
 

 

  

Referendumi për emrin në 
Maqedoni dhe ndikimi i tij në 
rajon 

 

Gushtë 

2018 

Boton: 
Shoqata kulturore "Drejtësia" Tetovë 

Gushtë 2018 



Referendumi për emrin në Maqedoni dhe 
ndikimi i tij në rajon 
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Tërheqja e Maqedonisë nga lufta e 

ftohtë me Greqinë për çështjen e emrit, 

i ka hapur tashmë rrugë referendumit të 

30 shtatorit 2018, për të legalizuar 

“Marrëveshjen e Prespës.” Pas 

marrëveshjes së Ohrit të gushtit 2001 

që siguroi një bashkëjetesë me 

shqiptarët në një shtet, Maqedonisë iu 

imponua një tjetër marrëveshje me 

Greqinë (që mban emrin e një tjetër 

liqeni), për t’i siguruar asaj një 

bashkëjetesë me Greqinë në forumet 

ndërkombëtare ku Maqedonia dëshiron 

të ankorohet. 

Nëse në Marrëveshjen e Ohrit 

shqiptarët ishin aktorë dhe palë, në 

Marrëveshjen e Prespës dhe në 

përgjithësi në bisedimet e gjata të 

Maqedonisë me Greqinë u lanë jashtë, 

thua se nuk ishin qytetarë të atij shteti. 

Pas ardhjes në fuqi të Zaevit shqiptarët 

patën një rol periferik. Ky anashkalim, 

ose përjashtim u ka mohuar shqiptarëve 
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një të drejtë legjitime si qytetarë të atij 

shteti, por, nga ana tjetër, nuk i detyron 

shumë shqiptarët që të marrin pjesë në 

këtë referendum, pasi edhe emërtimi i 

ri, i republikës maqedonase nuk shpreh 

asgjë shqiptare edhe pse ata përbëjnë 

gjysmën e popullsisë së vendit. 

Në rastin më të mirë shqiptarët etnikë 

në Maqedoni mund t’i përgjigjen këtij 

injorimi tradicional të shtetit maqedon 

ndaj tyre, duke bllokuar referendumin, 

duke kërkuar që emri i republikës së re 

të ketë edhe shprehjen shqiptare, në 

togfjalëshin emërtues (Maqedonia e 

Veriut). 

Në fakt, negatorët grekë gjatë vitit të 

fundit të bisedimeve ndërshtetërore, 

patën propozuar si emër të 

përshtatshëm edhe “Republika sllavo- 

shqiptare e Maqedonisë.” Tashmë kjo 

gjë është shumë vonë dhe pyetja është 

nëse shqiptarët do të duhet të marrin 

pjesë në referendumin e 30 shtatorit, 

apo jo? 

Në fakt, pyetja më e drejtë do të ishte: a 

do të duhet që shqiptarët ta shpëtojnë 

edhe njëherë ish- Republikën 

Jugosllave të Maqedonisë (FYROM), 

siç është njohur deri tani në nivel 

ndërkombëtar. Nëse Marrëveshja e 

Ohrit, ashtu e gjymtuar dhe shpesh e 

pashpresë reale, ia zgjati jetën 

Maqedonisë, tani në kushtet e bojkotit 

të opozitës së djathtë në vend, 

shqiptarët janë duke e shpëtuar përsëri 

Maqedoninë duke marrë pjesë në 

referendumin e 30 shtatorit. Nëse 

shqiptarët bojkotojnë referendumin, ai 

humbet dhe për pasojë kemi 

shndërrimin e Maqedonisë 

përfundimisht në një shtet pa 

perspektivë europiane dhe atlantike dhe 

e ardhmja e saj do të ishte në 

pikëpyetje. 

Ashtu siç do të ishte në pikëpyetje edhe 

fakti nëse shqiptarët do të duhej që 

edhe më tej të jetonin brenda një shteti 

të përçarë, pa identitet, pa busull 

orientimi, me institucione të dobëta që 

nuk garantojnë liritë themelore 

njerëzore, kombëtare dhe politike Ky 

do të duhej të ishte një qëndrim i gjithë 

faktorit politik shqiptar, i shoqërisë 

civile, mediave dhe rretheve 

universitare akademike. 

