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ПРЕДГОВОР

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во функција на остварување на својата визија за мир, 
хармонија и просперитет во Македонија, а воден од мисијата за нови и иновативни решенија за општествените 
проблеми, постојано ги следи и анализира состојбите во општеството и предлага решенија за нивно подобрување.
Во пресрет на десетгодишнината од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор (ОРД), со кој се воведоа 
промени во политичкото уредување на Македонија, МЦМС спроведе сеопфатно истражување за спроведувањето 
и постигнувањата на ОРД, како и на ефектите и влијанието што тие ги имаа(т) за граѓаните на Македонија, 
општеството и државата.
Истражувањето за Охридскиот рамковен договор се состои од повеќе фази, примена на различни методологии и 
резултира со неколку посебни и еден главен извештај. Тоа трае повеќе од една година, а се спроведува од повеќечлен 
истражувачки тим, во консултации со советодавен комитет составен од различни државни, граѓански и академски 
чинители.
Ова истражување се спроведува за првпат и истражувачкиот тим разви концепциска рамка заснована на 
сопствените искуства на МЦМС и истражувачкиот тим и на малкуте постоечки истражувања во глобални рамки 
(Северна Ирска, Јужноафриканската Република и Австралија). Тимот разви систем на показатели за процена и 
понатамошно следење повеќе димензии на ОРД: цели и принципи, прекин на непријателствата, децентрализација, 
недискриминација (вкл. правична застапеност), заштита од мајоризација, изразување на идентитетот (вкл. култура, 
јазик и образование), како димензии кои не се дел од ОРД, но имаат влијание како  околината (политичка, економска, 
социокултурна), меѓуетничките односи и институциите одговорни за ОРД.
При истражувањето беа применети повеќе методи, од анализа на постоечката литература, статистика и 
информации од релевантни институции, испитување на јавното мислење (со теренски анкети), преку интервјуа со 
клучни чинители и до студии на случај.
Во оваа публикација се содржани интервјуата со клучните чинители направени во мај и јуни 2011 година, односно 
содржани се 22 интервјуа со личности кои учествуваа во склучувањето на договорот, лидери на политички 
партии, политичари, преку функционери кои раководат со институциите битни за ОРД, до академски, граѓански и 
медиумски личности.  
Интервјуата секој од свој аспект расветлуваат одредени аспекти од спроведувањето на ОРД и даваат придонес 
кон севкупната оценка на состојбата, постигнувањата и влијанието што договорот го имаше во развојот на 
македонското општество во овие десет години. Бидејќи станува збор за јавни личности нивните видувања се важен 
дел од градењето на нарацијата и на ставовите на јавноста за Охридскиот рамковен договор.
Изборот на насловите, на назначените ставови и на резимињата е на редакцискиот одбор.

МЦМС
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Наместо вовед претставена е oх-
рид ската приказна или какви се 
виду  вањата на Охридскиот рам ко-
вен договор, на неговите цели, пос-
тигнувања и иднина, погледнато 
од перспективата на нашите сого-
ворници.

Исто ри ја на ме ѓу ет нич ки те од но си
Спо ред По пов ски, ма ке дон ско-ал-
бан ско то искус тво, ко га ста ну ва 
збор за на ци о нал ни те дви же ња, пра
ктич но бе ле жи со ра бо тка и парт
нерс тво. Со тоа се сог ла су ва и Ах ме
ти кој сме та де ка до 1913 г. по сто е ла 
со ра бо тка ме ѓу Ал бан ци те и Ма ке
дон ци те. По сто јат раз ли ки за тоа 
ко га од но си те поч на ле да се вло шу
ва ат. Спо ред Ах ме ти, од но си те под 
вли ја ние на оку па то ри те се вло ши ле 
од 1913 г., а спо ред По пов ски од но си
те се за ла ду ва ат со ба ра ња та за ре
де фи ни ра ње на ста ту сот на Ко со во 
во СФРЈ. Спо ред Чо мов ски ме ѓу ет
нич ки те од но си би ле за лож ни ци на 
срп ски па тер на ли зам кон ре ша ва
ње то на ал бан ско то пра ша ње и на 
ко сов ска та аген да, а по ли тич ки те 
ли де ри не ма ле чув ство за на вре ме
но пре срет ну ва ње на конф ли ктот и 
не со од вет но ре а ги ра ле на одре де ни 
на ста ни во 19931998 г., што во де ло 
во ра ди ка ли за ци ја на ал бан ски те ба
ра ња. И По пов ски се сог ла су ва де ка 
во пер и о дот 19931998 г. има се ри ја 
на ста ни кои се фи тиљ на во е ни от 
конф ликт од 2001 г. За Ка дриу, Уста
вот од 1991 г. е ге не ра тор на кри за та. 
Спо ред Ван ков ска, Ма ке дон ци те и 
Ал бан ци те жи ве ат ка ко за ро бе ни ци 
на т.н. ет нич ка без бед нос на ди ле ма.
Ше ке рин ска и Фрч ков ски сме та
ат де ка би ло мож но ре ше ние и без 
конф ли ктот од 2001 г., но за по долг 
пер и од. Фрч ков ски сме та де ка во 
Ма ке до ни ја има кон ти ну и тет на ме
ѓу ет нич ки те од но си, ина ку Охрид
ски до го вор не ма да ус пе ел. 

