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Пишува: 

Жаклина МИТЕВСКА                

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Болно и жално е да се 
чувствуваш како туѓи-
нец во сопствената др-

жава. Мизерно е да гледаш 
како некој друг во твојата та т-
ковина прави што сака и ка-
де сака. Во такви случаи, кога 
не можеш да се спротив ста-

Главниот град на државава беше под опсада на 
ал банското знаме, се играа албански ора, 
ечеа албански песни. Од македонското зна-
ме немаше ниту трага ниту глас... Доволно 
да се прашаш дали се наоѓаш во Македонија 
или во Албанија?

Тетово се вееја албански зна-
миња. 

Во конкретниов случај, Ал-
банците ја поставија грани-
цата меѓу левиот и десниот 
брег на Вардар и уште еднаш, 
по кој знае кој пат, докажаа 
дека никој ништо не им мо-
же. Во една ваква држава, ко-

на стоковната куќа "Илин-
ден", се играа албански ора, 
Скопје ечеше од албански 
пес ни. А од македонското 
зна ме ниту трага ниту глас. 
Доволно да се прашаш дали 
се наоѓаш во Македонија или 
во Албанија? Но, зошто се чу-
диме на нивните по стап ки? 
Одамна знаеме дека тие нај-
малку ќе го почитуваат За-
конот за употреба на зна ми-
њата на етничките заедници. 
Убедени во тоа дека за сè 
што ќе направат ќе поминат 
неказнето, продолжуваат со 
своите постапки.

Е, ние Македонците може-
ме само да им завидуваме на 
тоа како тие ја бранат својата 
кауза. Можеби е неумесно да 
правиме ваква споредба, но 
сепак се прашуваме како тие 
знаат да слават празник на 
туѓа држава, а ние Маке дон-
ците се откажавме дури и од 
Денот на независноста. Па, та-
ка, наместо прослава на го-

КОЈ НИ Е ВИНОВЕН ШТО НИЕ НА ДЕНОТ 
НА НЕЗАВИСНОСТА МЕШАВМЕ АЈВАР, 

ДОДЕКА АЛБАНЦИТЕ ВО НАШАТА 
ДРЖАВА СЛАВЕА ТУЃ ПРАЗНИК?

ја личи на сè само не на др-
жава, во која за коните не ва-
жат подеднакво за сите, нор-
мално е да се случуваат вак-
ви работи. Ако бевме ви стин-
ска држава то гаш одамна зад 
решетки ќе беа оние кои го 
кршеа за ко нот, немаше сло-
бодно да се шетаат и да изи-
груваат "хе рои" и немаше да 
ни се случува некакво албан-
ско сценарио кое сè уште 
трае. Прославата на денот на 
ал банското зна ме е само ед-
на од трагедиите кои секој-
днев но им се сер ви раат на 
Маке донците. Во зд рава и 
пра вед на држава вак ви нас-
тани се казнуваат, а кај нас 
топката се префрла од една 
на друга страна. Но, и ова 
чудо ќе ми не за три дена. 
Кога веќе ги амнестиравме 
за она што го правеа во 2001 
година и ги внесовме во Со-
бранието, то гаш ова со зна-
мето е "мач ки на кашлица". 

Албанскиот орел се вееше 

КОГА МАКЕДОНчето КОГА МАКЕДОНчето 
ЌЕ ОСОЗНАЕ ДЕКА Е ЌЕ ОСОЗНАЕ ДЕКА Е 

МАКЕДОНЕЦ?!МАКЕДОНЕЦ?!
динашниот 8 Септември, се-
кој по дома си мешаше ајвар! 

Албанците ги слават свои-
те "борци", спомениците на 
терористите никнуваат во 
државава како печурки по 
дожд, а од споменикот на на-
шите бранители во 2001 го-
дини нема ништо, ни лопата 
за камен-темелник! Каде ни е 
нам бистата на македонскиот 
војсководец Александар Ма-
кедонски? Тој ќе почека на 
подобри времиња... А, во ме-
ѓувреме бистата на Искен-
дер  ќе никне пред стоковната 
куќа "Илинден" и ќе означува 
чија територија е маке дон-
ска, а чија албанска. Иако мо-
жеби навидум изгледа дека 
албанските водачи по нешто 
се разликуваат во своите из-
јави, факт е дека сите мислат 
исто, борба за албанската 
кау за. И додека Ахмети из-
јавува дека тоа што на про-
славата го немаше маке дон-
ското знаме е техничка гр еш-
ка, негов сопартиец комен-
тира дека "не е проблем што 
го нема државното знаме, би-
дејќи и така прославата била 
за албанското знаме". Да 
стануваше збор за Ал ба нија 
можеби неговата изјава и ќе 
поминеше. Но, ова е Маке-
донија, а таа има свое знаме!

виш, залудно ти е тоа што си 
Македонец! Во оваа држава 
одамна Македонците ги из-
губија своите права. А во неа 
можеш да просперираш са-
мо ако си припадник на една 
од заедниците, по можност 
албанската. Но, за она што со 
години наназад ни се случува 
виновни сме си самите. Да-
довме сè што можевме. До-
зволивме други да ни ги кро-
јат историјата и територијата, 
дозволивме да ни се вејат зна-
миња на туѓи држави. Она 
што ни се случи на 28 но ем-
ври, денот на албанското зна-
ме, е само една епизода од 
филмот наречен "Албанците 
во Македонија". 

Во државава одамна важи 
правилото "со свој камен по 
своја глава". До кога на соп-
ствена штета ќе финансираме 
манифестации како онаа за 
албанското знаме, а за маке-
донските манифестации ќе 
се вадиме со тоа дека немаме 
пари. Е, токму таа мани фес та-
ција "Скопје слави", финан си-
рана од Министерството за 
култура, личеше на нешто 
повеќе од манифестација. 
Тоа беше чиста провокација. 
Ситуацијата потсетуваше ка-
ко на онаа пред воениот кон-
фликт кога на плоштадот во 


