
16  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 630 / 28.7.2006

СВЕДОШТВА
СВЕДОШТВА

ЌЕ СЕ ВРАТАТ ЛИ ТЕРОРИСТИТЕ ПОВТОРНО ВООРУЖЕНИ ВО 
ШУМИТЕ ИЛИ ЌЕ СИ ГИ ЗАДРЖАТ ФОТЕЛЈИТЕ ВО ВЛАСТА?!

Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА  

ПИШАНИТЕ ДЕЛА НЕ ЗАБОР    АВААТ И НЕ ПРОСТУВААТ: ПИШАНИТЕ ДЕЛА НЕ ЗАБОР  
"КОГА МЕ ЗАПРЕА МНОГУ С    Е ИСПЛАШИВ, КОГА МЕ "КОГА МЕ ЗАПРЕА МНОГУ С  
ГРАБНАА МИСЛЕВ ДЕКА ЌЕ     МИ ЈА 'СКИНАТ' ГЛАВАТА"ГРАБНАА МИСЛЕВ ДЕКА ЌЕ   

Уцени, закани, при ти со-
ци од албанските те ро-
ристи... Не се избираа 

средства, туку со јазикот на 
оружјето се одеше кон ос т-
варување на целта. Со ма-
нипулирање на меѓународ-
ната јавност за некаква зло-
употреба на човековите пра-
ва всушност се бараа тери-
тории, се вршеа масакри, 
злосторства, се сквернавеа 
верски објекти, се кидна пи-
раа и се убиваа цивили и не-
должни лица. Се газеше врз 
достоинството на македон-
скиот народ. Веројатно некој 
посакуваше таков развој на 
настаните за на крај да за-
врши со потпишување на 
Рам ковниот договор, со кој 
Македонија капитулира. 

Пет години по настаните 
од 2001 година, уцените и за-
каните од Албанците сè уште 

 Ја очекува ли Македонија ново крваво 
сценарио, кое ќе биде реприза на она од 
2001 година доколку, на пример, ДУИ не 
стане дел од новата владејачка гарнитура. 
Продолжи албанската стратегија со за-
кани за калашникови, сè само за да се 
постигне целта. Минатата седмица, по че-
тири години, прв пат лидерот на инте-
гративците, Али Ахмети, ги собра своите 
команданти во партиското седиште во 
Мала Речица. Присутните не сакаа да от-
кријат за што разговарале.

"Граѓаните кои гласаа за ДУИ одлучија 
да бидеме власт не само во Собранието, 
туку и да бидеме партија која ќе води 
многу процеси. Се знае дека главниот 
суверен за тие работи е граѓанинот... Не 
збо руваме за федерализација, туку за Ба-
дентеров принцип ", потенцира Теута Ари-
фи, потпретседателка на ДУИ.

траат. Македонците од Тетов-
ско уште чувствуваат траума 
од она што се случи таа го-
дина. Иако уништените об-
јекти се обновени, скрше-
ното човечко срце остана. Ја 
нема меѓуетничката доверба. 
Се манипулира со некаков 
соживот, но всушност тоа е 
лажен соживот, зашто ќе тре-
ба многу време да се обнови 
уништената доверба, а може-
би никогаш веќе нема и да ја 
има. Се живее во страв од 
она што може да се случи ут-
ре. Сè повеќе се продава имо-
тот. Судејќи по сè она што се 
случуваше, а сè уште се чув-
ствува, нема да погрешиме 
ако констатираме дека за-
падниот дел на Македонија 
сè повеќе личи како да е дел 
од друга држава. Градот под 
Шара веќе не е ист како оној 
од пред 2001 година. Се вио-
рат албански знамиња, се упо-
требува оружје за сè. По сто-
јано нешто се бара, а ниш то 
не се почитува.

ТЕРОР

"Не се почитуваат маке-
дон ските симболи и закони. 
Локални политички и еко-
номски моќници спрове ду-
ваат методи на терор и само-
волие. Се врши притисок на 
народот дека 'треба и мора 
да се живее со оние, кои му 
нанесоа зло' и дека состој-
бата е релаксирана, сигурна, 
а органите на редот и мирот 
ја имаат контролата на це-
лата територија и во криз-
ните делови. Се мие мозокот 
на народот, кој возвраќа со 