Ма ке до ни ја по до бро ме сто по 
Охрид ски от рам ко вен до го вор
Ма ке до ни ја е по до бро ме сто за 
жи ве е ње од ас пект на пра ша ња та 
уре де ни со Охрид ски от рам ко вен 
до го вор. Али Чу пи сме та де ка Ма
ке до ни ја, и пред Охрид ски от рам
ко вен до го вор, би ла мул ти кул тур на 
др жа ва, но, со до го во рот оп штес тво
то е по о тво ре но, по инк лу зив но и 
има по го ле ма ин те рак ци ја. Ха си пи 
сме та де ка од но си те во др жа ва та се 
по ста ве ни на по и на кви ос но ви. Ис
ма ил сме та де ка Ма ке до ни ја е поз
дра во ме сто за жи ве е ње во од нос 
на ме ѓу ет нич ки те од но си. За Фу е ре, 
Ма ке до ни ја се га е по до бро ме сто за 
жи ве е ње, со уна пре де но мул ти ет
нич ко оп штес тво, ка де што пра ва та 
на раз лич ни те ет нич ки за ед ни ци 
со од вет но се по чи ту ва ат. Буч ков ски 
сме та де ка во ми на ти те де сет го ди
ни има на ма лу ва ње на тен зи и те во 
ме ѓу ет нич ки те од но си и Ма ке до ни
ја е мо дел за мул ти ет нич ко и мул ти
кон фе си о нал но оп штес тво. Аде ми 
сме та Охрид ски от рам ко вен до го
вор на пра вил пре сврт ни ца и тоа е 
кри тич ни от мо мент што на пра вил 
шан са Ма ке до ни ја да ја чув ству ва ат 
ка ко сопс тве на др жа ва си те неј зи ни 
гра ѓа ни. За Ах ме ти со ин те гра ци ја
та на Ал бан ци те, Ма ке до ни ја има 
мно гу по до бра ид ни на. И за До нев 
Ма ке до ни ја е по без бед на пре ку 
обез бе ду ва ње учес тво на си те за ед
ни ци во ин сти ту ци и те. За Ме ме ти 
во ве ду ва ње то на за шти та та од ма јо
ри за ци ја е ед на од нај по зи тив ни те 
про ме ни. Ван ков ска сме та де ка ОРД 
спре чил еска ла ци ја на на силс тво то 
во 2001 г., но де ка на сил ни от конф
ликт не е по ми нат без пос ле ди ци, 
од кои не кои се мер ли ви, а не кои не 
се. Ше ха пи сме та де ка Ма ке до ни ја е 
по до бро ме сто за жи ве е ње по ОРД, 
но и де ка прет стои мно гу ра бо та за 
си те ет нич ки за ед ни ци, во од нос на 
гра де ње то до вер ба. Од дру га стра на 
за Ос ма ни има де лум ни по до бру ва
ња, би деј ќи во Ма ке до ни ја и по на та
му од лу чу ва мно зинс тво то и за тоа 
што и по на та му е стро го цен тра ли
зи ра на др жа ва. Мех ме ти сме та де ка 
Рам ков ни от до го вор е ис пу ште на 
шан са за тоа што е жр тву ва на де мо
кра ти ја та во име на ста бил но ста. 