Dështimi i referendumit do të sillte një 

krizë me ndikime rajonale, pasi do të 

nxirrte në sheshet e Maqedonisë trupën 

filoruse dhe filoserbe, me protesta për 

të rrezuar qeverinë pro perëndimore të 

Zaevit, si dhe rifilluar proceset 

diferencuese ndaj shqiptarëve për t’i 

rikthyer ata në gjendjen fillestare, si 

qytetarë të dorës së dytë në këtë shtet. 

Kjo do të kishte për pasojë reagimin e 

shqiptarëve në Maqedoni, të cilët do ta 

shihnin ekzistencën e tyre të kërcënuar 

nga rizgjimi i politikave të vjetra, 

përjashtuese dhe shtypëse ndaj tyre dhe 



zor se vendi do t’u shpëtonte 

përplasjeve etnike. Intoleranca e 

theksuar etnike dhe albanofobia është 

shfaqur qysh tani, një muaj para 

referendumit. Kërcënimet për vdekje që 

mori një nga politikanët më të 

moderuar në Maqedoni dhe në Ballkan 

si Ziadin Sela, është një dëshmi e qartë 

e shtypjes së shqiptarëve atje. Sela u 

kërcënua vetëm pse bëri një kërkesë 

demokratike ndaj shtetit maqedon. 

Ai bëri të ditur se “Partia opozitare 

shqiptare, Aleanca për Shqiptarët do ta 

mbështesë referendumin që do të 

mbahet më 30 shtator, por kërkoi që 

faktori politik shqiptar dhe maqedonas 

të nënshkruajnë marrëveshje 

brendashtetërore që të arrihet barazia 

etnike dhe në kuadër të ndryshimeve 

kushtetuese të futet gjuha shqipe si 

zyrtare”. 

Sela foli për avancimin e statusit të 

shqiptarëve në Maqedoni, një kërkesë e 

natyrshme që tek e fundit shoqëron çdo 

fushatë për referendum apo zgjedhje 

politike, por që bie ndesh me konceptin 

sllavo-maqedon për t’i mbajtur 

shqiptarët me një status të ulët dhe 

diskriminues. 

Kërcënimi ndaj Selës është i 

patolerueshëm dhe me shumë pasoja 

për të ardhmen e shtetit maqedon, pasi 

kjo frymë urrejtjeje mund të çonte në 

ndarje të vendit, për shkak se shqiptarët 

në Maqedoni, nuk do të lejojnë kurrë 

më që t’u vihen në pikëpyetje të drejtat 

e fituara. Shqiptarët në këtë shtet janë 

duke kërkuar një perspektivë të qartë 

euroatlantike, dhe siguri që nuk do të 

përndiqen për idetë e tyre demokratike, 

përkatësinë etnike dhe gjuhën. Për 

ndryshe shqiptarëve do t’u duhet të 

kërkojnë të ardhme tjetër. 

Pas dështimit të referendumi të 

qeverisë, shqiptarët etnikë në Maqedoni 

do të duhet të mbanin një referendum 

ku të shprehnin dëshirën e tyre se në 

cilin shtet dëshirojnë të jetojnë, në atë 

gjysmë Maqedoni, apo në një shtet të 

integruar në NATO si Shqipëria dhe me 

perspektivë të qartë për t’u anëtarësuar 

në BE. Nëse sllovo-maqedonasit duan 

ta shkatërrojnë Maqedoninë, ta 

bashkojnë me Bullgarinë apo ta bëjnë 

vend satelit të Rusisë, shqiptarët nuk 

kanë pse e pengojnë, por të shohin 

interesat e tyre kombëtare 

euroatlantike. 

Acarimi i situatës në Maqedoni, do të 

zgjonte një valë protestash të 

shqiptarëve në Luginën e Preshevës, të 

cilët e kanë shprehur hapur dëshirën e 

tyre për t’u bashkuar me Kosovën, por 

do të rikthente në axhendën e politikës 

edhe të drejtat kombëtare të shqiptarëve 

etnikë në Mal të Zi. 

Nga këto lëvizje të imponuara, ku 

shqiptarët në rajon do të ishin të 

kërcënuar, Shqipëria si vend anëtar i 



NATO-s, do t’u dilte hapur në mbrojtje, 

duke implikuar direkt Aleancën e 

Atlantikut të Veriut. Tani në pyetje 

është nëse shqiptarët duhet ta 

shpejtojnë përsëri Maqedoninë me 30 

shtator, apo jo? Shqiptarët në Ballkan, 

nuk duhet të pranojnë asnjë 

marrëveshje që kërcënon sigurinë dhe 

të ardhmen e tyre dhe për këtë duhet të 

ushtrojnë presion ndaj elitave të tyre 

politike në Tiranë, Prishtinë, Shkup, 

Podgoricë, Luginën e Preshevës etj. 

