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Ili rabotete 
kako lu|e 
ili umrete!

ZAROBEN UM

Имам впечаток дека нивото на поли-
тичари кај Албанците, освен недостаток 
на храброст и чесност да се судрат со 
тој ретрограден политички кафез, имаат 
и посебен интерес него да го "кул ти-
вираат" на некаков начин. Тој начин е 
веќе наречен "кетман" политичар. Тоа е 
политичар кој "лаже". Зборува едно на 
странските експерти, со цел да се по ка-
же "модераторен"; друго на своите маке-
донски коалициони партнери за да по-
стигнат некоја политичка цел; и конечно 
трето на јавните изборни собири до 
своите гласачи, со извинување дека: 
"...таква била политиката и пропаган-
дата...". СО ТОА ЈА ИЗБЕГНУВААТ ОС-
НОВНАТА ЗАДАЧА НА ПОЛИТИЧАРОТ 
ДА ПРЕДВОДИ И ДЕФИНИРА ИДЕИ, 
ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН И ХРАБАР ДА 

Просто е тажно да ги гледате и слушате политичарите Албанци од Македонија! Независно од "оре-
олот" на релативни "добитници" од сиот процес на расправи околу малцинските права, овие пет на-
есетина години и посебно по Охридскиот договор, секогаш повторно гледате луѓе со "заробен ум". 

Луѓе, кои дури и кога се интелигентни, стануваат жртви на етно-дискурсот на една примитивна ет-
но-кауза од која не можат да излезат. Тоа посебно станува јасно пред секој турнус на избори. Морам 
да признаам дека се понадевав дека нешто на тој план ќе се промени со партиципацијата на ДУИ во 
власта. Ова независно од познатите парадокси на кавази-герилата која со политички хокус-покус 
станува политичка партија и облекува цивилни костуми. Но, со повторната дебата за т.н. "реги о на-
лизација" на земјава, по усвојување на Законот за децентрализација и со повторното посегнување 
за потребата да се поистоветат (пронајдат) со химната на државата и знамето, сè повеќе е јасно дека 
ниту тие немаат сила да излезат од центрипеталната сила на конфликти кои ги создава архаичниот 
етноцентричен модел на барање на етнички, колективни права поврзани со територија и голиот 
симболизам на етно-дискурсот. 

Тоа па тоа! 

СТОИ ЗАД ОДГОВОРНОСТА. Наспроти 
тоа стануваат заложници на улицата и 
најлошите и најгласните од изборните 
собири, вообичаено се тоа хулиганите 
во гласачките толпи. Мављан Таири е 
само највулгарната, најпростачка копија 
на тој вид "кетмани". Таквиот вид поли-
тичари согледуваат дека тие не се спо-
собни за нормална политика, без ет но-
ом  раза. Дека во таков дискурс тие не 
знаат нормално да управуваат со соци-
јалните работи и да ги решаваат про б ле-
мите. Тоа самосознание тие упорно го 
кри јат ЗАД АГРЕСИВНАТА ЕТНО-
 РЕ       ТО РИКА, КОЈА КАКО ШТО ВИДОВМЕ 
ЗАВРШУВА ВО ОТВОРЕН ПОВИК ДА 
СЕ ДИСКРИМИНИРА, ДА СЕ ПОДРЕ-
ДУВА ДРУГИОТ КАКО НАЧИН НА "ВО-
ДЕЊЕ ПОЛИТИКА"?! 

Еден од најчестите и најгротескните 
"аргументи" кои го пронаоѓаат за так во-
то вечно повторување на етно-кафезот 
е т.н. аргумент на малтретирано дете! 
Демек бидејќи биле "дискриминирани" 
во минатото, тие имаат право да се из жи-
вуваат и да ги дискриминираат другите 
во иднина, како би се релаксирале...??? 

Имено, го репродуцираат оној психо-
профил на масовен убиец од крими нал-
ните картотеки, кога убиецот бил мал-
третиран како дете, а потоа таа фрус-
трација ја манифестира во манијакално 
пореметување. 

И двата наведени обиди за отворање 
прашања: она за државните симболи и 
она за регионализацијата се НАДВОР 
ОД ОХРИДСКИОТ ДОГОВОР. ТОА Е 
ВАЖНО ДА СЕ КОНСТАТИРА БИДЕЈЌИ 

Љубомир Д. ФРЧКОСКИ
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ТОЈ ДОГОВОР ПОСТОИ ДА ЈА ЗАВРШИ 
РАСПРАВАТА ЗА ПРАВАТА НА АЛ БАН-
ЦИТЕ ОД ГРОССОМОДО ВИД, ИЛИ ГО-
ЛЕМИТЕ ПРАШАЊА. Она што оста нува 
е ситен вез на имплементација на некои 
подрачја од Договорот и нај важното: да 
научат Албанците да бидат одговорни 
во вршењето на власта она му каде што 
се мнозинство. Таа одго ворност мора да 
биде мониторирана за да не следат ин-
циденти на ЛОША ПРАК ТИКА, ПРО-
СЛЕДЕНА СО ТИВКО ЕТ НИЧ КО ЧИС-
ТЕЊЕ НА НЕАЛБАНЦИТЕ ОД ТИЕ РЕ-
ГИОНИ. 