пасивност. Се живее живот 
со девизата: 'дајте им што са-
каат само нека биде мир'. Бле-
деат датумите на настаните 
значајни за македонскиот 
народ и држава. Намерно не 
се почитуваат и не се одбе-
лежуваат хероите кои заги-
нале за земјава! Се уриваат 
бисти, осквернавуваат спо-
меници. Се настојува на секој 
начин да се искорени сè она 
што го симболизира маке-
донското. На сè ова се молчи 
и не се презема ништо, за да 
не се влошат меѓунацио нал-
ните односи. Нашите херои 

ЈОВИЦА ТАСЕСКИЈОВИЦА ТАСЕСКИ
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не се спомнуваат во мојот 
град, не им се оддава почит. 
Нема споменик ниту во Веј-
це, во Тетово, на Карпалак, 
ни ту било каде!", вака денес 
ја објаснува состојбата во Те-
товско, Јовица Тасески, чо-
векот кој во 2001 година за-
стана на браникот на татко-
вината. 

Опишувајќи ги настаните 
во родниот град, во авто био-
графската книга "Сведок", тој 
вели: "Најмногу болеше ам-
нестијата на непријателите 
на мојот народ и држава, 
нивната ресоцијализација и 
вклопување во системот. Нè 
понижија до најголема мера. 
Нивното лоби по светот им 

направи империја, им донесе 
квази револуција, но и ре ал-
на победа со видливи резул-
тати погодни за нив, погубни 
за нас. Сите нивни барања, 
со кои ја условуваа државата 
и со кои го издејствуваа Рам-
ковниот договор, ги добиваа 
легално по пат на доне су-
вање закони во Собранието. 
Наметнаа и реализираа ба-
рања кои воопшто не се во 
Договорот. Нивните незадо-
волства се проследени со 
закани и уцени. Сè ова во 
име на демократијата, без 
можност за отповикување и 
одговорност, санкцио нира-
ње и казна, што ги иритира и 
повредува чувствата на мо-

"Мандатарот Груевски има ди скре цио-
но право да ги избере коалицио ните 
пар  т  нери во неговата влада. От тука, 
секоја уцена и притисок во смис ла на 
нужно учество на ДУИ во владата и под-
легнување на притисокот од ст ра на на 
мандатарот, го сметам за не де мократски 
чин, кој во крајна ли ни ја не гативно ќе 
се одрази врз стабилноста и демо крат-
скиот развој на инсти ту циите. Албан-
ските политички партии ќе мора да се 
научат да градат кон ст рук  тивна поли-
тич  ка атмосфера, да учествуваат во дејс-
твувањето на сис темот со квалитетни 
решенија, со луѓе кои имаат вистински 
капацитет да ги решаваат проблемите, 
а не постојано да потсетуваат на Рам-
ковниот договор кој, патем речено, е 
исцрпен политички документ, и по сто-
јано да нè пот сету ваат дека во Маке до-
нија можат да се вратат времињата на 
оруж јето. Во крајна линија, доколку сме-
та дека не е потребно нивно учество во 
владата, мандатарот има право и да не 
ги по вика. Апсолутно е неточно тврде-
њето дека од Рамковниот договор про-
из легува обврс ката на мандатарот да ги 
повика албан ските партии во владата. 
Рамковниот договор зборува за 'недис-
криминација и рамноправен третман на 
сите лица пред законот, особено во од-
нос на вработувањата во јавната адми-
нистрација'. Министрите во Владата се 
из бра ни лица. Тие не се вработени во 
јавната администрација. И на крај, Вла-
дата не до несува одлуки со Бадентерово 
мнозин ство. Таа е ко лективно тело, кое 
одлуките ги доне сува со мнозинство гла-
сови без до дав ки, кои имаат Бадентеров 
призвук", ве ли доцент д-р Тања Кара ка-
мишева.   

КАРТА НА ГОЛЕМА АЛБАНИЈА ОД ГЕРМАНСКАТА 
РАЗУЗНАВАЧКА СЛУЖБА (BND)
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јот народ. Тој мора да трпи, 
молчи и сè да прифаќа со 
наведната глава. Треба сите 
да ни завидуваат на нашето 
'совршенство' на демокра-
тија. Сите се борат за степен 
повеќе, а ние од народ се 
деградиравме во етничка за-

видок Трета балканска војна. 
Како тетовец го прифатив 
пре  дизвикот да го бранам 
мо   јот град". 

