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Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

НОВА "ЕПИЗОДА" ОД СЕРИЈАТА НА МАНУ "АЛБАНИЗИРАЊЕ НА 
ГЕОРГИЈА КАСТРИОТ - ИСКЕНДЕР"

Д

АКАДЕМИЦИТЕ ГО П 

а се случеше во не-
која друга земја пре-
давниците веќе ќе ги 
стигнеше казната од 

народот. Ќе беа протерани од 
државава! Но, Македонија е 
чудна земја на Балканот. Чуд-
на е по тоа што во неа за не-
чии туѓи интереси се работи 
на штета на сопствените. Ако 
за останатите народи важи 
правилото туѓото го сакаме 
своето не го даваме, кај нас 
важи она другото - не го са-
каме туѓото, а своето го про-
даваме! Колку и да звучи ап-
сурдно, тоа и го докажавме. 
Се откажавме од нашиот ве-
ликан Георгија Кастриот - Ис-
кендер и им го дадовме на 
Албанците! Наместо да се гор-
дееме со неговите подвизи, 
ние ги бришеме неговите де-
ла, а на оние малкумината кои 
со силата на фактите са каат 
да ја истуркаат вистината на 
виделина не им даваме мож-
ност тоа и да го направат. 
Токму оние кои треба да нè 
учат како мора да се негуваат 
историјата и придобивките 
од минатото, кои се наша од-
лика и по кои светот конти-

Од размената на територии преку алба-
низирањето на Георгија Кастриот - Искендер 
МАНУ, си го деградира угледот.

Во Македонската академија на науките и 
уметностите се одигра уште една серија од 
"филмот" наречен "Апсурдите во МАНУ". 
Георгија Кастриот-Искендер беше прог ла-
сен за албански херој. Во 2001 година,  од-
делни академици ни ја сервираа на луд ни-
чавата идеја за размена на територии и 
население т.е. Тетово, Гостивар и Дебар да 
ги трампаме за Поградец, Пустец и Мала 
Преспа. До вол но да се прашаме чии ин те-
реси застапува оваа Академија?

нуирано ќе нè препознава, 
нè водат во погрешна насока, 
нè туркаат во бездна, нè пра-
ват народ без иден титет. Да, 
токму онаа инсти туција која 
треба да му до ка же на светот 
дека и ние има ме "коњи за 
тркање", се от кажува од нив. 

Македонската академија 
на науките и уметностите до-
живеа фијаско. Во сала пре-
полна со академици, луѓе ин-
телектуалци, учесници во по-
литичкиот живот, беше ср ам-
но да кажеш дека си Маке-
донец. Срамно е и тоа што на-
шиот познат академик, гос по-
динот Гане Тодоровски, пре ку 
своето пишано перо ја пре-
кројува македонската исто-
рија. Да беше тоа во наша 
полза, и да не беше во право 
ќе му се заблагодаревме за 
не себичниот ангажман, но на 
овој начин да се дрзне и да се 
согласи дека Искендер е ал-
бански херој, е нон сенс... На 

овој начин единствено може 
да доживее само шиканирање 
од вистинските Македонци. И 
на крајот на краиштата, па кој 

е тој да ја толкува и да ја бри-
ше нашата историја? 

ПРЕКРОЈУВАЊЕ

Како можеше да се про-
толкува неодамнешното при-
суство на некогашниот водач 
на ОНА и сегашен претседател 
на ДУИ, Али Ахмети, во МА-
НУ? Како да се протолкува и 
присуството на Г'зим Острени 
и Азис Положани, кои заедно 
со нашите политички и јавни 
личности седеа во првите ре-
дови и аплаудираа на изла-
гањата за наводно албанскиот 
јунак Искендер. Оние првите 
и ќе ги разбереме, успеаја да 