Shqiptarët kanë bërë marrëveshje me 

Greqinë dhe nuk i kanë vendosur asnjë 

kusht reciprok asaj, ndërsa Athina për 

çdo ndihmë që i ka dhënë Tiranës për 

çështje të integrimit euroatlantik, i ka 

vënë Shqipërisë kushte diskriminuese, 

biles poshtëruese. 

Shqiptarët kanë bërë dhe po bëjnë 

marrëveshje me Serbinë dhe Prishtina 

nuk i vendos asnjë parakusht Beogradit, 

të paktën siç e do edhe praktika e 

partneritet reciprok ndërkombëtar, për 

të dëshmuar se po negociojnë dy shtete 

sovrane. Kjo ka patur për pasojë atë që 

Serbia i ka fituar të gjitha dhe është në 

paradhomën e BE-së dhe Kosova 

absolutisht asgjë. Biles tani, në 

përmbyllje të këtyre bisedimeve, 

Kosova po humbet edhe legjitimitetin 

ndërkombëtar dhe sovranitetin e njohur 

nga Gjykata Ndërkombëtare e 

Drejtësisë dhe nga 116 shtete te botës, 

për t’i hequr pengesën e fundit dhe 

hapur autostradën Beogradit për në BE. 

Shqiptarët etnikë në Maqedoni kanë 

qenë në kushte më të pafavorshme dhe 

të vështira. Të paktën gjatë dy 

dekadave të fundit Shqipëria ka treguar 

pak vëmendje ndaj avancimit të statusit 

të tyre atje, ndërsa Kosova e gjendur në 

kriza të panevojshme dhe të çuditshme, 

të brendshme, nuk ka treguar interes 

për shqiptarët në Maqedoni. 

Kështu që duke e përjashtuar rastin e 

unifikimit të qëndrimeve për largimin e 

ish-kryeministrit autoritarist Gruevski 

nga pushteti, nuk kanë treguar se mund 

të bashkëpunojnë për gjëra me interes 

kombëtar. Tani është një tjetër rast që 

duhet ta bashkojë përsëri faktorin 

politik shqiptar në Maqedoni. Siç jemi 

duke e parë, deri tani, shqiptarët po 

shkojnë në një referendum për emrin e 

ri të Maqedonisë pa i vënë asnjë kusht 

qeverisë së Maqedonisë për të avancuar 

statusin e tyre, ta zëmë sa komunat e 

vogla serbe në veri të lumit Iber. 

Kjo është një dobësi e elitave politike 

në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, të cilat 

nuk duket se janë në gjendje të 

menaxhojnë edhe situatën që do të 

vinte në rast të dështimit të 

referendumit. Pas arritjes së një 

marrëveshje me qeverinë maqedonase 

lidhur me futjen e gjuhës shqipe në 

Kushtetutën e re si gjuhë zyrtare, 



krahas emrit te ri te vendit, pjesëmarrja 

e shqiptarëve në referendum nga 

pikëpamja ndërkombëtare do të kishte 

disa anë pozitive. 

Së pari, dëshmojmë se jemi një komb 

me orientim proatlantik aty ku jemi në 

Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi 

apo në Luginën e Preshevës. Në fakt, 

shqiptarët treguan këtë përcaktim 

euroatlantik tani së fundi edhe në Mal 

të Zi, duke qenë përcaktues për fitoren 

e qeverisë properëndimore në 

Podgoricës dhe për interesimin e Malit 

të Zi në NATO. Ndërkohë që pakicat 

serbe në këtë shtet e kundërshtuan me 

të gjitha mjetet orientimin e ri të shtetit 

të vogël malazez. 

Së dyti, dëshmojnë se nuk ishin 

shqiptarët shkatërruesit e Maqedonisë, 

por vetë sllavo-maqedonasit. 

Së treti, SHBA-të, e mbështesin 

referendumin dhe ne duhet të jemi në të 

njëjtën valë me aleatët tanë 

perëndimorë. 