Регионализацијата и во верзијата на 
Џафери и онаа на ДУИ е насочена кон ет-
низација на децентрализацијата, имено 
обид на "заокружување" на територијата 
на која се протегаат "власта" на мно-
зинските албански општини. Како таков 
регионот би бил подготовка, за ништо 
друго, туку за развивање на посебни 
спе цифични односи со регионот на Ко-
сово и Албанија. Тој само за тоа е ди-
зајниран и подготвуван.

Македонија е навистина мала др жа-

ва, регионализмот да има некои по се б-
ни функционални ефекти и потреба. Тоа 
е констатирано безброј пати од сите 
експерти во областа и не е некаква 
наша "одбрана". Тој во било која верзија 
само би ја потенцирал опасноста од 
етнизација, тивко етничко чистење и 
деформација на децентрализацијата во 
правец на ЕВРОПСКИОТ КОНТРА-
ТРЕНД: поврзување на етничките права 
со територија. Она што посебно Европа 
сака да го избегне во секој конкретен 
случај. ИСФРЛАЊЕ НА ТЕЗАТА ЗА РЕ-
ГИОНАЛИЗАЦИЈА СЛУЖИ НА ЕТНО-
КРЕАТУРИТЕ КАЈ АЛБАНЦИТЕ ЗА ОДР-
ЖУВАЊЕ НА ОВАА ТЕМА И РЕТОРИКА 
УШТЕ МАЛКУ ЖИВА И ВО ЦЕНТАРОТ 
НА ПОЛИТИЧКАТА ДЕБАТА. Тие немаат 
ништо друго за понуда ниту знаат нешто 
друго да дебатираат и измислуваат теми 
само од таа "домашна задача". Доколку 
не би отворале вакви теми, вистинската 
демократска дебата би се насочила (а 
тие тоа не го сакаат и бегаат од тоа како 
ѓавол од крст) кон културолошките теми 
и темите на индивидуалните човекови 

права од видот: правата на жените во 
политичката култура на Албанците; ор-
ганизираниот криминал и албанската 
политичка култура; проблемот на ре-
грутирање во државната админи стра-
ција според Охридскиот договор и "ис-
клучувањето" на жените од тој процес; 
културата на неодговорност кон гра-
ѓанските должности (неплаќање и не-
учество во даночните и во редовните 
обврски кон мега системите на др жа-
вата: неплаќање струја во цели региони 
и сл...) и она што е можеби најболно: 
недостаток демократски капацитет за 
нормално владеење како мнозинство 
во општините каде што тие се тоа. 
Мошне суров однос кон малцинствата и 
голема микро-небезбедност во тие ре-
гиони за имотот и воопшто секој днев-
ниот живот на граѓаните. 

Некои од спомнативе етно-креатури 
кај Албанциве сосема нелегитимно се 
оби  дуваат во сè "да се препознаат", па и 
во државните симболи на земјата. Ни каде 
во ниту еден меѓународен инстру мент 
таква должност не е забележана. МАЛ-
ЦИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ МОЖЕ ДА ИМА-
АТ ПРАВО НА ЈАВНА УПОТРЕБА НА СВО-
ИТЕ ЕТНО-СИМБОЛИ, НО НЕ И НУЖНО 
ПРЕЛЕВАЊЕ НА ИСТИТЕ ВО ДР ЖА В-
НИТЕ СИМБОЛИ НА ДАДЕНАТА ДРЖА-
ВА. Државните симболи, во ма кедонскиот 
случај се земски-симболи СОНЦЕТО и тие 
се поврзани со дваесет тина векови ма-
кедонска држава и бор ба за неа, а не со 
етно-симболите на по едина заедница. Од 
таму тие се подла боко и похтонски вте-
мелени. Химната е израз на борбата за 
создавање на сегаш ната држава во која 
токму наведените личности во неа при-
донеле доминантно и неспорно (од ас-
пект на историските факти), а не е мито-
лошка ниту вештачко синкретичка како 
израз на СЕГАШНИТЕ ФРУСТРАЦИИ СО 
СИМЕТРИИТЕ НА ЕТНО-КРЕАТУРИТЕ 
КАЈ АЛБАНЦИТЕ. Нема ниту ќе има било 
каква меѓу на родна поддршка за таква 
операција и сите граѓани од Македонија 
треба сери озно да го игнорираат таквиот 
нелеги тимен набој кај дел од албанските 
поли тичари. Да покажат дека е дојдено 
до крај, ВИСТИНСКИ КРАЈ НА ТАКОВ 
ВИД ИСКОНСТРУИРАНА ДЕБАТА. Дека 
од сега па понатака ЌЕ РАЗГОВАРАМЕ И 
ЌЕ СЕ БОРИМЕ САМО ЗА ДЕМОКРАТИЈА 
И ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ДЕКА ОД ТАА 
ДЕБАТА НИКОЈ НЕМА ДА МОЖЕ ДА НÈ 
ДЕКОНЦЕНТРИРА СО СТРАНИЧНИ ЕТ-
НО-ХИСТЕРИИ. 

Тоа е политичката агенда во Маке до-
нија на која мора да се обединат нај голем 
број политички субјекти и свесно да ја 
буткаат во прв план и на неа да ја до бијат 
сета меѓународна јавност пов торно и 
повторно, ако е потребно. 


