаа на пре-
миерот Груевски на лидерската сред-
ба на која власта и опозицијата тре-
баше да ги приближат ставовите за 
ман датот на јавните обвинители. Ах-
мети ја наметна и својата агенда за 
ста тусот на експрипадниците на ОНА. 

ДАЛИ НЕЗАВИСНО КОСОВО Е ЦЕНАТА КОЈА ТРЕБА ДАЛИ НЕЗАВИСНО КОСОВО Е ЦЕНАТА КОЈА ТРЕБА 
ДА ЈА ПЛАТИ МАКЕДОНИЈА ЗА ДА ВЛЕЗЕ ВО НАТО?ДА ЈА ПЛАТИ МАКЕДОНИЈА ЗА ДА ВЛЕЗЕ ВО НАТО?
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Со еден повик на 070-143-123 гра-
ѓаните ќе можат  да донираат 100 де-
нари за децата без родители, за ус-
пешно да ја завршат обуката за во-
зачи, со што директно ќе им се по-
могне во процесот на вработување.

Здружение "Иднина"

станите, кој некако оди во полза на ал-
банската кауза (пред митингот на ДПА 
интегративците, заедно со Здружението 
на ветераните на ОНА, организираа ака-
демија посветена на убиството на Иса 
Лика),  може да се констатира дека обви-
нувањата на релација ПДП-ДПА, од ед-
на страна, и ДУИ, од друга, се само игра 
на зборови. За потсетување, ПДП го об-

НЕЗАДОВОЛСТВО
Потпретседателот на ДПА, Имер Сел-

мани, најавувајќи го митингот изјави:
"Некој сака вештачки да создава кри-

за околу Косово. Има појави на опа-
сност од дефокусирање на процесот на 
осамостојување, но и појави на групи 

време има тенденции да ги попречат 
процесите за независност на Косово, 
но нив ги сметаме и за сили кои го по-
пречуваат влегувањето на Македонија 
во НАТО. Треба да й кажеме стоп на срп-
ската политика, тоа е фантазија која има 
негативно влијание пошироко. Да го 
поддржиме планот на Ахтисари, со што 
Косово е на пат за независност", изјави 
Мендух Тачи. 

Неговиот настап беше најавен со си-
лен огномет и пукотници, кои Тачи ги 
оква лификува како пораки за мир. Не го-
виот коалиционен партнер и лидер на 
ПДП, Абдулади Вејсели, посочи дека 
оние кои не ја поддржуваат независ нос-
та на Косово се против влезот на Маке-
донија во НАТО. 

"Митингот не е порака за Русија и за 
Србија, туку е морална поддршка за ЕУ, 
да го завршат процесот за независност 
на Косово. Бараме помош од Господ, да 
им го осветли умот на оние кои не нè 
поддржуваат да не ни пречат. Сакам да 
им дадам морална поддршка на нашите 
сојузници, САД и НАТО, да ја поддржат 
независноста на Косово и да им кажеме 
на сите кои сакаат да нè минираат дека 
Албанците даваат поддршка за неза вис-
но Косово и за Македонија во НАТО. 

вини Ахмети дека со заканите за бојкот 
на Собранието пред поканата на Маке-
донија за НАТО и, како што е наведено 
во нивното соопштение, формализи ра-
њето на независноста на Косово, прави 
политички монтажи и пред претстав-
ниците на ЕУ и на НАТО, сака да ги спаси 
поранешните владини функционери на 
ДУИ, кои треба да поднесат сметки пр-
ед правдата за своите корупциски здел ки.

Но, рака на срце, и едните и другите 
работат за албанската кауза, а дека е 
така потврдува нивното "обединување" 
кога е во прашање употребата на ал-
банскиот јазик и законот за борците на 
ОНА. Тие координирано го условија 
пре миерот Груевски - нема нов собра-
ниски Деловник додека со закон не се 
регулираат употребата на албанскиот 
јазик и пензиите на "борците" на ОНА. 
Ова е уцената која Ахмети и Тачи, прет-
седателите на ДУИ и на ДПА, му ја ис по-
рачаа на премиерот Груевски на лидер-
ската средба, на која власта и опози ци-
јата требаше да ги приближат ставовите 
за мандатот на јавните обвинители. 

"Сè додека не се постигне согласност 
за законот за јазиците и за статусот на 
поранешните борци на ОНА, ДУИ нема 
да прифати никакви промени во Делов-
никот за работа на Собранието", рече 
Ахмети.

кои сакаат да промовираат друг модел 
на справување со независноста на Ко-
сово. ДПА цени дека најдобар начин на 
промовирање на политичката желба на 
Албанците во Македонија и на граѓа-
ните на Македонија е да организираме 
собир на кој ќе се демонстрира нашата 
трајна определба дека сакаме независ-
но Косово, а Македонија колку што мо-
же побрзо да стане членка на НАТО и на 
ЕУ". 

Но, дали нивниот митинг е во спро-
тивност со ставовите на Владата? Од-
говорот на Селмани беше дека тој не е 
во спротивност и дека тие излегуваат 
како политичка партија и во тоа свој-
ство ги повикуваат сите релевантни по-
литички субјекти да им се приклучат во 
поддрш ката на политичката желба.

Владата, во која учествува и ДПА, не 
даде никаков коментар за митингот.

На самиот митинг, лидерот на ДПА 
потенцира:

"Се собравме да му дадеме поддршка 
на народот на Косово за негово осамо-
стојување и независност. Сите Албанци 
цврсто се залагаат за независност на Ко-
сово и протестираме против оние кои 
сакаат да го поделат и да го дестаби-
лизираат. Й кажуваме стоп на српската 
политика, која е фантазија и има вли-
јание на глобално ниво. Во последно 

Оние кои ја попречуваат независноста 
на Косово се против влегувањето на Ма-
кедонија во НАТО", истакна Вејсели.

Без оглед на пораките кои беа ис пра-
тени од митингот во Тетово, иднината 
на Косово е во рацете на меѓународниот 
фактор. Но, и иднината на Македонија 
зависи од нашите европски пријатели. 
Сепак, во целата оваа збрка околу на-
станите во Косово, поконкретно групи-
те кои се појавуваат во покраината и за 
кои се најавува дека ќе ја деста били-
зираат ситуацијата, се поставува праша-
њето како сè ова ќе се одрази врз Ре-
публика Македонија? Дали цената која 
ќе треба да ја платиме за да се инте гри-
раме во северноатлантската Алијанса 
ќе биде први да ја признаеме неза вис-
носта на Косово, за не дај Боже да не ни 
се случи 2001 година!? 

СЕКОЈ НА СВОЈ НАЧИН СЕ БОРИ ЗА АЛБАНСКАТА КАУЗАСЕКОЈ НА СВОЈ НАЧИН СЕ БОРИ ЗА АЛБАНСКАТА КАУЗА


