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А З Д И С У В А Њ ЕА З Д И С У В А Њ Е

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Поигрувањето со 
работењето на 

собраниските комисии во 
кои претседавачите 

Албанци ноншалантно го 
кршат статутот на работа 
зборувајќи на албански 

јазик, претставува грубо 
кршење на Уставот на 

Република Македонија. 
Тоа во претходниот 

собраниски состав го 
правеше Илијаз Халими од 

ДПА, како тогашен 
опозиционер, а сега со 

истите манири пристапува 
Азис Положани, како 

претседавач со една од 
парламентарните 

комисии. Само сменети 
улоги, а потезите се исти.

Големо изненадување 
беше одлуката на 

Собранието на Град Скопје 
да ја прифати идејата за 
изградба на споменик на 

за нив "Скендербег" во 
главниот град. По толкаво 
скокање на политичките 

елити дека тој чин на 
Општина Чаир и на 

нејзиниот градоначалник 
Меџити е недозволив и 

дека создава јаз меѓу 
етникумите, ова дојде 

како гром од ведро небо.

кошмар одѕвонуваа во ушите на секој 
македонски патриот. Верувавме дека тој 
е завршена приказна за македонската 
демократија, дека е имплементиран та-
ка како што посакуваа насилниците и 
узурпаторите на правниот систем. Но, 
апетитите не застануваат тука. Препо-
тентноста и нервозата која Ахмети и не-
говите ја искажуваат пред јавноста гра-
ничи со шовинизам и со омаловажување 
на останатите. Тоа не е дел од демо кра-
тијата. Помислата дека власта е вечна 

кај ДУИ создаде апатија, со елементи кои 
ќе покажат дека недоволно добро го 
раз  бираат плурализмот. Инсистирањето 
само албанскиот јазик да се третира ка-
ко службен во државата, но истиот прис-
тап да го немаат турскиот, ромскиот или 
српскиот јазик, води во лоша насока. Тоа 
е грубо поигрување со моралните и со 
етичките вредности на еден систем, со 

Македонија сè уште живее со об-
врските од Рамковниот договор. 
Тој сè уште не е дозавршен, до-

исполнет, па од ден на ден се добива 
впечаток дека документот преточен во 
новиот Устав на Република Македонија 
постојано се менува, ревидира, доусо-
вршува. И доколку тој процес е навис-
тина еволутивен, секој обичен граѓанин 
на оваа земја од сè срце би го поддржал, 
но кога ќе се види смислата на улти ма-
тивното поставување нови и нови ба-
рања од страна на најголемото малцин-
ство во државата, тогаш ќе се увиди де-
ка сè тоа - прво, нема врска со охрид-
ската спогодба и второ, се коси со прин-
ципите на рамноправност и со граѓан-
ската концепција. Повикувањето на од-
редбите од Уставот, кои се однесуваат 
на употребата на малцинските јазици, 
нелегалното поставување споменици, 
заканите со нови насилства се само дел 
од новата увертира која незадоволните 
15 години му ја сервираат на народот. 
Работите се развиваат до еден стадиум 
за кој неспорно ќе се каже дека е изна-
силен, изнуден и сосема непотребен. Ко-
га ќе се направи подлабока анализа на 
состојбите во албанскиот политички кор-
пус ќе се увиди дека таму не постои 
никаква разлика меѓу елитите кои го 
водат. Со сменети улоги, и едните на Ах-
мети, и другите на Џафери, настојуваат 
само да го доразграбат и доуништат она 

ПОБЕДИВМЕ 

"Борците на ОНА треба да се 
третираат рамноправно со бра-
нителите. Ние бевме во војна. 
Безбедносните сили војуваа за 
да ги зачуваат Уставот и до ми-
нацијата врз Албанците. Ние се 
боревме за промена на Уставот 
за да бидеме рамноправни со 
Македонците. Победивме, а Ус-
тавот се смени. Национална и 
морална обврска ни е да го ре-
шиме ова прашање. Во спро-
тив  но постојано ќе има пречки. 

Во Македонија има политичка 
криза, инаку немаше да се збо-
рува секојдневно за дијалог", 
што да се коментира на оваа 
категорична изјава на Али Ах-
мети? Се лажеме ако мислиме 
дека лаже. 

што е белег на државата и на маке дон-
ската нација. Се лажат и групациите на 
Груевски, на Бучковски, на Црвенковски, 
на Георгиевски... дека од Македонија мо-
же да биде нормална држава доколку се 
продолжи со ваквото проституирање 
на виталните интереси. Сите верувавме 
дека се стави точка на проклетиот Рам-
ковен договор, чии зборови како ноќен 
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чувствата на другите кои, исто така, 
имаат право на нешто свое. Оваа власт 
треба да застане на здрави нозе и јасно 
да й каже како на домашната, така и на 
меѓународната јавност дека придобив-
ките од новиот Устав изнудени во 2001 
година се целосно спроведени и не смеат 
да подлежат на било каква ревизија и 
менување. Тоа би создало преседан во 
внатрешните односи кои, пак, би имале 
сериозни импликации и за надво реш-
ните аспекти на земјата. 

