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ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ВОЈНАТА  И ПОНАТА        Македонците полека се иселуваат од за-
падна Македонија, а Албанците тивко 
ја населуваат.

Протераните Македонци и роднините на 
12-те киднапирани Македонци како 
пот сетник на минатото. Вистината за 
киднапираните сè уште е табу тема.

И покрај желбите за мир и благосостојба, 
убавите празници си поминаа, а остана 
неубавата реалност и грозните спомени 
на минатото.  

Додека со точни податоци гласно поле ми-
 зираме за жртви од војната во Ирак, 
за последици од земјотресот во Иран, 
ние сме "дудуци" за прецизните фак-
ти за несреќата што ни се случи во 
2001 година. Не се знае точно колку 
ма кедонски куќи беа запалени, колку 
луѓе беа малтретирани, силувани, обез-
вреднети, па и убиени. Не знаеме точно 
колку македонски семејства трајно 
се иселија од некогашните кризни ре-
гиони. 

 Можеби не бевме под-
готвени или пак мислевме 
дека војна е можна таму 
некаде далеку на исток, но 
не и тука, во Македонија. 
Дали сето ова ни се случи 
ненадејно како лош сон, 
поточно како кошмар? Иа-
ко воениот конфликт што 
й се случи на Македонија е 
минато, кошмарот за некого 
сè уште трае.

Никој не 
знае колку 
имаме но-

вонаселени ал-
бански се меј ст-
ва во средини 
во кои до вче-
ра живееја са-

мо Македонци. Можеби оче-
куваме некој друг или трет 
да ги прави анализите, да ги 
сумира фактите и податоците, 
да го креира документарецот 
за немилите настани од 2001 
година.

НАВАЛА

За жал, информациите 
дека Маврово во послед-
но време стана мошне 
при влечно место за насе-
лување и на припад ници на 
албанското малцинство се 
вистинити.

- "Шпекулации има, но 
има и навала, сè поголема е 
побарувачката за купување 
викендички во целиот мав-
ровски регион од стра-
на на припадници на ал-
бан ската популација"- ни 
изјави Андон Смилески, 
гра доначалник на Маврови 
Анови.

Според него претходно 
изнесените информации 
во медиумите биле мал-
ку преувеличени, но реал-
носта вели дека од вкупно 
1.520 викендички во Мав-
рово, 70 викендички се во 
сопственост на Албанци. 
Број ка која во  споредба 
со минатото и не е за пот-
це нување. Во врска со 
населувањето во село Леу-
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ново, вистината говори 
де ка таму има 10 куќи на 
Албанци, староседелци, до-
де ка вкупно има 25 - 30 куќи 
на сопственици Албанци, 
што говори за случај на 
новонаселени.

- "Одбранбен механизам 
- смета Смилески - за да 
се спречи или намали овој 
процес на новонаселени 
Албанци - нема. Преку ноќ 
со потпис и печат на нотар 
викендичка од Маврово 
мо же да добие нови 
сопственици - Албанци. 
Нај често станува збор за 
модерни бизнисмени без 
морална одговорност. Тоа 
се синови на татковци кои 
во времето на комунизмот 
мошне лесно и евтино дош-
ле до викендичка. Ние како 
општина не сме моќни, не-
маме ингеренции да го спре-

чиме овој процес. Преку 
но тар денес се завршуваат 
сите работи. Порано за да 
се гради во Маврово бе-
ше потребно барање до 
месната заедница, барање 
до црковниот одбор и сè 
беше поинаку регулирано. 
Денес ние немаме никаква 
моќ како Општина".

Тоа е приказната за Мав-
рово која само милоста на 
Бога (и моралната свест 
на Македонците) може да 
ја спасат од судбината на 
Попова Шапка.  

МОЛК

Роднините на 12-те кид-
напирани Македонци по 
судски пат ќе бараат од др-
жавата да им докаже што 
е со судбината на нивните 

најблиски. Тие бараат адво-
кати, а не е е исклучено тие 
да го тужат и лидерот на 
ДУИ, Али Ахмети, кого ди-
ректно го товарат дека ја 
крие вистината.