"Противник сум на ма-
нипулирањето со емоциите 
на народот. Барате маке-
донски или какви било на-
ционални корени на Геор-
гија Кастриот во XV век. Го-
сподине По повски, оние кои 
ја знаат историјата, си гурно 
знаат како да го тол куваат 
ова, а и Вие знаете", комен-
тира Тодор Че пре га нов, ди-
ректор на Институтот за на-
ционална исто рија, во сво-
јата реакција по повод ко-
ментарите на публи цис тот 
Д-р Петар Поповски за по-
ал банчувањето на Искен-
дер. "Чувствувам одговор-
ност пред македонската јав-
ност да одговорам на Ва ши те 
пау  шални обвинувања де-
ка, 'Вла   дата, МАНУ и ИНИ 
се триаголник кој има ан-
ти македонски елемент и го 
форсира задушувањето на 
научната мисла на маке дон-
скиот народ'". 

 ГАНЕ ТОДОРОВСКИ И АЛИ АЛИУ НИ ЈА ПРЕКРОИЈА  ИСТОРИЈАТА ГАНЕ ТОДОРОВСКИ И АЛИ АЛИУ НИ ЈА ПРЕКРОИЈА  ИСТОРИЈАТА

АЛЕКСАНДАР  
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РЕДАДОА ВТОРИОТ 

влезат и да ни ја прекројат 
историјата, но каде е вистин-
ското место на оние другите? 
Нели се борат за маке дон ски-
от идентитет, како што мно  гу 
пати знаат да кажат? Но, ако 
поддржуваат вакви ан тима-
кедонски проекти, тогаш ни-
вното место не е во оваа ин-
ституција.  

Да не бидеме погрешно 
сфатени, Искендер заслужува 
должно внимание и почит за 
сè она што го направил во 
борбата против Османлиите 
на Балканот и во Европа, но 
тој е Македонец, а не Ал ба-
нец. Потврда за тоа се и мно-
губројните написи за него-
вото потекло и јунаштво. Но, 
апсурдите кај нас се секој дне-
вие, па откако го прогласивме 
за албански херој, со при-
годен коктел се почестивме 
во оваа академска и научна 
институција. Да беше во пра-
шање некој друг народ, ќе 
кренеше врева, ќе проте сти-
раше, ќе бараше академиците 
да му се извинат, а ова кутро 
Македонче премолчно при-
фаќа сè што ќе му сервираат 
големците. Жалосно е ова 
што му се случува на овој про-
колнат народ. Ни го земаат 
името, црквата, ни ја пре кро-
јуваат историјата. Но, уште 
пожалосно е што седиме со 
скрстени раце и ништо не 
преземаме против узурпа то-

Министерството за култура 
на РМ). Наскоро се очекува и 
бистата на Искендер, сега ве-
ќе албански херој, да никне 
пред стоковната куќа "Илин-
ден", и да означува чија тери-
торија е македонска, а чија 
албанска?

А каде ни е нам бистата на 
македонскиот војсководец 
Александар Македонски? Ќе 
почека или никогаш нема да 
дочека подобри времиња? Ќе 
се освестат ли нашиве јавни 
фаци или може вечно да би-
дат празноглави? 

НАЛУДНИЧАВИ ИДЕИ

Ова што се случи минатата 
седмица во МАНУ, но и пр ет-
ходно, лани кога МАНУ бе ше 
домаќин на Научниот со бир 
посветен 600-годиш ни ната од 
раѓањето на Искен дер, е само 
една епизода од "филмот" на-
речен "апсурдите во МАНУ". 
За време на кон фликтот Ма-
кедонската акаде мија на на у-
ките и уметностите ни сер ви-
раше налудничава идеја. Од-
делни академици се сетија  
како да дојдеме до мир, па ја 
пласираа идејата за размена 
на територии и на население. 
Тетово, Гостивар и Дебар да ги 
трампаме за По градец, Пус тец 
и Мала Прес па. 

Во 2001 година тогашниот 
претседател на МАНУ, Ѓорѓи 
Ефремов изјави: "Идејата за 
раздружување по мирен пат 
не е ништо ново. Меѓу број-
ните опции за мирно ре ше-
ние на кризата, ја прифаќам и 
оваа идеја. Тоа е предноста и 
богатството на научникот - да 
дава опции, кои не треба ап-
риори да бидат отфрлени. 
Ова е видување на одделни 
членови на МАНУ и не е офи-
цијално предложено во ни-
едно тело на Академијата". 