Së katërti, tek e fundit një shtet i 

anëtarësuar në NATO apo edhe në 

perspektivë për t’u anëtarësuar në BE 

është më i prirur të sigurojë të drejtat 

kombëtare dhe të drejtat themelore të 

shqiptarëve. Shtetet demokratike e 

ruajnë si arsye të fundme luftën. Ka 

plot shqiptarë në Tiranë, në Prishtinë 

apo edhe në Shkup që thonë se për çdo 

gjë duhet të presim sa të forcohet 

Shqipëria, Kosova e kështu me radhë 

dhe pastaj të shtrojmë çështjet tona. 

Po të kishte pritur kështu UÇK, Kosova 

akoma do të ishte nën Serbi. Tek e 

fundit shqiptarët në Maqedoni janë 

duke kërkuar demokraci dhe 

demokracia nuk pret, të drejtat 

kombëtare nuk presin, liritë themelore 

dhe perspektivat euroatlantike nuk 

presin, prandaj këshilla ma e mirë do të 

ishte që faktori politik shqiptar ne 

Maqedoni të mbante një konference 

tjetër, ku të koordinoheshin mirë 

qëndrimet e tyre jo vetëm për 

referendumin për emrin, por edhe pas 

këtij referendumi në raport me 

zhvillimet në rajon dhe në botë. 

Konferenca do të kishte si qellim të 

përcaktonte kushtet e tyre ndaj qeverisë 

maqedonase, meqenëse do të ketë 

ndryshime kushtetuese për emrin e ri të 

Maqedonisë të përfshihet në Kushtetutë 

edhe njohja e gjuhës shqipe si gjuhë 

zyrtare në këtë shtet. *Drejtor i gazetës 

“Nacional” 

 

 

 

 

 



REFERENDUMI NË MAQEDONI U 

SHPALL, PËR ZBATIMIN E TIJ 

FUNKSIONALE EDHE KSHZ-JA 

 

 Bashkim Iljazi  

 

Është shpallur referendumi për emrin, në 

të cilin, konform me vendimin, të cilin 

Kuvendi e votoi dje, qytetarët e 

Maqedonisë më 30 shtator të vitit 2018 

do të duhet të prononcohen për pyetjen: 

“Nëse jeni për anëtarësim në BE dhe 

NATO me pranimin e Marrëveshjes mes 

Republikës së Maqedonisë dhe 

Republikës së Greqisë?”. Vendimi u 

votua pa praninë e deputetëve të opozitës 

OBRM-PDUKM. 

Për zbatimin e referendumit tashmë është 

funksionale edhe Komisioni Shtetëror i 

Zgjedhjeve (KSHZ), pasi që anëtarët e 

sapozgjedhur dhanë deklaratë solemne 

para kryetarit të Kuvendit, Talat Xhaferi. 

Sipas OBRM-PDUKM-së, pyetja në 

referendum është joprecize, me shumë 

kuptime dhe manipuluese për opinionin. 

Partia opozitare konsideron se me atë që 

është konsultativ në vend që detyrues, 

hapet mundësia që rezultati nga 

referendumi të interpretohet siç dëshiron. 

Për pyetjen dhe karakterin e 

referendumit, pushteti dhe opozita nuk 

arritën marrëveshje në periudhën e 

kaluar të takimeve të liderëve dhe në 

nivel parlamentar. 

OBRM-PDUKM-ka ende nuk ka bërë të 

ditur nëse do ta ftojë anëtarësimin në 

bojkot të referendumit, për çka duhet të 

vendosin organet më të larta të partisë. 

LSDM-ja qeveritare, sërish kërkoi 

mbështetje për referendumin, i cili 

konsiderohet si vendim historik, me të 

cilin qytetarët do të përcaktohet për të 

ardhmen evropiane dhe prosperuese të 

Maqedonisë dhe me ka do të mundësohet 

zbatimi i plotë i marrërveshjes me 

Republikën ne Greqisë. 

https://telegrafi.com/author/bashkim-iljazi/


Hapat e ardhshëm priten nga KSHZ-ja, 

kryetari i saj Oliver Derkovski deklaroi 

se me respektim të ligjit dhe Kushtetutës 

së RM-së do të veprojnë dhe do të bëjnë 

gjithçka që është në kompetencë të tyre 

që të ketë sukses organizimi i 

referendumit. Së shpejti do të caktojnë 

seancë konstitutive, ndërsa anëtarët e 

sapozgjedhur të Komisionit, mes tjerash, 

do të duhet të kontribuojnë që të 

zbardhen dilemat rreth Listës zgjedhore . 