Зошто градот под Шара 
доживеа таква судбина? Зош-
то повеќето тетовци, иако 
некои насилно протерани, 

очекувате тоа да биде само 
од тетовскиот регион, па ма-
кар и за време на воен кон-
фликт. Мобилизацијата иако 
не беше званично објавена, 
беше општа. Тогаш сè уште 
имаше редовна војска, но ре-
зервниот состав имаше об-
врска да ја брани државата 
исто како и активниот состав. 
Тие требаа и да влеат опти ми-
зам кај населението. Тетовци 
не потфрлија затоа што сме-
таа дека безбедносните сили 
се доволно моќни да се сп ра-
ват со такви елементи, иако 
на сите, од седум до седум-
десет и седум години, од ма-
ка солзи им течеа, не можејќи 
да разберат кој и зошто го 
прави сè тоа. Јас сум еден од 
учесниците, бев во Тетово од 
првиот до последниот ден, и 
знам какво беше нивното ра с-
положение. Во секој слу чај 
нас никој не нè натера да ос-
танеме. Знаев дека мес тото 
ми е тука, не за да бидам не-
каков партизан, туку тоа што 

дај Боже, може да експлодира 
за следен инцидент?

"Постои соживот, несом-
нено. Иако одам од крајност 
до крајност, сепак сметам де-
ка треба да се живее. Су дено 
ни е да сме заедно, било тоа 
да е со сила или не. Всушност, 
и сите луѓе не се исти. А знам 
што се случи на 14 март. За 
мене тоа беше класичен те-
рористички напад, рушење 
на уставниот поредок од уни-
формирани формации, кои 
го направија тоа што го на-
правија. Во нивните први ко-
муникеа тие велеа борба за 
права, иако картата за голе-
ма Албанија уште тогаш ка-
жуваше сè. Тој терористички 
напад беше диригиран од 
надвор. Всушност, и на пра-
шањето во 2001 година од 
Ми хаел Новотни, дописник 
на чешката телевизија, зошто 
зедовте оружје в рака и про-
тив кого, му одговорив, не по-
знавам некој кој зема оруж је 
в рака против страв, оружје 

го имам дома е един ственото 
нешто што е мое и што ми зна-
чи, а и како гра ѓанин на оваа 
држава морам да се отпо ви-
кам на мојата совест и повик 
на земјата во такви услови.  

Не само Тасески, туку и 
мно гумина од Тетово сè уште 
живеат со белег од пеколот 
низ кој минаа. Чувствуваат 
страв, неизвесност, а се со м-
неваат и во меѓуетничката 
доверба. Каков е тој соживот 
кога предвид го имаш фактот 
дека дел од довчерашните 
комшии, за време на кон-
фликтот, станаа монструми, 
убијци, а потоа се транс фор-
мираа во навидум мирни со-
граѓани. Значи ли ова дека 
постои електрицитет кој, не 

се зема против некого кој 
влева страв".

СТРАТЕГИЈА

За албанската стратегија, 
за тоа како тие дејствуваат 
обединето, Тасески вели: "По 
правило еден зборува а сите 
слушаат, додека кај нас сите 
зборуваат а никој не слуша, 
па затоа и дојдовме до ова 
дереџе. Дисциплината и по-
слушноста вродува со плод, 
додека тврдоглавоста и не-
соработката доведува до де-
струкција и кобни грешки со 
несакани последици".

Петгодишната актуелност 
на ДУИ не губи во својата 
тежина ниту во овој момент, 

"Не знам дали утре ќе се роди некој, кој ќе може да ги 
отвора страниците на историјата, не за да бара виновници, 
туку да се обиде да ги поправи кобните грешки и не пра-
вилните потези на своите предци. Сè ова ме потсети на 
зборовите на чичко Цветко: Деца, држава се прави од на-
двор, а се држи и се чува од внатре! Оти чија е земјата, не-
гова е и државата! Не продавајте имоти, оти со тоа ја про-
давате и неа! Ако не можете вие да купувате, молете од ва-
шите браќа надвор тие да купуваат!", извадок од "Сведок".

едница. Да не зборувам за 
промената на Уставот, за из-
мените во сите сегменти, во 
институциите на системот и 
јавниот живот, и тоа не само 
од Групчин западно, туку и 
по широко... Јазик, знаме, ло-
кал на самоуправа, децен тра-
лизација на власта, про цен-
туална застапеност во сфе -
рите на безбедноста на др-
жавата, воведување не струч-
ни и несоодветни кад ри за 
да се спроведува сè она во 
интерес на едната ст рана и 
да се задоволат неј зините 'чо-
векови права' и демо крат-
ските процеси". 

Потсетувајќи се на она 
што се случи во 2001 година, 
Тасески вели: "Уште од по че-
ток знаев дека е нешто се ри-
озно. Мислев дека е на по-

бегајќи од теророт, не одго-
ворија на обврската да го 
бранат градот?  