Це ли те на Охрид ски от рам ко вен 
до го вор
Спо ред пре ам бу ла та на Охрид ски-
от рам ко вен до го вор, це ли те на 
до го во рот се: евро ат лант ски ин те
гра ции; раз вој на де мо кра ти ја та и 
гра ѓан ско то оп штес тво; и раз вој на 

мул ти кул тур но оп штес тво. По сто јат 
по ве ќе ви ду ва ња за це ли те на до го
во рот и да ли Ма ке до ни ја се дви жи 
во со од вет на на со ка. 
За Буч ков ски, Фрч ков ски, Ше ке рин
ска, Ка дриу и Ван ков ска до го во рот 
ги пре ки нал не при ја телс тва та, од
нос но е по ли тич ки до го вор за пре
кин на во е ни от конф ликт. Јан ку
лов ска сме та де ка до го во рот овоз
мо жил ре ша ва ње на си те пра ша ња 
по ми рен пат, низ ди ја лог. Спо ред 
Ах ме ти до го во рот е ал бан скома ке
дон ски, од нос но ми рот и ста бил но
ста за ви сат од гра де ње то и усог ла су
ва ње то на од но си те ме ѓу Ал бан ци те 
и Ма ке дон ци те и до го во рот ги ре гу
ли ра овие од но си, а до го во рот е ком
про мис кој го га ран ти ра ЕУ и НАТО. 
И Али ти сме та де ка цел та на до го
во рот е Ма ке до ни ја да се де фи ни ра 
ка ко др жа ва и на Ма ке дон ци те и на 
Ал бан ци те на исто рам ни ште. За 
не го пре диз ви кот не е мул ти ет нич
ко оп штес тво, би деј ќи тоа е та кво, 
ту ку да ли др жа ва та функ ци о ни ра 
ка ко мул ти ет нич ка др жа ва. Спо ред 
Чо мов ски до го во рот е сво е ви ден 
ма ни фест на Ал бан ци те во Ма ке до
ни ја де ка си те ет нич ки пра ва ќе се 
ре а ли зи ра ат во рам ки те на европ ска 
Ма ке до ни ја. По ве ќе дру ги сме та ат 
де ка до го во рот има по ши ро ки це ли. 
За Фрч ков ски ОРД е за по до бру ва ње 
во пра ва та на мал цинс тва та, за упо
тре ба на ја зи кот и за вклу чу ва ње во 
др жав на та ад ми ни стра ци ја. Чо мов
ски сме та де ка со до го во рот е пре зе
ме на од го вор но ста за ме ѓу ет нич ки
те од но си врз ос но ва на но ви и јас ни 
пра ви ла. За Јан ку лов ска цел е и гра
де ње на Ма ке до ни ја ка ко др жа ва на 
си те лу ѓе, без раз ли ка на ет нич ка та 
при пад ност, за Буч ков ски цел е и по
ди га ње на све ста за жи вот во ин те
гри ра но оп штес тво, а за Ше ке рин
ска е и ре ше ние за мул ти ет нич ки от 
ка ра ктер на зем ја та. Спо ред Ван ков
ска цел е и про ме на на по ли тич ки от 
си стем со вне су ва ње кон со ци ја ци ја. 
За Јан ку лов ска цел е оп сто ју ва ње на 
кон цеп тот на уни тар ност. За Ше ке
рин ска и Буч ков ски евро ат лант ска
та ин те гра ци ја е по зи тив на пос ле
ди ца од при ме на на до го во рот.
Спо ред Фрч ков ски до го во рот има 
два прин ци пи, прин ци пот на де те
ри то ри ја ли за ци ја на ет нич ки те пра
ва и вр зу ва ње на пра ва та за но си те
лот на пра ва та, ка ко и прин ци пот 
на вклу чу ва ње (инк лу зи ја). Ед но од 
ефи кас ни те ре ше ни ја на до го во рот 
е ре ше ни е то за двој но мно зинс тво 
кое е ре ду ци ра но на пра ша ња та кои 
ди рект но се од не су ва ат на кул тур
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ни те пра ва на нем но зин ски те за
ед ни ци и функ ци о ни ра ат ка ко од
