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ДОДЕКА ГЕОРГИЕВСКИ ВО САМРАК  
"ПОБЕДИ" ВО "ШКУП"

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

КОНТРОВЕРЗИ И Д   ОДВОРУВАЊА НА ЧИНОТКОНТРОВЕРЗИ И Д  
НА КРАДЕЊЕТ  О НА СПОМЕНИКОТ НА КРАДЕЊЕТ 

На 28 ноември, денот на албан-
ското знаме, во Скопје, со пом-
пезност беше откриен т.н. спо ме-

ник на Ѓерѓ Кастриот - Скендербег, кој Ал-
банците во Македонија го прославија 
со чест и со излив на задоволство, иако 
неговата историска важност не може да 
се мери со значењето на македонскиот 
јунак Ѓорѓија Кастриот - Искендер, Вто-
риот Александар Македонски, кој е за-
боравен од македонските политичари, а 
кои сепак најдоа време за да се појават 
на оваа манифестација. 

Инаку, на почетокот од мани фес та-
цијата, градоначалникот Меџити го по-
вика Ахмети со зборовите: "Команданте, 
аманетот со кој ме обврзавте да го до-
несам Скендербег тука, го остварив и 
го поставив на ова место".

"Почитувани браќа и сестри, по чи ту-
вани претставници од државните ин с-
титуции, претставници на меѓуна род-
ната дипломатија, почитувани браќа 
кои сте дојдени од Косово и од Ал ба-
нија, сакам да ви се заблагодарам за по-
читта која ни ја направивте. Ние Албан-
ците од Македонија, прв пат славиме 
сите заедно, од Струга до Куманово, од 
Дебар и Битола, Скопје, Тетово. Тука  
прв пат сите сме собрани да славиме 
заедно со нашиот херој овде, и на Бал-
канот во Европа, со Ѓерѓ Кастриот - Скен-
дербег", изјави Али Ахмети.

"Овој ноември ќе 
одбележи победа не само 
за нас Албанците, туку за 
сите граѓани на 
Македонија. Треба да се 
поздрави смелоста, треба 
да се поздрават сите 
иницијативи кои се 
преземени досега, како од 
претходните институции, 
така и од сегашните. Ја 
поздравувам и храброста 
на претседателот на 
македонското Собрание, 
Љубиша Георгиевски, за 
неговото присуство на 
Свечената академија во 
МНТ и овде на 
откривањето на 
споменикот. Скендербег 
им припаѓа на сите 
европски вредности", 
истакна Али Ахмети. 

"Наша и ваша гордост е ние во на-
шиот град да го имаме Скендербег. По 
овој повод ви се заблагодарувам на 
сите вас од каде и да сте дојдени. Им се 
заблагодарувам и на нашите пријатели 
од меѓународната заедница. Дозволете 
ми на овој голем и историски ден за 
албанскиот народ да им се забла года-
рам и на поранешниот генерален сек-
ретар на НАТО, Џорџ Робертсон, амба-
садорите Батлер, Бигман, Сери, Фејт, ко-
мандантите на НАТО-силите за Европа, 
нашите пријатели Николас Барнс, Џејмс 
Пердју и Солана, Лене и на другите од 
Вашингтон и од Брисел, како и на нив-
ните наследници кои сега се тука", рече 
Ахмети.

"Овој ноември ќе одбележи победа 
не само за нас Албанците, туку за сите 
граѓани на Македонија. Треба да се по з-
драви смелоста, треба да се поздрават 
сите иницијативи кои се преземени до-
сега, како од претходните институции, 
така и од сегашните. Ја поздравувам и 
храброста на претседателот на маке-
донското Собрание, Љубиша Геор гиев-
ски, за неговото присуство на Свечената 

академија во МНТ и овде на откри ва ње-
то на споменикот. Скендербег им при-
паѓа на сите европски вредности", ис-
така Ахмети. 

На денешната свеченост меѓу мно-
губројните присутни беа потпрет се да-
телката на Владата на РМ, Габриела Кон-
евска-Трајковска, министерот за фи нан-
сии, Трајко Славевски, пратеници и дру-
ги личности.

Инаку, откривањето на споменикот 
на т.н. Скендербег почна со свечена ака-
демија, која се одржа во МНТ. На неа го-
вореше и претседателот на Собранието 
на РМ, Љубиша Георгиевски. 

