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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ДУИ ФРЛИ ОКО НА АРМ    

ЌЕ ЗБОРУВАМЕ КИР 
ЌЕ СЕ РАЗБИРАМЕ Л 

Идејата на коа лицио-
ниот партнер во влас-
та - ДУИ за воведување 

двојазичност во Армијата и 
во полицијата, бидејќи нив-
ните припадници не ја ра-
збирале наредбата за стро е-
виот чекор, сè повеќе личи 
на приказната за уривањето 
на Вавилонската кула. Име-
но, таа станала прав и пепел 
откако Бог ги казнил гради-
телите, кои имале преку мер-
ни желби, да зборуваат на ил-
јадници јазици, а поради тоа 
што тие не се разбирале меѓу 
себе ги "утнале" мерките и се 
струполиле во бездната. 

Во оваа библиска легенда 
има многу параметри за де-
нешната слика во Маке до-
нија, затоа се наметнува пра-
шањето - дали всушност ДУИ 
ги откри картите, односно до-
колку се остварат нивните 
жел би, дали Република Ма-
кедонија ќе постои?

Енигмата нема да биде од-
гатната, ниту по одбивањето 
на предлогот на ДУИ од ст-
рана на шефот на државата 
Бранко Црвенковски, кој по-
тенцира дека таквата идеја 
не се наведува во Рамков-
ниот договор. Меѓутоа, во 
охридскиот "албански епи-
таф" не се спомнуваше Ма-
лоречанскиот универзитет, 
не се спомнуваше Законот за 
употреба на знамињата итн. 
Значи, сè што побараа и твр-
доглаво го туркаа во општес-
твените и во политичките 
про мени, го добија како пра-
во, па како што тргнале сè да 
испревртуваат "наглавечки", 
очигледно по традиција ќе 

Ахмети го фрли пикот врз командната сигна ли-
зација во Армијата и во полицијата, иако тоа 
прашање никаде не се спомнува во Рам ков-
ниот договор.

Доколку тоа се стори, тогаш подобро во офи ци-
јална употреба во АРМ и во полицијата да го 
воведеме "јазикот на глувонемите". Барем 
та  ка ќе заштедиме пари да не ангажираме 
преведувачи на албански, турски, влашки, 
ромски, српски, египјански или на марсовски 
јазик. 

ги растуриме и Армијата и 
по  лицијата. 

ДИМНИ СИГНАЛИ

Всушност, тие и сега функ-
ционираат на двонационална 
база, без некој да преземе 
сериозни чекори да го сопре 
процесот на деградирање на 
професионалноста во овие 
институции на системот. Ра-
ководниот кадар се менува 
како чорапи, а при тоа се 
обез главува и нивната функ-
ција која требаше да се за-
снова на професионалност, 
стручност и компетентност. 
Меѓутоа, од сè тоа можат да 
се забележат само дегра да-
цијата и уништувањето. Сега 
пикот е фрлен врз команд-
ната сигнализација, која до-
колку се промени, отидовме 
"јабана". Дури тогаш нема да 
се разбереме меѓу себе, би-
дејќи едни ќе издаваат на-
редба кирилично, а други ќе 
гугаат латинично. Според тоа, 
во официјална употреба во 
АРМ и во полицијата тре ба 
да го воведеме "јазикот на 
глувонемите". Барем така ќе 
заштедиме пари да не ан га-
жираме преведувачи на ал-
бански, турски, влашки, ром-

ски, српски, египјански или 
на марсовски јазик. Исто вре-
мено ќе го пополниме Бу џе-
тот со парите кои ќе бидат за-
штедени за трошењето хар-
тија, а по топењето на тен-
ковите Т-55 ќе ги изгориме 
сите апарати за врска, па 
така единствен манипула ти-
вен трошок ќе ни бидат ра-
цете, очите или во крајна 
нуж да, дрвата кои ќе бидат 
искористени за димните си-
гнали кои ќе се прават и по 
врвовите на плани ните.  

На тој начин барем ДУИ 
нешто ќе придонесе за оваа 
земја, но за својата нација. 
Затоа можеби идејата за дво-
јазичност е паметна, се раз-
бира, ако ја понудија не па-
метните. Но, тоа го сторија 
пре мудрите албански прет-
став ници, кои претходно ни 
сто кмија низа други непово л-
ности, кои многу негативно 
се одразија врз токовите во 
државата. 

