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ЧИЈ ГОБЛЕН ВЕЗЕА МАКЕДОНСКИТ  

"АКО НЕМАШЕ  
ТРЕБАШЕ ДА ГИ  
ОД  К А Л ! "

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Политичкото флертување околу зна-
чењето на Рамковниот договор, 

неговата живототворност или не, про-
должува да предизвикува сериозни 
контроверзи и компликации во земјава, 
бидејќи дел од албанските политичари 
и потписници на документот веруваат 
дека Албанците во Македонија не ги 
добиле сите природни права кои им 
следуваат во земјава. Затоа, повторно 
ја отвораат Пандорината кутија, која 

"Денес, пет години по 
неговото потпишување, 
Македонија сè уште ги 
лекува раните, кој врз сите 
нас ги остави конфликтот, 
а кој можеше да прерасне 
во крвава граѓанска и 
меѓунационална војна. Сè 
уште имаме лица кои не 
можат да се вратат во 
сопствените домови, сè 
уште судбината на нашите 
киднапирани граѓани не е 
откриена. Сè уште 
одредени политички елити 
повикуваат на некакви 
ревизии на Уставот, на 
некакви поделби или 
некакви рекомпонирања. 
Но, граѓаните на оваа 
држава, Македонци и 
Албанци, не потклекнаа 
пред отровните стрели на 
одредени политички 
лидери", истакна 
премиерот Никола 
Груевски.

"Во литературата за 
генетика се вели дека 80 
отсто од генетската 
структура на 
македонскиот, на 
албанскиот, на грчкиот 
народ и на народите од 
Јужна Италија ни е 
идентична", открива 
лидерот на ДПА, Арбен 
Џафери, читајќи ја 
литературата на иднината.

"Имам забелешки, 
разговорите во Охрид не 
завршија. Разговорите беа 
прекинати од една страна, 
од македонската страна. 
Во програмата на 
охридскиот Договор 
имавме уште работа. Да 
продолжеа така како што 
беа предвидени, сега ќе ја 
немаше оваа ситуација", 
констатира екслидерот на 
ПДП, Имер Имери.

делумно беше затворена во Охрид, но 
не ги отстрани вистинските причини за 
меѓунационалните тензии меѓу Маке-
донците и Албанците. Зошто во овој мо-
мент се активираат ретроградните про-
цеси? 

Имено, Рамковниот договор прет-
ставува историски факт, но и до ку-

мент чија енигматичност и тајновитост 
долго време ќе биде предмет на сечиј 
интерес, анализа и на полемика, би-
дејќи во дадениот критичен момент, со 
помош на меѓународната заедница, се 
амортизираа националистичките и се-
па ратистичките идеи и нив ги кана ли-
зираа во одредени институционални 
рамки. Некои го поистоветуваат со ци-
тати од "Талмудот", од "Светата книга" 
или од "Куранот", но сепак тој "е многу 
краток документ".

"Договорот со сите анекси не е по-
голем од десеттина-единаесет стран и-

ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ ВЕРУВА ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ ВЕРУВА 
ДЕКА СО КОМБИНАЦИЈА НА МЕРКИ ЌЕ СЕ ДЕКА СО КОМБИНАЦИЈА НА МЕРКИ ЌЕ СЕ 
РЕЛАКСИРААТ ЕТНИЧКИТЕ ОДНОСИРЕЛАКСИРААТ ЕТНИЧКИТЕ ОДНОСИ
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 Е  ПОЛИТИЧАРИ ВО ОХРИД?

АЛБАНЦИ
 НАПРАВАТ

ци на англиски јазик. Самиот Договор е 
неколку страници, три или четири. Тоа 
може да покаже дека во Охрид неш то 
се постигна, но сега може да послужи 
за додавање  'финеси' околу веќе по с-

тојната регулатива. Но, може да по слу-
жи како и недоволна форма за прак-
тично функционирање во  Македонија, 
па затоа повторно имаме обид и по ли-
тички иницијативи за нови преговарања 
или договарања", истакна воведничарот 
Сашо Ордановски, на конференцијата 
"Охридски Рамковен договор, пет го ди-
ни подоцна, мировен договор или по-
литички компромис", која се одржа во 
Скопје, под покровителство на стран-
ската фондација "Конрад Аденауер".

 

ОТВОРЕНА 
ПРОВОКАЦИЈА

Што ни се случува пет години по-
доцна? Повторно под покро ви-

телство на странскиот фактор, фон да-
цијата "Конрад Аденауер" во Скопје со-
бра дел од учесниците на трагичните 
слу чувања во 2001 година. Иако овој 
настан беше обид да се смират страс-
тите меѓу премиерот Никола Груевски и 

лидерот на ДУИ, Али Ахмети, сепак ѕвез-
да на дводневната политичко (диско) 
конференција беше екслидерот на Пар-
тијата за демократски просперитет, 
Имер Имери, кој побара нов Рамковен 
договор меѓу Албанците и Македон-
ците.

