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ГЛАС НА ЈАВНОСТА

С ИМ Б О Л И  Н А  Д РЖ А В А Т А ,  З Н АМ Е Т О

ФОРУМ

Со Предлог-законот за упо-
треба на знамињата на за ед-
ниците, се разбира, според 
Рам ковниот договор, Вла да-
та го става македонскиот на-
род, нас обичните луѓе - гра-
ѓа ните, пред дилемата:

- Дали не го слушнала (!?) 
или, пак, воопшто не го раз-
брала (!?), повикот на Илин-
денците во Манифестот на 
Кру    шевската република, од-
носно дали Владата ја смета 
Македонија за самостојна, су-
верена држава со свои др жав-
ни симболи и знаме или, пак,

- Македонија е општество 
на збир на племенски, опш-
тествени заедници, има нен т-
но на првобитната заедница 
(бидејќи од комунистичкото 
општество се откажавме и го 
анатемисавме - го оставивме 
за некоја многу далечна ид-
нина!?), во кое не постои др-
жава!? А, познато е дека др-
жавата како институција нас-
танала врз основа на до го-
вор на луѓето, дотогаш сло-
бод  ни поединци, кои се здру-
жиле поради заедничка ко-
рист, и си одредила свои др-
жавни симболи со кои се 
претставува во меѓу народ на-
та заедница. 

- Затоа, обичниот човек, 
народот на Република Маке-
донија, поставува прашање 
до сите релевантни фактори 
во државата и во меѓуна род-
ната заедница, особено до ак-
терите, учесниците, потпис-
ниците, олеснувачите и сега 
до имплементаторите на Рам-
ковниот договор.

Што претставува знаме и 
која е неговата употреба?

Познато е дека на поче то-
кот, во својата појавна фор-
ма, знамето е средство за да-
вање сигнали, оптички зна-
ци, подоцна знамето е во упо-
треба само во војската и за 
време на војна, со текот на 
времето и денес, знамето ста-
нува и е симбол на државата 
и на народот, заедно со хим-
ната и со грбот.

По осамостојувањето на 
Ре публика Македонија и во-
ведувањето на плурализмот, 
со консензус на сите граѓани 
во државата, беа прифатени 
и вградени во Уставот основ-
ните конститутивни и правни 
поставки на државотворност 
од двата Илиндена, се раз-
бира, и државните симболи, 
со што Македонците го поч-
наа третиот Илинден. 

Основните поставки на Ма-
нифестот на Крушевската ре-
публика, еднаквост, правда и 
слобода, македонските Ал-
банци ги прифатија (изгледа 
селективно!?), и влегоа во си-
те институции на власта и на 
државата, и повеќе од рам-
ноправно во неа партици пи-
раат и денес. Ги добија сите 
концесии и за сè, ослободени 
од надзор! Но, за жал (и за 
срам), до денес, меѓу другото, 
не (можеа, сакаа) го слушнаа 
и не го разбраа повикот на 
крушевските Илинденци: "Ела -
те браќа под бајракот на ав-
тономна Македонија!"

Манифестот со повикот е 
завет (тестамент), кој Илин-

денците им го оставија на 
свои те потомци. Засекогаш го 
врежаа и го вкоренија во ду-
хот на македонскиот народ.

Еве, доказ за тоа: Илинден, 
2003 година, Сто години од 
Илинден 1903 година, јуби-
лејна прослава. Крушево, пр-
ви август вечерта спроти 
Илин ден. Месноста "Гумење", 
истото место каде што пред 
сто години беше прогласена 
првата република на Бал ка-
нот, со сите институции на др-
жавотворност и под бајракот, 
знамето на автономна Маке-
донија. Се чита Манифестот. 
Се слуша повикот на Илин-
денците-сите, без разлика на 
вера и јазик, да застанеме под 
бајракот на Македонија. Спо-
ред Рамковниот договор, поч-
нува истата прокламација да 
се чита и на албански, вед-
наш грмотевици и свирежи 
го прекинуваат читањето... Од 
левата страна на Вардар во 
Скопје, во кризните региони 
(поранешни!?) итн. Како и 
пред тоа, така и денес, на 
денот на деновите се вееше 
туѓо знаме. Затоа, тоа не бе-
ше обичен протест. Тоа беше 
протест на грмотевица, култ 
на Божјата волја. Тоа беше 
духот на Илинден, со резо-
нан тна сила на сто Илиндени, 
во придружба, секогаш на 
Свети Илија "Громовникот". 