Të siguruarat 3,5 milionë euro nga 

Buxheti shtetëror për zbatimin e 

referendumit, sipas Ministrisë së 

Financave, do të kenë ndikim mbi punën 

vijuese të shfrytëzuesve buxhetore, mbi 

zbatimin e programeve dhe projekteve 

buxhetore. 

Kryeministri Zoran Zaev më herët 

deklaroi se nëse në referendumin nuk ka 

census të plotësuar, atëherë mbetet që 

institucionet të vendosin, gjegjësisht 

Parlamenti të prononcohet për 

ndryshimet e Kushtetutës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mbi çështjen e 

referendumit në Maqedoni  

Abdulla Mehmeti 

 

Shqiptarët në Maqedoni siç duket do t’i 

thonë „Po“ referendumit me karakter 

konsultues të 30 shtatorit, në lidhje me 

ndryshimin e emrit të shtetit në bazë të 

Marrëveshjes së nënshkruar më 17 

qershor të këtij viti mes Maqedonisë 

dhe Greqisë, të njohur si Marrëveshja e 

Prespës, si dhe për deklarimin e 

qytetarëve të këtij shteti në lidhje me 

integrimin në NATO dhe BE. 

Partitë politike të shqiptarëve janë 

deklaruar se e mbështesin këtë 

referendum, ndërsa një grup i 

intelektualëve shqiptarë të përkrahur 

nga sektori civil angazhohen që 

shqiptarët ta përkrahin këtë 

referendum, por jo pa kushte dhe pa 

marrëveshje paraprake mes faktorëve 

vendës 

dhe 

faktorit 

ndërko

mbëtar

, duke 

marrë 

parasys

h se 

nuk ka 

alternat

iva të tjera në interes të popullit 

shqiptar në këto rrethana. 

Mbajtja e referendumit është obligim 

që del nga Marrëveshja e Prespës, një 

projekt ndërkombëtari përgatitur me 

shumë përkushtim, kompetencë, 

profesionalizëm dhe përgjegjësi, e cila 

ka të metat e saj në pjesën për të cilat 

faktori politik shqiptar vendës nuk ka 

qenë i preokupuar dhe i kujdesshëm sa 

duhet, prandaj edhe pasojat do t’i 

vuajnë vetë qytetarët shqiptarë për 

shkak të mbështetjes dhe mandatit që u 

kanë dhënë këtyre forcave politike që 

t’i përfaqësojnë ata. Faktori 

ndërkombëtar nuk e konteston vullnetin 



politik të qytetarëve vendës përderisa 

ata nuk i ndryshojnë qëndrimet e tyre 

ndaj forcave politike që duhet t’i 

përfaqësojnë interesat e tyre në mënyrë 

të denjë. 

Referendumi i 30 shtatorit në 

Maqedoni ka karakter konsultues, nuk 

është obligues, dhe si i tillë nuk e 

ndryshon procedurën e hyrjes në fuqi 

dhe zbatimin e Marrëveshjes së 

Prespës. 

Referendumi që organizohet pas 

marrëveshjes mes dy shteteve, siç është 

Marrëveshja e Prespës mes Maqedonisë 

dhe Greqisë, e ndërmjetësuar, 

përkrahur dhe kontrolluar nga faktori 

ndërkombëtar, nuk organizohet për të 

dështuar, por për t’i arritur qëllimet për 

të cilat organizohet, dhe këtë pushteti 

në Maqedoni me ndihmën e faktorit 

ndërkombëtar do ta realizojë me 

sukses. 

Çështjet e pazgjidhura që i preokupojnë 

shqiptarët në Maqedoni që nga 

pavarësimi i këtij shteti, sidomos statusi 

juridik-kushtetues dhe politik i tyre, 

zyrtarizimi i gjuhës shqipe dhe çështje 

të tjera lidhur me të drejtat e natyrshme 

të popullit shqiptar, një pjesë e të cilave 

janë përfshirë në Marrëveshjen kornizë 

të Ohrit, nuk lidhen dhe kushtëzohen 

nga suksesi ose mossuksesi i këtij 

referendumi, nga shprehja e vullnetit të 

lirë të qytetarëve të këtij shteti për 

intergimin në NATO dhe BE, por nga 

koncepti i shtetit që duhet të definohet 

me ndryshimet e reja kushtetuese, si 

dhe nga vullneti politik dhe 

marrëveshja mes faktorëve politikë të 

brendshëm për këto çështjeve, të cilat 

përfundimisht duhet të zgjidhen pas 

referendumit. 