Милом или силом, би рекол народот 
на оваа провокација, која отво ре-

но, без ракавици, ја образложи ексли-
дерот на ПДП.

"Со потпишувањето на Рамковниот 
договор, Албанците добија дел од нив-
ните природни права. Не сите. Тоа беа 
тешки и мачни разговори, каде се ан-
гажира меѓународната заедница и по-
стигнавме еден договор, кој не ги ис-
полни сите барања за стабилизирање 
на земјата. Жал ми е што сите секогаш 
Албанците ги претставуваат во улога на 
еден етнитет кој постојано нешто бара 
од македонската страна", истакна Имер 
Имери, додавајќи дека стои зад пот-
писот во Охрид.

А,кој бил виновен? Според истиот ак-
тер, пак, другите без вина се ви нов ни.

"Ако Македонија немаше Албанци ќе требаше 
да создадете, бидејќи Македонците се чувствуваат 
како нај Македонци ако се покрај Албанците. 
Инаку, со Србите и со Бугарите почнуваат други 
процеси", одговори Арбен Џафери на прашање на 
кон фе рен цијата, додавјаќи: "Ако нема Албанци 
ќе требаше да ги направат од кал".

"Јас можеби во еден период бев циничен, би-
дејќи покојниот претседател респектираше да се 
почитува граѓанскиот концепт. Тој е непримерен 
за мултиетничко општество и не ги решава про б-
лемите. Ние го прифативме таквиот пристап на 
Уставот, но во преговорите се исфрли зборот ма-
кедонски. Меѓутоа, подоцна, по интервенција на 
експертите, предикатот македонски беше вратен 
во Уставот, односно во Преамбулата за да се спом-
не, и тоа, спред мене, беше чесно барање, но да се 
спомнат и другите етнички заедници. Мене ми 
пречи тоа што во последно време има обиди да се 
прават политички нации, на пример, Ко со вари, 
македонски Албанци итн. Имено, сметам де ка по-
литичката определба на народот произлегува од 
неговата култура и само таа може да биде етничка 
подлога за етничкиот идентитет. Затоа во До го во-
рот инсистирав на вакви формулации. Сме там де-
ка сум дел од албанскиот народ кој го има на Ко-
сово, во Албанија и во други држави", об јас нува 
лидерот на ДПА во врска со некои тајни пре говори 
пред потпишувањето на Рамковниот до говор. 

Сашо Ордановски, воведничар 
на првата панел дискусија на кон-
ференцијата организирана од ст-
рана на фондацијата "Конрад Аде-
науер", го прокоментира излага-
њето на Арбен Џафери, кој со други 
зборови зборувал за нете рито ри-
јалната федерализација на Ма ке-
донија.

"Второ прашање е зошто неот-
ворено се дискутира за федера ли-
зацијата на Македонија. Зошто не 
се излезе со јасни политички ста-
вови и јавно се дискутира на оваа 
тема", коментира Ордановски во 
врска со ова мошне опасно пра-
шање и сегашниот унитарен карак-
тер на РМ, кој беше задржан со 
Рам ковниот договор.
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Но, "имам забелешки, разговорите 
во Охрид не завршија. Разговорите 

беа прекинати од една страна, од ма-
кедонската страна. Во програмата на 
охридскиот Договор имавме уште ра-
бота. Да продолжеа онака како што беа 
предвидени, сега ќе ја немаше оваа си-
туација", констатира екслидерот на ПДП. 

Значи, многу сценарија биле во игра, 
но кој лажел, односно кој добил или 
изгубил?

"Бидејќи разговорите во Охрид беа 

прекинати, нецелосни, тие треба да про-
должат таму каде што и се прекинати. 
Политичките договори секогаш се до-
бредојдени", констатира Имер Имери.

Со ова на голема врата се отвора 
рак-раната дали охридскиот Рамковен 
договор претставува мировен договор 
или политички компромис? 

Фондацијата "Конрад Аденауер", која 
ја организираше конференцијата, ово з-
можи да откриеме дел од заткулисните 
игри кои се случувале во Охрид. 

ЗА РЕАЛНОСТА И 
ИДНИНАТА

Ако се суди според првиот, тогаш 
вториот може да ве разочара, би-

дејќи лидерот на ДПА, Арбен Џафери, 
беше поумерен, но сепак ги лоцираше 
проблемите кои ги креираат тензиите. 
Конфликтот околу употребата на ал-
банскиот јазик - дали е официјален или 
неговата редуцирана форма создава 
забуни, како и принципот на Бадентер, 
кој претставува проблем за меѓу пар-
тиска битка за власт, се основните при-
чини за најновите албански несогла су-
вања со реалноста и со иднината во 
Македонија.

Џабе везеа нашите политичари во 
Охрид, дури сега ни претстојат но-

ви и нови барања и преговори.

Игрите можат да почнат, но тоа не се 
олимписки туку... кој факелот ќе ни 

го донесе. Се разбира дека се мисли на 

меѓународниот фактор, кој ќе пронајде 
наследници на Ален ле Роа и на Џејмс 
Пердју.

