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Несомнено дека рели гија-

та има мошне значајно место 
во националниот живот на 
на  селението во нашава др-
жава. Тоа доаѓа од таму што 
оваа општествена категорија 
е гарантирана со УСТАВОТ, а 
заштитена со Законот. Всуш-
ност, тоа значи дека опш тес-
твото сосема не се откажало 
од религијата. Од тука и сама-
та религија, освен индиви ду-
алните, е принудена да задо-
волува и низа општествени 
функции, за да биде прифа те-
на. Поради тоа, таа може да 
служи во националното суп-
ституирање со приби ра ње на 
нацио налните свој ства. Тен-
ден  ци јата на повр зување на 
рели гијата со националната, 
била многу посилна од тен-
ден  ци јата на нивното разде-
лување во минатото, на што 
ука жу ваат значајни испреп-
лету ва ња и поврзувања. 

Дејноста на Исламската 

тре ба да се гледа ста тис тич-
ки. Не значи дека треба да се 
заобиколат критичките прис-
тапи, при разгледу вање то на 
периодот кога ис лам ската 
ре лигија ја негираше на цио-
налната припадност. За тоа 
процесите кои денес се слу-
чуваат во нашата држава со 
исламизацијата на Ма ке дон-
ците со чија помош ги кинат 
син џи рите со кои им била и 
им е парализирана нацио-
налната свест и им биле за-

маени соз нанијата за сопс т-
веното ет ничко битие, а и 
што им на несе огромни на-
цио нални и историски штети 
и пос леди ци, треба да се 
при фаќаат кон  кретно и со 
не опходен рес пект.

Несомнено дека кај про-
сечниот современ човек чув-
ството за идентитетот пре ов-
ладува врз основа на на цио-
налната припадност, а не врз 
основа на религијата. Ис то-

ријата навистина сведочи де-
ка религиозноста на свеста 
кај луѓето е постара или нај-
стара општествена свест. Лу-
ѓето припадници на една на-
ционална група и религија пре -
минуваат во друга рели гија од 
разни причини. Но, при тоа 
тие го задржуваат својот на-
ционален јазик, иден  титет и др. 
Тоа значи дека при пад носта 
на една одредена на цио нал-
на група не е засе ко гаш де-
финирана. По ради прет пос-
та вени, подоб ри перспек ти-
ви доаѓало до премин од ед-
на во друга гру па. Не се ретки 
ниту слу чаите на при силна 
асими ла ција. Кога се зборува 
за пос те пена асими лација, 
мо       жат на брзо да се набројат 
исклу чи телно го лем број ин-
дивидуални случаи на аси ми-
лација на Македон ци те-мус-
лимани во Турци или Ал бан-
ци. Со оглед на тоа што не е 
мал бројот на Ма ке дон ци-

верска заедница во Маке до-
нија е сложена, бидејќи е сло-
жен и националниот состав 
на верниците (има Маке дон-
ци - муслимани, Албанци, Тур-
ци, Роми (муслимани), кои по-
текнуваат од поранешната БиХ 
и други краишта. Сама по се-
бе таа е при ну дена да води 
грижа и за овој историски 
факт, со уважу ва ње на сите ет-
нички заедници, како посеб-
ни субјекти во ис ламот, со по-
себни нацио нал ни ја зици и 
други карак те рис тики. За ре   -
лигијата и за на  цијата се из-
речени голем број спро тив-
ни дефиниции, но треба да 
се обрати внимание на раз -
ликата меѓу исламската ре ли-
гија и националната при пад-
ност. Така ќе се надминат заб-
лудите наследени од ми на-
тото, чии рецидиви сè уш те 
не се до крај искоренети.

На нацијата како опш тес т-
вено-историска појава не 
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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

мус    лимани кои се насе ле ни 
во Скопје, Тетово, Гос ти вар, 
Дебар, Струга, Охрид, и на 
други места, се нашле во туѓа 
јазична средина, турска или 
албанска, и биле при ну дени 
да го прифатат тоа ја зично 
подрачје и да научат да ко-
муницираат. Тоа се правело 
во рамките на иста верска 
(исламска) заед ница, зашто 
брзо почнале да се аси ми ли-
раат, а главно тоа стану ва ло 
заради моралната ми микрија 
на додворување, пред сè, по-
ради отсуството на нацио-
нална свест. Така, Ма ке дон-
ците-муслимани станале ле-
сен плен на верско-по ли тич-
ки ориентираните Албан ци 
или Турци, кои врз вер ско-
политичка основа ги аси ми-
лирала и ги прибрала во сво-
јата нација, злоупотребу вај-
ќи го за ова исламот.