"Ние денес се собравме во МНТ, во 
срцето на Македонија, за да го по здра-
виме поставувањето на споменикот 
Ѓорѓија Кастриот, како Скендербег, се-
албански, но и себалкански легендарен 
јунак, да го поздравиме неговиот строг 
поглед и под тој истиот поглед да си 
кажеме по некоја сериозна и понекогаш 
и горка вистина. Но, како иљач, како 
лек, а не како отров. Но, и покрај сите 
контроверзи кои го следеа неговиот 
споменик на патот до Скопје, се со брав-

СПИКЕРОТ НА СОБРАНИЕТО, ЉУБИША ГЕОРГИЕВСКИ БЕШЕ СПИКЕРОТ НА СОБРАНИЕТО, ЉУБИША ГЕОРГИЕВСКИ БЕШЕ 
ВО ВИП ВО ВИП ЛОЖАТАЛОЖАТА НА МНТ, ЗАЕДНО СО АМЕРИКАНСКАТА  НА МНТ, ЗАЕДНО СО АМЕРИКАНСКАТА 
АМБАСАДОРКА ЏИЛИЈАН МИЛОВАНОВИЧАМБАСАДОРКА ЏИЛИЈАН МИЛОВАНОВИЧ

ЗА ИСКЕН  ДЕР ВО СКОПЈЕЗА ИСКЕН 
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 ОТ БАРАШЕ ТОЛЕРАНЦИЈА, КОМАНДАНТОТ АХМЕТИ 

КОНТРОВЕРЗИ И Д   ОДВОРУВАЊА НА ЧИНОТОДВОРУВАЊА НА ЧИНОТ  
НА КРАДЕЊЕТ  О НА СПОМЕНИКОТ О НА СПОМЕНИКОТ 

ме. Тој денес ја става во искушение не 
само нашата мудрост, туку и нашата 
храброст, но така и ни доликува штом 
се работи за спомен на еден мудар и 
храбар човек, кој се борел за европски 
вредности", изјави Георгиевски, дода-
вајќи дека Македонија е клучот за сми-
рувањето на Европа.

"Драги пријатели, се собравме овде, 
во срцето на Македонија, за да й по ра-
чаме на Европа дека таа нема право да 
се смета за помирна, смирена во себе и 
со себе, сè додека не се помири овде на 
Балканот, а особено во неговиот клуч 
Македонија. Многу ќе речат дека сме 
слаби, но тешко на оној кој ќе изуми дека 
силината на мудроста е вечна, а силата 
на оружјето е минлива. И нема ништо 
полошо од војната, дека војната е нај-
големото зло на човештвото и оној кој 
ја наметнува е најголемиот зло стор ник", 
истакна спикерот на Собранието, по тен-
цирајќи дека овој ден означува мал 
пресврт во политичката консте лација 
во Македонија, "всушност денес сеал-
бански и семакедонски 'Скен дер бег', 
утре семакедонски и сеалбански Алек-
сандар Велики". 

"ЛЕГЕНДАРНИОТ ФАЗЛИ ВЕЛИУ" "ЛЕГЕНДАРНИОТ ФАЗЛИ ВЕЛИУ" УЖИВАШЕУЖИВАШЕ  
ВО ЛОВОРИКИТЕ КОИ МУ ГИ НАПРАВИЈА ВО ЛОВОРИКИТЕ КОИ МУ ГИ НАПРАВИЈА 
ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ВМРО-ДПМНЕПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ВМРО-ДПМНЕ

ПРЕД ПЛАТОТО НА СТОКОВНАТА КУЌА "ИЛИНДЕН" ПРЕД ПЛАТОТО НА СТОКОВНАТА КУЌА "ИЛИНДЕН" 
БЕА ИСТИТЕ ВИСОКИ ГОСТИ, КОИ БЕА ВО БЛИЗИНА НА БЕА ИСТИТЕ ВИСОКИ ГОСТИ, КОИ БЕА ВО БЛИЗИНА НА 
ПАРТНЕРИТЕ НА ДУИ, КОИ ИМ ПРАВЕА ДРУШТВО НА ПАРТНЕРИТЕ НА ДУИ, КОИ ИМ ПРАВЕА ДРУШТВО НА 
АМБАСАДОРИТЕ ВО СКОПЈЕАМБАСАДОРИТЕ ВО СКОПЈЕ

ЗА ИСКЕН  ДЕР ВО СКОПЈЕДЕР ВО СКОПЈЕ


