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МАЛЦИНСТВАТА ВО АЛБАНИЈА БАРААТ ДЕМОКРАТСКИ ПОПИС

  

МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Претставниците на мал-
цинствата во Албанија, 
се разбира, и на ма ке-

донското малцинство, ис та-
пија со барање за нов це ло-
сен попис на населението со 
право припадниците на мал-
цинствата да можат слободно 
да ја искажат својата нацио-
нална и верска припадност... 
Претседателот на Заедницата 
на Македонците во Албанија, 
Ефтим Митревски, вели дека 
ја поддржува таа идеја, иако 
не бил присутен на Симпо зиу-
мот на кој било покренато 

"Оптимист сум дека и самата албанска др-
жава ќе сфати дека треба да се организира 
попис во кој слободно ќе ни се овозможи да се 
изразиме прво според идентитетот, па потоа 
по својата верска припадност", вели прет се-
дателот на Заедницата на Македонците во Ал-
банија, Ефтим Митревски.

РЕАЛНОСТ

Во отсуство на реални по-
датоци за припадниците на 
малцинствата во Албанија, 
различни институции пока-
жуваат различна бројка. Ал-
банскиот институт за ста тис-
тика признава постоење на 
околу 70.000 припадници на 
малцинства. Центарот за ет-
нички истражувања и асо ци-
јациите на малцинствата твр-
дат дека во Албанија живеат 
повеќе од 850.000 припад ни-
ци на разни малцинства. Од 

ција, во младите луѓе кои се 
вра ботуваат во тие инсти ту-
ции и верувам дека пред фак-
тите нема поголем сведок. 
Опти мист сум дека тоа пра-
шање ќе дојде на дневен ред, 
ќе се ослободат тие инсти-
туции од манипулациите и ќе 
се со з даде пореална слика за 
мал цинствата во Албанија", 

об јаснува Митревски.
Припадниците на мал цин-

ствата во Република Албанија 
го бојкотираа редовниот по-
пис во април 2001 година, би-
дејќи на пописниот лист не 
постоела графа за нацио нал-
на и верска припадност. До-
колку не постои таква графа 
на наредниот попис, дали мо-
же да се случи истото - бој-
кот?

"Оптимист сум дека самата 
албанска држава ќе сфати 
дека треба да се организира  
попис, во кој слободно ќе ни 
се овозможи да се изразиме 
прво според идентитетот, па 
потоа по својата верска при-
падност. Веќе е крајно време 
во тој пописен лист да се ста-
ви и таква графа, не може да 

НАВРЕДЛИВО Е НЕКОЈ ДА 
ТЕ ПРАШУВА ЗА ИМОТОТ, 
А ДА НЕ ТЕ ПРАШУВА ЗА 

ИДЕНТИТЕТОТ!
ова прашање и на кој при-
суствувале претставници на 
Македонците. Симпозиумот, 
кој се одржа во Тирана, бил 
организиран по повод Денот 
на човековите права. 

"Кога веќе Албанија сака 
да чекори кон големото ев-
роп ско семејство, тогаш тре-
ба целосно да ги почитува 
правата на малцинствата. Таа 
треба да организира демо-
кратски попис и еднаш за се-
когаш да ја каже вис тин ската 
бројка на малцинствата кои 
живеат во неа. Всушност, тоа 
Албанија би ја направило по-
демократска и на тој начин со 
пореална слика ќе може да се 
претстави пред меѓуна род-
ниот фактор", вели Митрев-
ски. 

нив 150.000 се Маке до нци... 
"Ја поддржувам бројката 

на Центарот за етнички ис-
тражувања. Меѓутоа, во Ал-
банија сè уште навистина има 
такви личности, историчари 
кои, иако се свесни, сепак не 
сакаат да попуштат пред фак-
тите и пред аргументите. Но, 
верувам во идната генера-

ЕФТИМ МИТРЕВСКИ
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ИНТЕРВЈУ  Д-Р КИМЕТ ФЕТАХУ: 
ОЧЕКУВАМЕ ПОДОБРА КО МУНИКАЦИЈА СО МАКЕДОНИЈА

КИМЕТ ФЕТАХУ

Д-р Кимет Фетаху е редовен професор на Тиранскиот 
уни верзитет, член на македонската политичка партија во 
Ал банија, Македонска алијанса за европска интеграција, и 
претседател на Друштвото на Македонците во Тирана, 
"Мир".

Разговорот го водеше: Ицо НАЈДОВСКИ, водител на Ма-
кедонската радиопрограма "Трипати Зет". 

Кажете ни нешто повеќе за Македонската заедница во 
Албанија, за Симпозиумот кој се одржа во Тирана, а на кој 
учествуваше и македонското малцинство. Покрај маке донс-
кото, кои други малцинства учествуваа на Симпозиумот и по 
кој повод се одржа оваа средба во Тирана?