"Безбедносните сили ја 
вршеа својата работа на нај-
добар можен начин, додека 
луѓето и можеби не би тре-
бало  да се обвинуваат. Пове-
ќемина тетовци знаат за ло-
шото искуство на нивните 
предци со балистичките бан-
ди. Тоа потсвесно е всадено 
кај нив, можеби тоа и про-
работело. Неспорно е дека 
дојдоа луѓе од Источна Ма-
кедонија за да го бранат Те-
тово, но не би рекол дека те-
товци потфрлија и дека ги не-
маше. Напротив, голем дел 
беа тука и очекуваа да бидат 
мобилизирани. Затоа што 
ако се мобилизира населе-
нието, тогаш не можете да 

ТЕРОРИСТИТЕ НАПАЃАА ОД ТЕТОВСКОТО КАЛЕТЕРОРИСТИТЕ НАПАЃАА ОД ТЕТОВСКОТО КАЛЕ

БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИЛИ НА ПОЗИЦИЈА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИЛИ НА ПОЗИЦИЈА 
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по секоја цена, повикувајќи 
се на електоратот кој гласал 
за нив, таа смета дека мора 
да биде дел од власта.

"Мислам дека не мора да 
биде дел од власта. Манда-
тарот има неприкосновено и 
дискреционо право да изби-
ра и да одлучува со кого ќе 
прави влада и дека тоа е де-
мократија за која сите се за-
лагаат на ваков или онаков 
начин". 

"Како дојдоа овие мафи-
јашки структури, зошто им е 
потребен Балканот? 

За жал, по распаѓањето на 
источниот блок, па и на по-
ранешната федерација која 
единствена заврши со крвав 
епилог со помош на вна-
трешни и на надворешни 
фактори, се изродија и се ин-
филтрираа најразлични кри-
минални  структури, кои во 
разни сфери на животот де-
луваа и ги зацврстуваа свои-
те позиции на целиот Балкан. 
А како што сите го сакаат Бал-
канот, од римско па до денес, 

кое беше опасност по неа, и 
да ги елиминира терорис-
тите. Одговорот на праша ње-
то зошто за време на кон-
флик тот не беше бомбар ди-
рана Шипковица, базата на 
ОНА, треба да се бара надвор 
од земјава".

Во 2001 година Тасески 
имал директна средба со те-
рористите, кои го запреле со 
возилото како цивил. 

"Кога ме запреа многу се 
исплашив, кога ме грабнаа 
мислев дека ќе ми ја 'скинат' 
главата. 'Кажувај каде го кри-
еш оружјето, си бил ли во по-
лиција, во резервниот сос-
тав... ако лажеш тешко тебе', 
рече еден, мирно барајќи ме 
во списокот. Беше тоа список 
на полициски резервисти, јас 
не бев во него!"

Тасески беше пуштен, но 
останува дискутабилно од ка-
де таков список кај теро рис-
тите? Коментар не е по тре-
бен.

Опишувајќи ја ситуацијата 
во Тетово по конфликтот, гос-

еш да дејствуваш така како 
што треба, тогаш се пра шу ваш 
што бараш таму". 

Во вакви услови, која би 
била смислата да се загине?

"Не дека не размислуваш 
за тоа, меѓутоа мислите ти се 
збркани и се насочуваш кон 
некоја друга работа. Во тој 
момент го правиш она што 
сметаш дека е најдобро. Ми-
слам дека некој треба да би-
де луд, болен за да сака вој-
на, мачења, уништување. Но, 
ако дојде до тоа треба да 
знаеш што сакаш и на чија 
страна си". 

"Апсурдно е да се бара со-
живот од оној кој сака да ти 
нанесе зло, и да бараш да се 
превоспита, мораш да се по-
трудиш самиот себеси да се 
промениш и да научиш да се 
носиш со низа работи, тоа е 
мудрост и умешност. Многу 
ми е тешко затоа што 100 го-
дини не научивме како треба 
ниту, пак, некогаш ќе научи-
ме, не научивме да се сакаме 
и да си помагаме". 

та, но нив стомакот не им бе-
ше гладен, некогаш мислам 
дека и самите не знаеја што 
бараат. Го бараа тоа што не-
кој друг го бараше од нив. За-
падот, ако сакаше, можеше 
да го спречи навлегувањето 
од Космет, но не го стори тоа. 
Зошто, не знам. А државните 
институции немаа волшебно 
стапче за да променат нешто. 
Било која гарнитура да дој де-
ше не можеше ништо да на-
прави без директиви од на-
двор", потенцира тој.