Ваквиот став предизвика 
лавина реакции и го наруши 
угледот на МАНУ.  По тоа Еф-
ремов ретерираше тврдејќи 
дека бил погрешно разбран 
од медиумите. 

Сепак, налудничавата иде-
ја, која на некој начин ќе зна-
чеше и етничко чистење не 
се реализираше. 

По ваквите апсурди, пра-
шањето е дали академиците 
треба да се преиспитаат се-
беси или, пак, и нив ги за фа-
тил синдромот на маке дон-
ското самоуништување! Во 
спротивно, прашањето е која е 
следната епизода од фил мот 
"Апсурдите во МАНУ"?

рите и прекројувачите на ис-
торијата.

Ако ние се откажуваме од 
македонската историја, како 
ќе ги учиме младите на ид-
нината, зашто без минатото 
нема сегашност, а нема ниту 
иднина. Дали во интерес на 
некаква си мултиетничност 
ќе ја бришеме историјата? Се-
кој народ во светот има своја 
историја. Дали ние ќе бидеме 
единствените кои ќе немаат 
минато, логично прашање за-
тоа што токму историјата е 
таа која го изразува иден ти-
тетот на еден народ. 

Да, кон Искендер треба да 
гледаме како кон обединувач 

Одбележувањето на 600-годишнината од раѓањето на 
Георгија Кастриот-Искендер доведе до отворени судири 
меѓу историчарите Македонци и Албанци во земјава и до 
антагонизам меѓу членови на МАНУ, на ИНИ и историчарот 
д-р Петар Поповски.

Тој со месеци тврди дека пронашол докази за маке-
донско-мијачко потекло на овој средновековен јунак, а од 
МАНУ порачуваат "да се релативизираат таквите ди со-
нанции". 

"Тој триаголник има антимакедонски елементи и го фор-
сира задушувањето на научната мисла кај ма ке дон скиот 
народ - тврди Поповски. - Како инаку можат да ги оп рав-
даат трите изданија на албански јазик, посветени на Геор-
гија Кастриот, кои се финансираат од Министерството за 
култура, а не поддржаа ниту една книга на македонски 
јазик, што зборува за неговото македонско потекло". 

Д-р Поповски писмено му се обратил и на премиерот 
Бучковски со прашање зошто се откажуваме од една од 
култните фигури на македонската средновековна ис то ри-
ја, при што смета дека должност на Владата е да реагира 
на константните инсистирања на наводното албанско по-
текло на Искендер. 

на народите, но како можеме 
да ги протолкуваме зборовите 
на академикот Томе Сера фи-
мовски кој вели: "Тој несом-
нено е албански легендарен 
јунак. Младите треба да се 
ослободат од психози. Да им 
овозможиме мирен живот. 
Сите мудри и умни оства ру-
вања му припаѓаат на целото 
човештво. Така јас гледам и 
на Скендербег?" (изјавено на 
промоцијата на книгата "Скен-
дербег, 1405-1468" на ака де-
ми ците Гане Тодоровски и 
Али Алиу), освен како отка-
жување од сопственото ми-
нато, дури и со тоа што му се 
менува и името Искендер. 

Иако не сакаме да си при-
знаеме, ние сме губитници. 
Капитулиравме со Рамков ни-
от договор, си го изгубивме 
идентитетот. Станавме држа-
ва на сите само не и на Ма ке-
донците. А сè тоа ни се слу-
чува затоа што не знаеме или 
не сакаме да размислуваме 
со сопствени глави. А така си 
правиме само штета на са ми-
те себе. Не работиме за свои-
те идеали. Дадовме сè што 
можевме. Финансираме сè 
што може да биде на наша 
ште  та (Манифестацијата "Ско-
пје слави", организирана по 
повод денот на албанското 
знаме, беше финансирана од 

ВЛЕГОА И ВО МАНУВЛЕГОА И ВО МАНУ

МАКЕДОНСКИ