Дали таа има кра ток век 
на траење?! Не. Но, за сега е 
одбиена. Но, до кога? Додека 
тапкачите по рамо не на-
редат нејзина реализација. 
Затоа сè е на границата на 
нормалното. Дури ако тоа е и 
противзаконско и има при-

меси за уривање и уни шту-
вање на државата.

НЕГАТИВНИ РЕАКЦИИ

"Идејата за двојазичност 
во Армијата и во полицијата 
воопшто не е содржана во 
охридскиот Договор и тоа не 
е случајно. Кога во 2001 го-
дина се преговараше во Ох-
рид беа спомнувани вакви и 
некои други идеи, а од со-
сема јасни принципиелни и 
прагматични причини беа 
отфрлени", изјави претседа-
телот на државата, Бранко 
Црвенковски, кој е и еден од 
потписниците на Рамковниот 
договор.

Тој оцени дека барањето 
на ДУИ, со Законот за упо тре-
ба на јазиците да се ово змо-
жи употреба на албанскиот 
јазик во безбедносните сили, 
е апсолутно неприфатливо.
"Се работи за структура во 
која поставеноста на хиерар-
хијата и координацијата на 
командувањето треба да би-
дат сосема јасни и недво сми-
слени. Никакви контроверзи 
во тој дел не треба да бидат 
внесувани", нагласи Цр вен-
ковски. И премиерот Владо 
Бучковски, барањето на ДУИ 
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   ИЈАТА И НА ПОЛИЦИЈАТА

ИЛИЧНО, НО 
АТИНИЧНО

го оквалификува како не-
прифатливо и надвор од Рам-
ковниот договор. Но, на спро-
ти ваквите оценки, ДУИ ос-
танува категорична во ба ра-
њето со Законот за употреба 
на јазиците, кој Владата го 
најави, да се регулира упо-
требата на албанскиот јазик 
во Армијата и во полицијата. 
"Сите политичари треба ко-
нечно да расчистат со тоа 
што навистина пишува во Ус-
тавот и во Рамковниот до го-
вор. Во Уставот јасно е по со-
чено дека друг јазик кој го 
зборуваат најмалку 20 отсто 
од граѓаните, исто така, е 

полицијата да се регулира 
како службен. Бучков ски на-
јави дека во преговорите 
меѓу СДСМ и ДУИ за Законот 
за употреба на јазиците, кои 
треба да почнат во сеп тем-
ври, ќе бидат изнесени сите 
аргументи и повтори дека за 
СДСМ е неприфатливо про-
ширувањето на Рамковниот 
договор во однос на упо тре-
бата на албанскиот јазик. 
"Ко мандите мора да се из-
даваат само на официјалниот 
македонски јазик, кој е сим-
бол на унитарноста на ма-
кедонската држава", истакна 
Бучковски. Западните дипло-

Ар миски извори велат де-
ка двојазичноста во војската е 
неизводлива. 

"Тоа е чиста глупост. Во ве-
дување двојазичност во вој-
ската е едноставно невоз-
можно и апсурдно е воопшто 
да се објаснува зошто. Така 
вој ската воопшто не може да 
функционира. Нема ниту ед-
на армија во светот во која 
кога било функционирала или 
функционира двоја зич ност", 
коментираат воените струч-
њаци. Тие додаваат де ка во 
Законот за одбрана пре циз-
но е регулирано дека един-
ствен службен јазик е ма ке-
донскиот и неговото ки рил-
ско писмо. Според пен зио ни-
раниот генерал Миле Ма но-
лев, во унитарна др жа ва, как-
ва што е Македонија, не смее 
да се дозволи упо треба на 
два јазика во Ар мијата. 

"Командите мора да бидат 
еднојазични за да би дат јас-
ни и недвосмислени, затоа 
што може да дојде до од ре-

решенија содржани во по-
себните девет закони, со кои 
се регулира оваа тематика. 
По појавувањето на овие ин-
формации од Кабинетот на 
премиерот Владо Бучков ски, 
пристигнуваа дополни телни 
сигнали, кои велеа дека со 
овој Закон нема да биде по-
нудено ништо ново, односно 
нема да ја прошири упо тре-
бата на албанскиот јазик.