 
ФЕТАХУ: Единаесетти и дванаесетти декември е ме ѓу на-

роден ден на човекови права, ден одреден од Обединетите 
нации и секоја година тој се одбележува во Албанија. На Сим-
позиумот беа присутни сите политички структури на Албанија, 
претставници на сите малцинства, активисти и научници. Беа 
присутни и амбасадори на странски држави, но, за жал, не ма-
ше претставници од македонската Амбасада. Зошто немаше, 
не е јасно!? 

Значи, немаше претставник од Амбасадата на Македонија, 
а другите етнички малцинства имаа претставници од своите 
амбасади? 

ФЕТАХУ: Да! Имаше претставник од бугарската, грчката, 
српскоцрногорската, унгарската амбасада, немаше од нашата. 
Не ни беше јасно зошто не беа присутни и ден-денес не ни е, 
но ќе разбереме кои беа причините за тоа. Мислам дека мо-
раше и нив да ги поканат. Симпозиумот беше многу интересен 
бидејќи во Албанија сè уште не е одржан редовен попис со 
посебна графа за припадноста на етничките малцинства. До-
несовме решение дека во 2006 година Албанија мора да го 
направи тоа за да се знае колку има Македонци, Грци, Србо-
Црногорци, Власи, Роми, Египјани, Бошњаци и др. Другата од-
лука се однесуваше на застапеноста на етничките малцинства 
со нивни претставници (пратеници) во Собранието на Ал-
банија. Имено, да се земе предвид пропорционалниот систем 
и директно да има обезбедени пратенички места според бро-
јот на етничкото малцинство. Така е во Македонија, Романија, 
Унгарија... Беше многу важно да се донесат овие две одлуки. 
Пред Нова година уште еднаш ќе излеземе со нови притисоци 
врз албанската Влада. На Симпозиумот, од наша страна збо-
рувавме јас и Ѓорѓи Тане, потоа претседателот на грчкото мал-
цинство, влашкото и на другите 7 малцинства. 

Кои малцинства живеат во Албанија? 

ФЕТАХУ: Србо-Црногорци, Македонци, Грци, Власи, Роми, 
Бошњаци и Египјани. Албанија и албанското општество е мул-
тиетничко општество како и сите други општества на Балканот. 
Ова не е чудо! Тука е и главната борба. Албанците сè уште 
сакаат да бидат хомогена држава. Ние веќе како факт, како ре а-
лен елемент во државата во која живееме, ги бараме правата 
бидејќи плаќаме даноци, работиме и придонесуваме. Повеќе 
од 30 отсто од населението е од неалбанско потекло и тоа не 
може да се негира.

 
Како Симпозиумот беше прифатен и пренесен од ал бан-

ските медиуми, албанскиот народ? 

ФЕТАХУ: Имаше голема реклама. Албанија е потписничка 
на сите европски закони и тоа мора да го прави. Во Албанија 
има околу 150.000 Македонци. Ние сакаме тоа да го знаеме и 
официјално.Тоа не значи дека ние бегаме од нашата лојалност 
и од животот во државата. 

Кога ќе се одржи конгресот на македонската политичка 
партија Македонска алијанса за европска интеграција, прва 
по  литичка партија со име на етничко малцинство? 

ФЕТАХУ: Да, по повеќе одржани судски процеси во ти-
ранскиот суд во Албанија ние успеавме да формираме етнич-
ки чиста партија. Моментно партијата ја раководи  Извршен 
комитет од 5 члена. Во процес на организирање се 20 региони 
во Албанија каде што има Македонци. Тоа не е лесно, има пр-
ечки, време, финансии итн... Конгресот треба да се одржи во 
текот на наредните 2 месеца. Неа ќе ја раководи политички 
секретаријат, ќе се бориме да имаме свои пратеници каде што 
македонското малцинство е во мнозинство, а во поголемите 
градови да имаме советници. 

Неодамна во посета на Албанија беше претседателот на 
Република Македонија, Бранко Црвенковски. За што раз го ва-
равте при средбата со него? 

ФЕТАХУ: Со претседателот имавме краток состанок од 
четириесеттина минути. Се радуваме кога има такви контакти, 
размена на мислења, идејата за имплементирање на европ-
ските структури. Тоа беше посета на новата Влада на Албанија, 
при што немаше некои позначајни договори. Се потпишаа не-
какви договори, мислам 4, тоа и не е толку важно, колку што е 
важна соработката: одење и доаѓање на лидерите на државите. 
На средбата со претседателот Црвенковски дојдовме тројца и 
разговаравме за признавањето на нашите права во Албанија. 
Втора тема беше политичкиот живот на новоформираната пар-
тија на Македонците во Албанија. Се надеваме дека во иднина 
ќе има подобри комуникации на РМ со македонското на се-
ление во Албанија.

МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ
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се бараат податоци само за 
економската состојба, иако и 
таа е битен фактор", потен ци-
ра Митревски.

ДОГОВОР

За Македонците во Ал ба-
нија е актуелно и прашањето 
со именувањето на Ѓорѓи Та-
не за директор во државен 
сектор на Албанија. Тој ќе се 
грижи за проблемите од об-
ласта на социјалната поли-
тика во околијата Корча. За 
потсетување, на јулските пар-
ламентарни избори во Алба-
нија, Ѓорѓи Тане учествуваше 
како кандидат на Заедницата 
на Македонците во Албанија, 
но на мнозинската листа на 
Партијата за заштита на чо-
векови права, во која чле ну-
ваат припадници на грчкото 
малцинство. Поради доцне-
њето на регистрацијата на 
македонската партија Маке-
донска алијанса за европска 
интеграција, Македонците не 
можеа да учествуваат со свои 
листи. Всушност, именува ње-
то на Ѓорѓи Тане за директор е 
врз основа на постигнатиот 
предизборен договор со Пар-
тијата за заштита на чове ко-

вите права. Но, господинот 
Ефтим Митревски не е задо-
волен од овој потег и вели 
дека Македонците во Алба-
нија заслужуваат повеќе, де-
ка пред Ѓорѓи Тане да стапел 
на директорската функција, 
предлогот требало да се ана-
лизира во партијата и во За-
едницата, за да се види дали 
тој е прифатлив или навред-
лив за Македонците. 

"Иако имаше некои недо-
разбирања, сакам да разјас-
нам две работи. Првата - Ѓор-
ги Тане е вреден, образован 
човек. Тоа ми е драго и во кам-
пањата го претставував како 
прв човек кој добил знаење 
во својата матична држава, 
во Македонија. Таков капаци-
тет, човек кој во овие 15 го-
дини е прв наш дипломиран 
правник, заслужува повеќе. 
Вто рата работа која сакам да 
ја објаснам е дека ако ние и 
организаторите во кампањата 
'Друштво Преспа' им се спро-
тивставиме на тие идеи, ние 
не го навредуваме Ѓорѓи. На-
против, пред Ѓорѓи Тане са-
кам да истакнам дека тој свои-
те вредности може да ги пр-
етстави во поголема инсти ту-
ција. Ние не сме партија или 

организација која би се за до-
волила со едно дирек торско 
место. Напротив, за слу жува-
ме повеќе, нас нè има низ це-
ла Албанија. Одговорно твр-
дам дека ние сме најло јални 
граѓани кон инсти ту ци ите во 
Албанија", вели Ефтим.

Тој не се согласува со тоа 
дека Ѓорѓи Тане бил прв ди-
ректор Македонец во држа-
вен сектор во Албанија и об-
јаснува дека и порано, без ра з-
лика во кој период или сис тем 
на живеење во Албанија, има-
ло Македонци директори во 
разни институции, ги има ло 
во воената академија, ги има-
ло и на ниво на заменици-ми-
нистри. 

На јулските парламентарни 
избори Партијата за заштита 
на човекови права ја доби 
поддршката. Што сè таа вети?

“Според моите сознанија 
(не бев присутен на прего во-
рите), првата ветена работа 
беше заменик-министер и ди-
ректор на дирекција. Но, јас 
сакав да го видам човекот во 
законодавниот дом. Имам до-
верба во неговиот капа ци тет 
и верувам дека добро ќе ја 
врши функцијата која му е 
доделена. Исто така, верувам 

дека неговиот политички ан-
гажман нема да го спречи од 
директорското место да ги 
поддржува македонските ак-
тивисти. Реално кажано, вра-
ботувањето на Ѓорѓи Тане се 
случи преку Партијата за заш-
тита на човекови права. Иако 
тоа е партија на грчкото мал-
цинство во Албанија, тој се 
де кларираше како Маке дон-
ец. Но, не само до Ѓорѓи Тане, 
јас упатувам апел и до нашите 
двајца претставници во Сове-
тот на Општина Пустец, прет-
седателот на Друштвото ‘Пре-
спа’, Едмонд Темелко, и Таќо 
Граждани дека треба сло бод-
но да се изјаснат на која пар-
тија й припаѓаат. Тогаш ние 
не мавме политички субјект, 
не бевме моќни да се орга ни-
зираме. Сега веќе имаме на-
ша политичка партија и мо-
жеме уште подобро да ги за-
стапуваме интересите на Ма-
кедонците. Нема ништо лошо 
да се случи ако Ѓорѓи Тане ка-
же: јас сум член на Маке дон-
ска алијанса за европска ин-
теграција. Верувам дека ја 
има таа храброст и дека на-
скоро ќе каже дека е нејзин 
член”, објаснува Ефтим Мит-
ревски.