ЗАЕДНИЧКА ИГРА 
  

Поигрувањето со работењето на со-
браниските комисии во кои претсе да-
вачите Албанци ноншалантно го кршат 
статутот на работа зборувајќи на албан-
ски јазик, претставува грубо кршење на 
Уставот на Република Македонија. Тоа 
во претходниот собраниски состав го 
пра  веше Илијаз Халими од ДПА, како 
тогашен опозиционер, а сега со истите 
манири пристапува Азис Положани, ка-
ко претседавач со една од парла мен тар-
ните комисии. Само сменети улоги, а по-
тезите се исти. По ништо не се раз ли-
куваат во нивните цели. Се настојува од 
мандат во мандат сè повеќе да се при-
граби од ткивото на македонската др-
жавност, да се разобличи идентитетот 

вот по ова прашање? Во член 7 од Рам-
ковниот договор се вели дека "низ це-
лата територија на Република Маке до-
нија и во нејзините меѓународни односи 
службен јазик е македонскиот јазик и 
неговото кирилско писмо". Во следниот 
став од Рамковниот договор се вели 
дека "било кој друг јазик што го збо ру-
ваат најмалку 20 отсто од населението, 
исто така, е службен јазик, а тоа се од-
несува и на неговото писмо". Но, сепак 
појасната употреба на јазиците на мал-
цинските заедници е утврдена низ по-

 

ГРУЕВСКИ МУ 
ПОДАВА РАКА НА 

АХМЕТИ ПРЕКУ 
"СКЕНДЕРБЕГ"!?

Големо изненадување беше одлуката 
на Собранието на Град Скопје да ја при-
фати идејата за изградба на спо меник 
на за нив "Скендербег" во метрополата. 
По толкаво скокање на политичките ели-
ти дека тој чин на Општина Чаир и на 
нејзиниот градоначалник Меџити е не-
дозволив и дека создава јаз меѓу етни-
кумите, ова дојде како гром од ведро 
небо. Тезите дека изградбата на спо ме-
никот не е спорна, туку проблем била 
процедурата и дозволата за градба - не 
држат. Градското собрание со крева ње-
то раце "ЗА" й се придружи на урбаната 
мафија, која направи сè што можеше да 
посака во сферата на градежништвото. 
Тоа што некој се договорил во Маврово 
за "Скендербег" не значи дека дого во-
реното треба да биде надвор од про-
писот, надвор од законот. Има ли инс-
титуции во државата од кои треба да се 
побара мислење? Зошто тие институции 
и експерти се занемаруваат? Зошто на 
целиот случај повторно му се дава по-
литичка димензија? Според изјавата на 
Ермира Мехмети од ДУИ, споменикот 
пред стоковната куќа "Илинден" како да 
претставува само реваншизам за изград-
бата на крстот на Водно. Кон што води 
тоа? Кон ништо друго освен поделба, 
јаз, тензија. Одлуката на власта да ја 
поддржи изградбата на споменикот на 
"Скендербег" во Скопје може да се про-
толкува и како чин на доближување и 
подавање рака на Никола Груевски кон 
Али Ахмети. На прв момент изгледа ко-
рисно, но на долгорочен план штетно. 
До кога македонските интереси ќе се 
рас продаваат на сметка на партиските и 
на етничките? Уште поперверзна беше 
улогата на опозиционите партии во 
град ското Собрание. ЛДП ја напушта 

на македонската нација и што е нај пер-
верзно, тоа се прави криејќи се зад мас-
ката на обесправеноста, кршењето на 
човековите права, кои за нив оваа др-
жава доволно не ги исполнила. И оваа 
власт наседнува. За да го зголеми капи-
талот на ДПА во однос на ДУИ, прави 
отстапка со употреба на албанскиот ја-
зик во комисиите во Собранието на РМ. 
Еве, ДУИ за времето на СДСМ не успеала, 
но затоа Тачи и Џафери сега ќе ги зго-
лемат процентите кај електоратот зашто 
успеале да го натераат Груевски да на-
прави таква отстапка. А, што вели Уста-

ПАРАЛЕЛНИ СВЕТОВИ    

Европската комисија против ра -
сизам и нетолеранција во еден свој 
извештај запишала: "Етничките Ма-
  ке  донци и етничките Албанци се 
турнати во два посебни света, со 
зголемена нељубезност и недо вер-
ба. Секоја заедница има свои места на социјализација, извори 
на информации, јавни дебати, училишта, организации и поли-
тички партии. Постои дури и барање за изградба на посебен пат, 
така што етничките Албанци и Македонците, кои живеат во со-
седни градови, до Скопје би доаѓале по посебен пат. Врските и 
пријателствата сè уште постојат, но тие немаат поддршка да се 
засилат како од власта, така и од цивилниот сектор".