"Рамковниот договор во 
де лот на употребата на јази-
ци те е целосно исполнет. Цел  -
та на генералниот закон е да 
ги сублимира поединечните 
решенија содржани во по-
себните закони", велат из во-
ри блиски до Владата. 

Пре миерот Бучковски из-
јави де ка донесувањето на 
гене ралниот закон за ја зи-
ците не е обврска која про-
излегува од Рамковниот до-
говор, туку дополнително 
пра шање, кое ќе помогне да 
се заокружи имплемен та ци-
јата на охрид скиот документ, 
во оние де лови кои досега се 
регу ли рани со одделни про-
цесни закони. Усвојувањето 
на овој Закон ќе биде голем 
тест за владејачката коа ли-
ција, која се соочува со нови 
преви ра ња, бидејќи пре мие-
рот Буч ковски за октомври 
најави реконструкција на 
Вла дата. 

Од СДСМ пристигнуваат 
информации, кои велат дека 
не се против сублимиран за-
кон за јазиците, но само ако 
не излегува од рамките на 
Охридскиот договор. ДУИ ќе 
се обиде во овој Закон да 
протне нови решенија, со 
кои ќе се зголеми употребата 
на албанскиот јазик во Ар ми-
јата и во полицијата. На вод-
но, работната група на ДУИ, 
која работела на овој Закон, 
веќе подготвила не гова пр-
вич на верзија, со што се пр-
едвидува можност ал бан-
скиот јазик да се при ме нува 
и во Армијата и во поли ци-
јата. Според одре де ни из во-
ри од Владата, тоа е невоз-
можно, бидејќи Уставот не 
пр едвидува во овие ин сти ту-
ции да се користи друг јазик, 
освен македонскиот и кирил-
ското писмо. Од таму до да-
ваат дека преговорите за За-
конот за употреба на ја зи ци-
те би требало да стар ту ваат 
на почетокот на сеп тември.

служ бен јазик. Додека, во ор-
ганите на државната власт, 
службен јазик различен од 
македонскиот може да се ко-
ристи во согласност со за-
кон. Ние не бараме ништо 
што не е предвидено во Ус-
тавот. Не бараме да се ко ри с-
ти албанскиот јазик во меѓу-
народните односи, но имаме 
право на тоа во државните 
органи", изјави неодамна 
потпретседателот на ДУИ, Ра-
физ Алити. Според ВМРО-
ДПМНЕ, во една армија из-
давањето наредби мора да 
се прави прецизно, јасно и 
разбирливо за сите нејзини 
припадници. Затоа, велат во 
партијата, наредбите един-
ствено можат да бидат из да-
дени на официјалниот јазик.

Барањето за употреба на 
албанскиот јазик во Армијата 
и во полицијата е непри фат-
ливо и надвор од Рамковниот 
договор.

"Употребата на македон-
скиот јазик во безбедносните 
сили е симбол на унитар-
носта на државата", изјави 
премиерот Владо Бучковски.
Тоа е одговор на барањата 
на ДУИ со Законот за упо-
треба на јазиците, албан-
скиот јазик во Армијата и во 

мати ова барање на ДУИ го 
оценија како нелогично и не-
функционално, бидејќи води 
кон поделба на безбед нос-
ните сили. 

"Предлогот за дво ја зич ност 
на војската е многу не прак-
тичен и ако се при фати ќе 
биде единствен при мер. Во-
ве дувањето двоја зичност прак-
тично ќе значи формирање 
паралелна ар мија на Ал бан-
ците, а ако овој пример се 
примени и во по лицијата, ќе 
има и паралелна полиција",  
коментираат ди пломатите.

дени недоразбирања со тра-
гични последици. Се раз би-
ра, тука се поаѓа од прет пос-
тавката дека секој мора да го 
знае службениот ма кедонски 
јазик", истакна Ма нолев.

ЦЕЛОСНО ИСПОЛНЕТ

Инаку, возот тргна надолу 
по најавите дека Владата на 
РМ набрзо ќе му предложи 
на Собранието нов Закон за 
употреба на јазиците, со кој 
ќе се обединат поединечните 

ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА, БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ СЕ ПРОСТИ ОД ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА, БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ СЕ ПРОСТИ ОД 
ГЕНЕРАЛОТ ЃОРЃИ БОЈАЏИЕВГЕНЕРАЛОТ ЃОРЃИ БОЈАЏИЕВ