Për çështje të tjera lidhur me 

referendumin e 30 shtatorit do të ndiqni 

edhe analiza politike, sqarime dhe 

udhëzime përkatëse gjatë ditëve në 

vijim. 

(Autori është përfaqësues i iniciativës 

qytetare „Zëri i intelektualëve“ i 

shqiptarëve në Maqedoni) 

 

 

 

 

 

 

 

 



BE-ja pret referendum të 
suksesshëm në Maqedoni 

  

Zërijeta Hajro Jajaga 

  

Bilborde në Maqedoni, me thirrje për 

bojkotim 

të 

referendu

mit të 30 

shtatorit. 

“Sa më 

shumë 

afrohet 

data e 

mbajtjes së 

referendu

mit, 

qendrat 

vendosëse dëshirojnë të përçojnë 

mesazh të qartë se Maqedonia, si shtet, 

e ka mbështetjen e tyre të fuqishme në 

procesin e integrimeve euroatlantike. 

Megjithatë, partitë në pushtet, të cilat 

janë shprehur pro referendumit, 

nevojitet që përmes kontakteve të 

drejtpërdrejta, t’u shpjegojnë qytetarëve 

se cilat perspektiva hapen për vendin 

me votën e tyre pozitive për 

marrëveshjen Maqedoni - Greqi në 

referendumin e shtatorit”, kështu i 

shohin njohësit e çështjeve politike 

porositë që vijnë nga Uashingtoni dhe 

Brukseli, lidhur me rëndësinë e 

rezultatit pozitiv në referendum. 

Ambasadori i Bashkimit Evropian në 

Shkup, Samuel Zbogar, thotë për 

Radion Evropa e 

Lirë se dëshiron 

që referendumi të 

jetë i suksesshëm, 

sepse në këtë 

mënyrë dëshiron 

të shohë se si 

Maqedonia ecë 

para dhe arrin të 

fillojë bisedimet 

për anëtarësimin e 

vendit në BE 

gjatë vitit të 

ardhshëm. 

“Dëshiroj të shoh se referendumi është 

i suksesshëm. Dhe, më duhet të theksoj 

se në këtë nuk jam i vetëm. Sigurisht, 

keni vërejtur se muajve të fundit si 

asnjëherë më parë, keni marrë porosi 

pozitive, si dhe janë realizuar shumë 

vizita nga liderë të Evropës në 

Maqedoni". 



"Ata e ndjekin nga afër situatën, dhe 

kjo demonstron dëshirën e liderëve të 

Evropës që ta shohin vendin se si ecë 

para, të shohin se si përmirësohet 

situata dhe të shohin fillimin e 

bisedimeve për anëtarësimin e vendit 

në BE gjatë vitit të ardhshëm. Mendoj 

se të gjithë e ndiejmë se tani është 

koha, nuk ka alternativë tjetër të mirë 

ose më të mirë nga ajo që është ofruar 

tani”, deklaron Zbogar. 

Ndërkohë, në lidhje me referendumin 

është deklaruar edhe komisionari për 

Zgjerim dhe Fqinjësi të mirë i BE-së, 

Johanes Hahn. Ai ka theksuar se 

referendumi në Maqedoni paraqet 

zgjedhje mes së ardhmes në Bashkimin 

Evropian dhe izolimit. 

“Referendumi paraqet zgjedhje drejt së 

ardhmes së BE-së, integrimit me 

përfitime konkrete për qytetarët, si 

sundimi i ligjit, tërheqja e investimeve 

të huaja, hapja e shumë vendeve të reja 

të punës dhe rrugës drejt izolimit, 

ngecjes dhe lëshimit të shansit të vetëm 

për përmirësimin dhe përparimin në 

sferat kyçe”, ka theksuar Hahn. 

Ai referendumin, gjithashtu, e ka 

krahasuar mes koncepteve nacionaliste 

dhe integrimit të vendit në NATO dhe 

BE. 

