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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ПОЛИТИКА
РАМКОВНИОТ ДОГОВОР КРОИ НОВА СУДБИНА

ПРИВИЛЕГИРАНИ АЛБАНЦИ- 
ДЕГРАДИРАНИ МАКЕДОНЦИ
Четири години по пот-

пишувањето на Рам-
ковниот договор пре-

овладуваат различни тези за 
(не) опходноста од тој чин. 
Според едни, тој мораше да 
се потпише за да му се стави 
крај на воениот конфликт од 
2001 година, според други, 
со него Македонија капи ту-
лираше, а Македонците го 
изгубија својот идентитет. 
Коментарите се движат и во 
насока на тоа дека со До го-
ворот од 13 август 2001 го-
дина, Македонците во соп-
ствената држава станаа гра-
ѓани од втор ред, а Албанците 
се здобија со исклучителни 
привилигии. Довчерашните 
терористи денес уживаат во 
законодавниот дом, кој че-
тири години работи во на со-
ка на задоволување на го-
лемиот број нивни барања. 
Некои од нив не произ ле-
гуваа од Договорот, на кој 
Албанците постојано се по-
викуваат и кој стана составен 
дел од нивниот живот (те-
товскиот Универзитет, упо-
требата на знамињата во оп-
штините каде се повеќе од 
50 отсто). Сепак, имајќи го 
предвид фактот што никој 
досега не ја видел неговата 
англиска верзија, се пос та-
вува прашањето дали на-
вистина и овие барања про-
излегуваат од Договорот и 
што уште да очекуваме?

Што добија Албанците со 
Рамковниот договор - из ме-
ни во законодавството, им-

плементација и мерки за 
градење на довербата и вра-
ботувања во државните ин-
ституции. На Македонија й  
се случи нова терито ри јална 
поделба во која пресуден 
беше етничкиот, а не гео-
графскиот принцип. Со из-
гласувањето на новиот Закон 
за употреба на симболите на 
заедниците, Македонија до-
зволи на нејзина територија 
да се веат знамиња на туѓи 
држави. Жално е тоа што 
тука не запираат албанските 
барања, напротив законо-
давниот дом и во иднина ќе 
се занимава со нив. Па, така 
лидерот на Демократската 
уни ја за интеграција (на след-
ник на ОНА), Али Ахмети, на-
јавува дека треба да се со-
берат сили и да се донесе 
закон за употреба на ја зи-
ците. Веќе го промовираа и 
своето следно барање - функ-
ција потпретседател на др-
жавата. Не им се допаѓаат 
ниту државната химна и грб. 
Неофицијално се дознава 
дека ДУИ ќе се обиде да пр-
отне нови решенија за упо-
треба на албанскиот јазик во 
Армијата и во полицијата. Од 
Владата (најавува нов закон 
за употреба на јазиците, кој 
не е обврска од Рамковниот 
договор, туку негова цел е да 
ги обедини поедничните ре-
шенија содржани во по себни 
девет закони со кои се ре-
гулира оваа тематика), ко-
ментираат дека тоа е не воз-
можно, бидејќи Уставот не 

предвидува во овие ин сти-
туции да се користи друг ја-
зик освен македонскиот и ки-
рилското писмо, се поста ву-
ва прашањето дали ова е след-
ното околу кое на по че токот 
на септември ќе се кр шат 
коп јата. 

Од Охридскиот договор 
Македонците не добија ниш-
то. Тие сè уште живеат на д-
вор од родните огништа, а и 
законите не важат секаде ис-
то, правото не владее по д ед-
накво на целата македонска 
територија. 

Екслидерот на СДСМ и ак-
туелен претседател Бранко 
Црвенковски, вели:

"И денес, четири години 
по потпишувањето на Рам-
ковниот договор, исто така, 
сум убеден, како и тогаш, де-
ка определувајќи се за по-
литички договор наместо за 
воено решение на кризата 
од 2001 година, го напра вив-
ме вистинскиот избор. Фак-
тот што денес Македонија е 
стабилна држава, без се ри-
озни опасности за нејзиниот 
територијален интегритет, 
неј    зиниот суверенитет и уни-
тарен карактер и што е исто 
толку важно, држава со јасни 
и извесни евроатлантски пер с-
пективи - е најдобра по тврда 
дека го избравме вис тин ски-
от пат".

Премиерот Владо Буч ков-
ски потенцира: "На истекот 
на четиригодишнината се 
гледаат придобивките од 
потпишувањето на Рам ков-

борба, за да ги постигнеме 
предвидените резултати со 
нашата програма и да го за-
чуваме тоа што е пос тигнато 
до сега". 

Единствено лидерот на 
ДУИ, Али Ахмети, кој не е пот-
писник на Договорот, се која 
година го прославува не го-
вото потпишување. Го ди на-
ва, прославата ја органи зи-
раше во Струга, каде ми на-
тото лето беше "најжешко" за 
новиот Закон за тери то ри-
јална организација. Од то-
гашните потписници, во Стру-
га дојде само Имер Име ри, 
тогашниот лидер на ПДП, а 
од државниот врв само прет-
седателот на Собра ни е то 
Љуп   чо Јордановски. Име ри 
смета дека многу малку е 
направено од спроведу ва-
њето на Рамковниот договор,  
додека Јордановски изјави: 
"Лично сметам дека 13 август 
2001 година е значаен датум 
за да се одбележи. Со време, 
мислам дека објективно тој 
ќе си заземе свое место во 
историјата на РМ".

За Ахмети јазикот и зна ме-
то се најголема придо бивка 
за Албанците. На про славата 
на ДУИ во Струга присус тву-
ваа повеќето од амба са до ри-
те и претстав ни ците на стран-
ските мисии во Ма ке донија. 
За време на про сла вата сто-
тина стру жа ни про тестираа 
против, спо ред нив, срам ни-
те договори од 1913 и оној 
од 2001 го ди на, со кој Ма ке-
донија пов торно се де ли.

ПОЛИТИКА

Со потпишувањето на ох-
ридскиот Рам ко вен 
дого вор, 13 ав густ 
2001 го ди на, се за пе-
чати суд бината на 
Ма ке донците. 

ниот договор. Дефинитивно, 
неговата имплементација ја 
приближи Македонија до 
ЕУ". 

Според него, се покажа 
добронамерна пораката од 
ЕУ дека патот на Македонија 
до Брисел води преку Ох-
рид.

Арбен Џафери, преку "Ко-
ха Диторе", порачува: "Ние 
нема да правиме политика 
со жртви, нема да жртвуваме 
никого, туку ќе водиме силна 
политичка и интелектуална 