По две ипол години 
талкања по државните ин-
с  титуции роднините на 
12-те киднапирани се ме-
ј   ст ва ќе покренат пос тап-
ка во тетовскиот суд про-
тив државата со која ќе 
по бараат докази дали 
нив  ните најблиски се жи-
ви или мртви. Освен до 
државата, тие најавија де-
ка ќе поднесат и тужба про-
тив Али Ахмети како екс-
командант на ОНА. Според 
нив, тој најдиректно е 
одго ворен за тоа што им 
се случило на нивните нај-
блис ки за време на војната. 
За ваквата намера тие нај-
веројатно ќе ангажираат 
двајца адвокати од Тетово, 
но не е исклучена можноста 
нивните права да ги 
бранат и познати скопски 
адвокати. Ахмети, како што 
тврдат роднините, ќе го 
тужат како најодговорен за 
воените дејствија за време 

на во ената криза во 2001-
та. 

- "Бевме упорни и 
најдовме документ каде Ах-
мети е потпишан како вр-
хо вен командант на ОНА. 
Ахмети е одговорен за 
постапките на него ви те 
команданти" - ве лат род-
нините на кидна пи ра ните.

Според претставникот 
на роднините, Војо Гого-
ски, и државата знае кој 
раководел со воените дејс-
твија пред речиси три го-
дини во Тетово и Тетовско 
од каде се киднапирани нив-
ните најблиски.

Доколку семејствата до-
ка жат дека станува збор 
за насилна смрт, тогаш се 
отвора можноста за на-
домест на нематеријална 
штета по основ на пре-
трпена болка од загубата 
на најблиските. Сепак, не 
постои надомест според 
која ќе се залечат лузните 
на роднините. Тие се трајни.

Тие најавуваат дека до-
колку не ги остварат своите 
права пред надлежните 
судови во Македонија, ќе 
започнат постапка пред су-
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дот за човекови права во 
Стразбур. 

- "Не им веруваме на ви-
соки западни дипломати 
без име и презиме кои тај-
но даваат сериозни инфор-
мации на медиуми" -  
потенцира Гоговски во име-

то на роднините на 12-те 
киднапирани Маке дон ци. 

Роднините од МВР ба-
раат да ги изнесе инфор-
мациите со кои располага 
и со тоа да ги запре си-
те шпекулации околу суд-
бината на нивните нај-
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блиски. Министерството 
за внатрешни работи, не 
одре кува ниту, пак, потвр-
дува дали кидна пираните 
и исчезнатите за време 
на воениот конфликт во 
2001-та се мртви. Според 
портпаролката Мирјана 
Контевска, МВР презема 
мер ки за дополнување на 
одредени сознанија, но 
за нивно презентирање 
пред јавноста ќе одлу-
чат и роднините на кид-
на пираните и исчез на ти-
  те. МВР ја посочува сог-
ласноста на роднините за 
ДНК анализа на крвта ка-
ко еден од поважните еле-
менти за целосно рас вет-
лување на случајот.

Само малтретирање по 
собраниски и владини ход-
ници, шпекулации, сос-
таноци и ништо ново не им 
е обелоденето на роднните 
на 12-те киднапирани Ма-

кедонци и нивната суд-
бина која повеќе од 2,5 
години е мистерија. Тие 
се убиени, тие се живи и 
се некаде на Косово се 
само претпоставки, а ни 
трага од официјална го-
ла вистина. Залудни се су-
мите како награда, за луд-
но е формирањето на орга-
низации на роднините на 
киднапираните, за  луд     ни се 
средбите кај прет    седателот 
каде Али Ахме  ти молчи 
како ри ба. Мо жеби е риба 
во хо рос коп, па молчењето 
му е својст вена особина 
или пак буквално ја сфатил 
по го ворката "Молчењето е 
зла то". А роднините на кид-
напираните Македонци и 
нивниот претставник Војо 
Гоговски се децидни: вис-
тината ја знае само Ахмети.

МОРАЛНА 
ОДГОВОРНОСТ

Молчиме и понатаму до-
дека во Западна Македонија, 
Тетово, Гостивар, Кичево, 
Струга... ни се случува она 
реалното, тивко  иселување 
на Македонците.

Конкретно во Тетово во 
стариот дел на градот на 
"Два Бреста" многу куќи 
се на продажба, а досега 
се населени најмалку пет 
семејства на Албанци. 
Процесот е започнат, а тој 
трае и трае...

Каде се тука Македонци-
те, каде е тука моралната 
од говорност, поразена од 
си ромаштијата и бедата на 
индивидуалната свест? Каде 
се патриотите, Македонци 
ширум светот кои своите 
заработки би ги вложиле 
во спасот на Македонија? 
Со секоја купена куќа во 
Тетово, Гостивар, Кичево, 
Куманово... Македонците 
од дијаспората би биле 
патриоти и на дело. Само 
така би можела да се спаси 
Македонија.