Во тој контекст, Предлог-
законот за употреба на зна-
мињата е во согласност со за-
цртаната потреба за пов тор-
но посегнување за поис то ве-
тување и препознавање на 

Албанците и во државните 
симболи на земјата заедно 
со усвоениот Закон за де цен-
трализација, тоа е доградба 
на етноцентричен модел на 
барање на етнички колек тив-
ни права, поврзани со те ри-
торија и гол симболизам на 
етно дискурсот!?

Тука ќе додадеме дека 
Албанците ептен се занесоа 
во остварувањето на своите 
барања, а сега (со Рам ков ни-
от договор) земања. Даут 
Дау ти: Албанците не бараат 
ништо повеќе, тие си го зе-
маат тоа што им припаѓа. При 
тоа, "забораваат" дека во Ма-
кедонија живеат и при пад ни-
ци на други заедници, а др-
жавните симболи ги изра зу-
ваат особеностите и истори-
јата на државата, а не на се-
која заедница поединечно. 

Никаде, ниту во една де-
мократска земја (сите по мал-
ку или повеќе се мулти ет нич-
ки), од меѓународната заед-
ница ниту имало, ниту ќе има 
идеја за етнички коктел на 
државни симболи. Доказ: жи-
телите на САД (од разни на-
ционалности) сè уште не се 
идентификувале со знамето 
на САД; жителите на Швај ца-
рија се Швајцарци, не се иден  -
тификувале како Германци, 
Фран цузи, Италијанци. Ста-
вот на обичниот човек, гра-
ѓанин на Америка, кој подол-
го време живее и работи во 
Македонија, Џејсон Мико, ка-
ко и сите негови ставови на 
независен аналитичар, пи са-
тел и консултант, се не само 
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ГЛАС НА  ЈАВНОСТА

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат на ша-
та отво  реност кон јавноста. Овде автен тично об  ја ву-
ваме и текстови кои не се во со гласност со нашата 
уредувачка политика.

ФОРУМ
блиски, туку се и идентични 
со ставовите на обичните гра-
ѓани на Република Маке до-
нија.

Еве го неговиот став за 
зна мето:

"Во член 7.1 од охридскиот 
Рамковен договор пишува: Во 
врска со симболите, до сим-
болот на Р Македонија, ло    кал-
ните власти можат пред згра-
дите на локалната само уп ра-
ва да истакнат симболи, кои 
го означуваат иденти те тот на 
заедниците, кои се мно зин-
ство во општината, во соглас-
ност со меѓународните пра-
вила и прописи". Ова се како 
значи дека меѓуна род ните 
пра  вила мора да се по чи ту-
ваат, што значи дека на цио-
налните симболи првен стве-
но означуваат држави, а дури 
потоа народи", додава тој.

"Ако некои политичари ин  -
систираат на употребата на 

знамето на Република Ал ба-
нија пред државните ин сти-
туции, треба да одат таму ка-
де што се користи знамето 
на Р Албанија..., на пример, 
во Р Албанија.

Во меѓувреме, треба да се 
фатат за работа и да го приз-
наат и да го почитуваат зна-
мето на Република Маке до-
нија". ("Време", 6 јули 2004 г.)

Еве го неговиот став по 
втор пат:

"Шест знамиња над Ма ке-
донија", ("Време", 7 јуни 2005 г.);

"Не може две држави да 
имаат сопственост и прев-
ласт врз една атериторија без 
кавга и војна, а до тоа ќе дој-
де ако се дозволи дво гла ви-
от орел на Република Алба-
нија да се вее пред опш ти-
ните и другите државни об-
јекти".

Да заклучиме: одговорот 
на прашањето што претста-

Васил Томовски,
Скопје

вува знаме и која е неговата 
употреба, за обичниот човек 
- граѓаните на Македонија, 
Европа, САД, е кристално ја-
сен. Но, за избраниците на на-
родот во трите столба на 
власт, особено, за извршната 
и за законодавната власт, со 
Предлог-законот, задржу ва-
ње то на појавната форма на 
употреба на знамето во Маке-
донија, туѓо знаме - средство 
за давање сигнали... е крајно 
депласирано. Тие сигнали ги 
слушаме и ги гледаме веќе 
15 години.

Денес, кога власта и по ли-
тичарите се длабоко за гли-

бени во реализацијата во на-
сока на сите тие сигнали, тре-
ба да се сфати дека овој на-
род не е мутав за да биде и 
натаму замајуван. Треба отво-
рено да му се каже која е 
крајната цел (иако таа е оче-
видна), за да може народот 
конкретно да даде одговор, 
како тој што знае и умее...
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