Веќе е познато дека како 
резултат на извршената ис-
ламизација, поради домина-
цијата над религиозноста на 
свеста, претставувана како 
"турска", исламизираните хрис-
тијани веќе се сметале за 
Турци. Истовремено и хрис-
тијанското население на Бал-
канот ги мешало, односно ги 
изедначувало поимите и сфа-
ќањето за етничкото (на род-
носното) и религиозното, ка-
ко историска последица, по-
ради тоа што притисоците 
(верски, социјални и народ-
носни) ги вршеле прет став-
ници на муслиманската вера, 
а потиснати биле христи ја ни-
те, а тоа водело кон пре кр шу-
вање на сознанието кај то-
гашниот македонски народ 
за народносните и класните 
противречности низ рели ги оз-
ната призма. При такви окол  -
ности поврзаноста со тра ди ци-
оналната христи јан ска ре ли-
гија се сметала како ет но ди-
ференциран признак, во од-

нос на туѓиот иноверен по ро-
бувач. Тоа придонело ма    ке-
донскиот народ да се спло-
ти, етнички да се зат во ри и да 
се самоодржи. Во соз на ние то 
на тогашниот маке донски на-
род, исламиза ци ја та (помус ли-
манувањето), би ла позната 
како "потурчу ва ње", па ана-
логно на тоа ис ламизираните 
Македонци ги сметале за "Тур-
ци". Како ре зултат на ис то рис-
кото нас ледство, во созна-
нието на луѓето се создала 
традиција на социјално-пси хо-
лошки сте  реотипи за пог реш-
но изед на чување на поимот 
"етнос" (на родност) и регис тра-
ција. Ваква појава тешко може 
да се срет не кај други народи 
надвор од Балканот.

Поради стапувањето во 
брак меѓу различни нацио-
нални припадници од на род-
ностите , фор сирани од страна 
на на род ностите, многумина 
Ма ке донци-муслимани,  ги  за   -
п ла шу ваат ги со неприја тел-
ската парола од арсеналот на 
тур ското петвековно ропство, 
со тоа дека "ќе ве покаурат". 
На пример, Ал банците кои се 
со три вери: христијани (пра-
вославни), ка толици и мус ли-
мани, а сите се со познавање 
на ал бан ски от јазик, и со дру-
ги слични осо  бености, на на-
цијата.

Механичкото зголе мува ње 
на бројот на припадниците, 
било тоа да е на албанската и 
на турската народност, кај нас 
не е неважно прашање. Тоа 
се остварува на штета на Ма-
кедонците-муслимани, и ром-
ската етничка група. Поради 
тоа заслужува големо вни-
мание, анализи и преземање 
конкретни мерки за спре чу-
вање на вакви појави, до кол-
ку тие се шират повеќе од 
обичното. Такви појави биле 
и ќе ги има сè додека едната 
страна е незадоволна од би-

ло кој однос. Тоа се прави по-
веќе во контекст со верата, 
зашто во Скопската околија, 
кога се во прашање големи 
верски празници, како што 
се двата муслимански, Ра ма-
зан и Курбан бајрам, каде на 
спомнатата територија нема 
да се клања во џамиите на 
наш јазик, или тоа се прави 
во сите џамии на албански 
јазик, или има една џамија 
каде се зборува на турски ја-
зик, и две џамии каде се упо-
 требува бошњачкиот јазик.

Во последно време се за-
бележува тоа верско от сус-
тво да им се даде право на 
сите џамии кои во својата 
средина имаат џемат од сво-
ја верска припадност, да  обез-
бедат таков способен имам 
кој ќе ги служи, на та ков 
јазик на кој собраните луѓе 
зборуваат. Мајо риза цијата од 
страна на Албанците кон дру-
гите народности, кои се во 
помал број, практично ќе 
создаде верско нетрпение, и 
може да дојде до несакан 
судир, токму поттикнат од тој 
однос. Затоа навреме треба 
да се расчистуваат сите жа-
ришта, зашто нивните пос-
ледици можат да бидат по-
тешки и опасни за сите нас. 
Не може во сите џамии да се 
проповеда само на албан ски-
от говорен јазик, а другите 
само да слушаат! Очигледно 
во последно време се зго ле-
мува тој набој, односно от-
како во сферата на државата 
во некои градови се донесоа 
и пишани закони каде кој ја-
зик да се употребува.

Рели гијата или атеис тички-
от пог лед на личност-свест 

кон оваа гранка на верска оп-
ределба, претставува лично 
изразување дали ќе се оп-
ределиш кон оваа или онаа 
вера, важно тоа прет ставува 
лична особина на карактерот 
на човекот и неговата сло-
бода за што ќе се определи. 
Пред повеќе години кај нас 
религијата била иденти фи ку-
вана со националност, зашто 
тогаш се создал и не ве ро ја тен 
национал-шовинизам. Так -
вото лошо однесување соз-
дава и нетрпение меѓу луѓето 
кои се определени за за ед-
нички соживот, овде во Ма-
кедонија.  Ре лигијата не е ни-
каква при чи ни за соз да ва ње-
то на на ци јата, но во од ре-
ден период, таа или тие вли-
јанија соз да вале можност да 
се создаде некое "разго ру ва-
ње" на ме ѓу на ционал ни те или 
меѓучо веч ките судири и за на-
ционалната хомо гени зација.

Секоја поголема нација е 
на став дека треба да ја при-
до бие најмалубројната наци-
ја и секогаш ќе настојува да 
мо же да ја елиминира пома-
лата, а тоа се прави од сосема 
јасни интереси за да нема по-
големи отпори од тие и такви 
спротивставувања, а сè со цел 
да се биде зависен.

Исто та ка, да се користат 
верските чувства за разви ва-
ње на "нетрпението" и себич-
носта кон државата, всуш-
ност од сите од заедницата 
таа треба да се брани и да се 
сака, за да не дојдеме во не-
кои уште потешки сос тој би.

Ферид Т. Асаноски,
 Скопје
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