“Zgjedhja është mes lëvizjes nga 

konceptet e vjetra nacionaliste ose të 

ardhmes së vendit me reforma dhe 

integrimit në BE dhe NATO, si 

destinacion përfundimtar. Kjo nuk 

është e imponuar nga BE-ja apo 

bashkësia ndërkombëtare. Integrimi 

euroatlantik është vendosur si qëllim 

strategjik i vendit qysh më herët. U 

takon qytetarëve që të vendosin nëse 

kjo perspektivë me të gjitha përfitimet, 

do të materializohet”, është shprehur 

Hahn. 

Mbështetja ndërkombëtare, inkurajim 

për qytetarët që të dalin në referendum 

Selim Ibrahimi nga Qendra për 

Studime të Sigurisë dhe Zhvillim në 

Maqedoni, në një bisedë për Radion 

Evropa e Lirë thotë se porositë e qarta 

që vijnë nga zyrtarët e të lartë të 

SHBA-së dhe BE-së, se referendumi 

duhet të jetë i suksesshëm që menjëherë 

pas kësaj të shfrytëzohet shansi që 

vendi të ecë me hapa grandiozë në 

procesin e integrimeve euroatlantike, 

në masë të madhe kanë si synim 

inkurajimin e qytetarëve maqedonas të 

rreshtohen pro referendumit, 



veçanërisht ata të cilët janë të 

papërcaktuar ose që ende hamenden 

rreth daljes në referendum. 

“Kjo përkrahje që vjen nga bashkësia 

ndërkombëtare ka mundësi që të 

ndryshojë mendimin, përkatësisht 

opinionin e qytetarëve maqedonas, të 

cilët akoma kanë hamendje sepse 

shqiptarët, më se 98 për qind janë 

shprehur pozitivisht për referendumin 

si mundësi që i hap rrugë procesit të 

integrimeve”. 

“Në fakt, bashkësia ndërkombëtare nuk 

mund të bëjë më shumë nga kjo që po 

bën, sepse në duart e qytetarëve të 

Maqedonisë mbetet se si do të vendosin 

të votojnë në referendumin e shtatorit. 

Vendi ndodhet në një pikë shumë të 

rëndësishme dhe këtë qytetarët e 

Maqedonisë duhet ta kuptojnë”, 

vlerëson Ibrahimi. 

Nga ana tjetër, Nikolla Dujovski, 

njohës i çështjeve politike, thotë se 

nevojitet një fushatë më agresive nga 

ana e Qeverisë dhe shumicës 

parlamentare për t’ua sjellë për së 

afërmi qëndrimet e qendrave vendim-

marrëse . 

“Këto mesazhe të drejtpërdrejta që 

vijnë nga Uashingtoni dhe Brukseli, do 

të kenë efekt vetëm nëse Parlamenti, si 

bartës për realizimin e fushatës për 

referendumin, përkatësisht shumica 

parlamentare e cila favorizon që të 

votojë pro referendumit, arrin t’ua 

servojë qytetarëve si politikë që ata ta 

kenë të qartë se nëpër cilën rrugë ka 

vendosur të ecë Maqedonia”, thotë për 

Radion Evropa e Lirë Dujovski. 

Të mërkurën, sekretari i Departamentit 

Amerikan të Shtetit, Mike Pompeo, 

gjatë takimit me shefin e diplomacisë 

maqedonase, Nikolla Dimitrov, tha se 

“SHBA-ja pret që Maqedonia të bëhet 

anëtarja e 30-të e NATO-s, pas 

realizimit suksesshëm të referendumit 

në shtator”. 

Edhe kancelarja gjermane, Angela 

Merkel, ka theksuar se “mbështet 

rrugën e Maqedonisë drejt NATO-s dhe 

BE-së” gjatë një bisede telefonike që ka 

realizuar po të mërkurën me 

kryeministrin e Maqedonisë, Zoran 

Zaev, ka njoftuar Qeveria e 

Maqedonisë. 

Ndërkohë,faktori ndërkombëtar shpreh 

keqardhje se nuk është arritur një 

konsensus gjithëpërfshirës rreth 



referendumit ndërmjet pushtetit dhe 

opozitës, VMRO DPMNE-ja ende nuk 

është prononcuar nëse do t’i ftojë 

qytetarët të votojnë kundër apo ta 

bojkotojnë në tërësi referendumin. 
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