Го завршуваме разговорот 
со него, но нема да ги забо-
равиме жртвите од 2001 го-
дина, како што Тетово (изва-
док од "Сведок") нема да за-
борави на моментите кои му 
ја ранија душата, а му ја ра-
нија оние кои требаа да му 
кажат "благодарам" и да му 
возврат со љубов, оние на 
чии предци им беше пода-
дено рака на простување, на 
пријателство, на љубов. Но, 
ни на крај памет не можеше 
да дојде дека неговиот гест 

и нас не можеше сè ова да нè 
одмине. Колку за илустра ци-
ја, самиот збор Балкан на тур-
ски јазик значи 'медена крв'".

Дали македонската без-
бед носна структура имаше 
одврзани раце да дејствува 
со сопствена стратегија? Ка-
ков беше капацитетот да ги 
победи напаѓачите или, пак, 
сè беше импровизација? Да-
ли сите случувања се одви-
ваа под нечија надворешна 
наредба? Всушност, ни беше 
ли наредено да ја изгубиме 
војната? Се планираа акции 
кои во последен момент се 
откажуваа. Бевме ли само во 
безгласна улога на актери во 
таа драма. Која е вистината?

"Сметам дека државата 
имаше капацитет, но немаше 
одврзани раце. Еве, на при-
мер, она што се случи во Ара-
чиново, ' да не смее' да се на-
прави она што требаше да се 
направи. Државата 'не може-
ше' да нападне едно село, 

подинот Тасески се потсетува 
на 2002 година. 

"Мислам дека тоа лето так-
ва еуфорија немало ниту во 
1991 година во Белград ко га 
се распаѓала Југославија, за -
тоа што сите нивни гесто ви, 
по гледи, зборувања, на чин 
на комуникација, чув ство на 
надмоќ и супе риор ност бе-
ше: ова е наше, вие немате 
што тука да барате. Можеби 
сега малку стив ну ваат рабо-
тите, но утре по вторно може 
да се случи ис тото. Само ќе ја 
тргнат мас ката. Прашањето 
не е дали јас сакам некого, ту-
ку дали некој мене ме сака".

И покрај сè ова, и покрај 
револтираноста од држав ни-
те институции, Тасески вели 
дека доколку уште еднаш ни 
се случи друга 2001 година, 
об врската да се застане на 
браникот на државата само 
по себе е природна работа.

"Но, ако добиеш наредба 
да одиш некаде и ако не сме-

"Се подготвувам да ја на-
пишам и втората книга, но 
тешко ми оди. Тешко се доаѓа 
до материјал, бидејќи луѓето 
се плашат да проговорат за 
основните вистински работи, 
а воедно како минува вре ме-
то и луѓето гледаат да забо-
рават, дури и простуваат. Таа 
'наша словенска душа која 
знае да простува', ни дојде 
до глава. Таков е нашиот на-
чин на гледање на работите, 
но не смееме да ги забо ра-
виме ниту убиството на Ван-
чо Јосифовски, ниту Вејце, 
ни ту Карпалак...", и многу на-
стани кои се запечатени во 
историјата на 2001 година. 
Тоа е долг кон македонскиот 
народ". 

Сè уште не ја знаеме ре ал-
ната вистина за тоа што всуш-
ност бараа албанските теро-
ристи?

"Бараа многу. Гладниот 
сто  мак крева револуција во 
многу моменти во исто ри ја-

на добра волја ќе биде на-
граден со притаена омраза, 
негувана од колено на коле-
но, која еден ден ќе ескалира 
со примитивизам, предав-
ство, на начин без етика и мо-
рал, начин без срам и совест, 
кој ќе го интерпретира со ја-
зикот на оружјето. Навистина 
не постои ништо полошо од 
тоа да бидеш предаден. Да 
добиеш нож во плеќи, не на-
дејно, од оној во кого си 
имал доверба. Велат, доблест 
е да се има доверба во лу-
ѓето! Да, ама во луѓе!!!... Е, мој 
народе! Учи од ова и стори 
не што за себе! Научи веќе ед-
наш да се сакаш, почи ту ваш, 
браниш и помагаш, оти само 
така ќе останеш и ќе бидеш 
ценет! Во спротивно, можеби 
ќе дојде ред да бидеме ста-
вени во графата на неко гаш-
ните мудри големи циви ли-
зации, кои исчезнале само за-
тоа што не знаеле што значи 
тоа единство!

ИЗВРШЕНИТЕ ЗЛОСТОРСТВА