Инаку, според најавите, сите пред-
услови се направени: Албанците се 

истренирани, а Македонците, повторно 
со прстот на чело. Се "пуљат" во соп-
ствениот "сурат" и не можат да разберат 
кој е "културно воинствен", Арбен Џа-

"Сметам дека народите се делат 
поради историското наследство и 
поради некои искуства од ми на-
тото, било тоа да се горки или уба-
ви. Во тој контекст сакам нешто 
друго да кажам, денес читам една 
литература за генетската струк-
тура на народите, за генетската 
структура на македонскиот, на 
албанскиот, на грчкиот народ и за 
народите од Јужна Италија. Во 
неа се вели дека 80 отсто од ге нет-
ската структура ни е идентична, а 
само 20 отсто сме различни. До-
дека Хрватите имаат 29 отсто сло-
венска крв, Унгарците имаат 80 от-
сто словенска крв итн.", истакнува 
Арбен Џафери во врска со раз ли-
ките на народите на Балканот. 

ПРЕТСТАВНИКОТ НА ФОНДАЦИЈАТА "КОНРАД АДЕНАУЕР", ПРЕТСТАВНИКОТ НА ФОНДАЦИЈАТА "КОНРАД АДЕНАУЕР", 
ОД КАНЦЕЛАРИЈАТА ВО СКОПЈЕ, УРЛИХ КЛЕПМАН ОД КАНЦЕЛАРИЈАТА ВО СКОПЈЕ, УРЛИХ КЛЕПМАН 
ИСТАКНА ДЕКА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР ДОНЕЛ МИРИСТАКНА ДЕКА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР ДОНЕЛ МИР

ИМЕР ИМЕРИ, ИМЕР ИМЕРИ, 
ЕКСЛИДЕР НА ПДПЕКСЛИДЕР НА ПДП
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фери или Муса Џафери. Не, "штафетата 
му ја препуштија на Имер Имери", тој 
како лекар знае кој е причинител за ал-
банската болест во Македонија. 

"Разврската треба да биде во прин-
ципиелноста, албанскиот јазик е офи-
цијален јазик, онака како што е во ус-
тавниот член или во редуцирана офи-

зација, но низ последниот пример со 
ДУИ, се вулгаризира неговата прин ци-
пиелност, не важи ако сме во власта и 
обратно", потенцира Арбен Џафери.

Овие потписници на Рамковниот до-
говор потсетија дека треба да се из нај-
де решение за статусот на борците на 
ОНА, бидејќи само така ќе ја почув ству-

ден момент, но многу од проектите по-
литичките елити на власт ги заглавија 
во етничко-политички критериуми", из-
јави Марјан Ѓорчев, ексминистер во 
Владата на Љубчо Георгиевски.

"Меѓуетничките односи, економијата 
и евроинтеграциите се врвните при-
оритети", истакна премиерот Никола 
Гру евски, кој не заборави на расе ле ни-
те, на киднапираните, но и на опасните 
идеи на одредени политички елити кои 
повикуваат на поделби, ревизии на Ус-
тавот.

"Цврсто верувам и убеден сум дека 
единствено преку комбинација на мер-
ки на натамошно релаксирање на меѓу-
етничките односи и со силен и беском-
промисен ангажман во насока на јак-
нење на економијата во нашата држава, 
ќе успееме да ја зајакнеме довербата", 
изјави Груевски.

На конференцијата "Охридски Рам-
ковен договор пет години подоцна - 
мировен договор или политички ком-
промис", незабележано настапи и прет-
седателот Бранко Црвенковски, додека 
СДСМ ја прокоцка шансата да закова 
некоја политичка шајка. Оваа партија 
немаше доблест да испрати некој свој 
претставник кој учествуваше во пре го-
ворите во Охрид.

"Во охридските преговори бегавме од федералната опција и 
инвестиравме во децентрализацијата. Значи, децен трали за-
цијата е решение за да се избегне начинот како да се феде ра-
лизира нашето мултиетничко општество", вели Арбен Џафери.

цијална употреба. Очекувам во идината 
фаза работите да се развиваат во врска 
со концептот  за официјалната употреба 
на албанскиот јазик.

Второ прашање кое создава кон-
фузија, е принципот на Бадентер, прин-
ципот на етничко вето, кој беше по с-
тавен од страна на меѓународниот фак-
тор во разговорите во Охрид. Со него, 
Македонија како мултиетничко оп штес-
тво ја елиминира етничката мајори-

ваат нивната потреба од државата.
Претставникот на ДУИ, Муса Џафери, 

истакна дека не треба Договорот да се 
претвора низ законските проекти, туку 
да се решаваат отворените теми - ја зи-
кот, на пример.

"Македонија има европска агенда 
која е преку Рамковниот договор, кој не 
треба да се толкува од друг аспект", 
рече Муса Џафери од ДУИ.

"Договорот одигра своја улога во да-