себни закони, меѓу кои и оној кој го оп-
ределува работењето на собраниските 
комисии согласно Деловникот. А, таму 
децидно стои дека седниците на коми-
сиите се водат на македонски јазик. Но-
во попуштање надвор од Законот за упо-
треба на јазиците само за да се зацврсти 
коалицијата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДПА и 
да се елиминира значењето на ДУИ, ќе 
доведе до слабеење на државниот иден-
титет и јакнење на етничкиот јаз. Ал бан-
ците ќе се чувствуваат сè посупериорни, 
а Македонците сè повеќе ќе мислат де-
ка го губат својот државен идентитет.



седницата, а Софија Куновска од СДСМ глуми патриот. Леле 
мајко! На каков начин се брани македонштината ни наша. 
За жалење сме! Кога го слушнавме и ставот на професорот 
Владо Поповски на еден од медиумите сè ни стана јасно. 
Зборуваше за тоа кој бил и што бил "Скендербег", кому по-
веќе му припаѓа и сл. Секоја чест за неговите познавања од 
областа на историјата, но од друга страна во моментов на 
македонската наука й нанесе непоправлива штета. 

За ликот и за делото на "Скендербег" досега многу се 
анализирало и се пишувало. Станува збор за личност која е 
присвојувана од повеќето балкански земји, слично како со 
Крале Марко, цар Самуил и многу други. На пример, срп-
ската историографија за генезата на семејството на "Скен-
дербег" го има напишано следново: "Мајката на 'Скен дер-
бег', Воислава, водела потекло од словенски род, од Србин 
кој живеел во Долни Полог, во Македонија". Поради ова, 
Србите го оквалификуваат како човек кој спаѓа во групата 
на српското наследство, единствен српски јунак арнаутин. 
Иван Кастриот, татко на Ѓорѓ Кастриот "Скен дер бег" се оже-
нил со Србинка Воислава која го родила "Скен дербег". Со 
тоа тој ги покажал своите заложби да одржува тесни врски 
со околните српски кнезови. Слично постапувале и остана-
тите арбанашки кнезови и за време на "Скендербег" и по 
него. Искендер секогаш кога ги напаѓал Османлиите и нас-
тојувал прво да обезбеди сојузници меѓу Арбанасите и 
меѓу Србите, ги повикувал на сојузно собрание кое го одр-
жувал во местото Љеш на Дрим, на границата на Арбанија. 
Тоа го правел со цел никој да не му забележи дека е при-
страсен. Со таквата политика Искендер обезбедувал помош 
од некои српски кнезови како, на пример, Стеван Црнојевиќ 
со своите соработници Ѓорѓе и Иван. Оттука, денешната 

злоупотреба на неговото име во корист на оваа или на онаа на-
ција може да создаде само непотребни антагонизми меѓу бал-
канските народи. Најдрастичниот пример за тоа беше име ну-
вањето на една од единиците на ОВК како "Скендербег". Велат - би 
се превртел во гробот ако знае како му го сквернават името. Но, 
најлесно е денес да се заработуваат политички поени врз ос-
нова на историјата, на воинствената реторика, на национализмот 
и идеите за големодржавни творби. Институциите треба да го 
запрат тој подем, а не да ја прифаќаат играта која на крај не-
избежно ќе резултира со делбен концепт на државното ткиво 
зашто сè води во таква насока. Некој свесно и испланирано ги 
турка нештата во таа насока. 

Аздисаа. Македонија досега не изгради стратегија како да се 
спротивстави на тие концепти. Веќе никој нема право на Ма-
кедонија да й наметнува проекти за човекови права зашто тие 
се затворија во 2001 година. Погубен ќе биде потегот на било 
која македонска влада за еволутивно надградување на закон-
ските решенија од етничката област. 

Извештајот за навремено предупредување на УНДП 
од октомври годинава го содржи следново: на пра-
шањето дали имаат пријатели Албанци, 40 отсто од 
Македонците се изјасниле потврдно, до дека 25,5 
отсто имале негативен став. Во однос на истото 
прашање, исто така, Албанците имаат идентични 
коефициенти - 28,7 отсто се изјасниле против, до-
дека 28,3 отсто се согласуваат со тоа де  ка треба да 
имаат пријатели од македонска на ционалност. От-
тука, се гледа дека македонското општествено жи-
веење од етнички аспект е дла боко поделено. 