бран бен ме ха ни зам за нив на за шти
та. Вто ро е вр зу ва ње то на ја зи кот за 
но си те лот на иден ти те тот.
Спо ред Ах ме ти до го во рот ги за
да ва глав ни те на со ки, па за тоа е 
важ но њда се по чи ту ва ду хот на 
Охрид ски от до го вор. За Фрч ков
ски прин ци пот на вклу чу ва ње пре
рас нал во тоа што се на ре ку ва дух 
на Охрид ски от до го вор. За Али ти 
дух на Охрид ски от до го вор е да се 
гра ди по и на ква мул ти кул тур на фи
ло зо фи ја на жи ве е ње во Ма ке до
ни ја, не по стран ски при ме ри, ту ку 
да се гра ди мо дел ти пи чен за ма ке
дон ски те ус ло ви. За Алиу ду хот на 
Рам ков ни от до го вор е сло бо да та и 
рам но прав но ста. Според Мехмети 
духот на договорот е консензуална 
демократија, која требало да се 
постигне со  Комитетот за односи 
меѓу заедниците.
За Фу е ре мул ти ет нич но ста е ед на 
од нај го ле ми те пред но сти на Ма ке
до ни ја. Спо ред Ис ма ил по ма ли те 
ет нич ки за ед ни ци мо жат да по мог
нат во од но си те по ме ѓу по го ле ми те 
ет нич ки за ед ни ци. Нас про ти тоа Ха
си пи сме та де ка на ме сто во на со ка 
на раз вој на мул ти кул тур но оп штес
тво, ра бо ти те се од ви ва ат во би на
ци о нал на на со ка. Спо ред Чо мов ски 
пра ша ње то на од но сот на Ал бан ци
те кон дру ги те нем но зин ски те за ед
ни ци е ед на кво на од го вор но ста што 
Ма ке дон ци те ја има ат за Рам ков ни
от до го вор.
За Ше ке рин ска гра ѓан ски от кон
цепт во Ма ке до ни ја не се при ме ну
вал дос лед но, а со до го во рот гра ди
ме гра ѓан ска др жа ва во ко ја ет нич
ки те за ед ни ци има ат и ко ле ктив ни 
пра ва, што ќе би де мож но са мо со 
па ра лел на при ме на на по ли ти ки на 
ко хе зи ја. Спо ред Мех ме ти eле мен
ти те на мул ти ет нич ки от кон цепт не 
се др жа во твор ни, др жа ва та тре ба да 
се гри жи, да ги кул ти ви ра. Спо ред 
По пов ски има ри зи ци по ОРД, од но
стал ги ја та на Ал бан ци те кон обе ди
ну ва ње то (вкл. ста ту сот на Ко со во), 
до не под го тве но ста на Ма ке дон ци
те за не го во це лос но спро ве ду ва ње 
и не го во ри гид но и кон зер ва тив но 
тол ку ва ње. За Ван ков ска еле мен ти
те на кон со ци ја ци ја во до го во рот ја 
ет ни зи ра ат по ли ти ка та и ќе до ве дат 
до би на ци о нал на др жа ва. Ван ков
ска сме та де ка неј зи на та ви зи ја за 
гра ѓан ска Ма ке до ни ја е за се га не
ос твар ли ва, и најм но гу што мо же да 
се по стиг не се еле мен ти на ин те гра
тив но спо де лу ва ње на мо ќта.
Во oднос на уни тар но ста и те ри-
то ри јал ни от ин те гри тет, не по стои 
се ри оз на за ка на. Али ти сме та де ка 
по сто јат за стап ни ци на те ри то ри
јал ни ре ше ни ја (по дел ба), кои се во 
мал цинс тво, а по дел ба та не мо же да 
функ ци о ни ра, би деј ќи не ма ре ше

ние за ет нич ко раз гра ни чу ва ње. За 
Алиу не ма про стор за го ле ми др жа
ви, а Ах ме ти сме та де ка Ма ке до ни ја 
е др жа ва на си те и не ма про стор за 
по дел би. Спо ред Буч ков ски, НАТО 
и ЕУ се единс тве ни те ко хе зив ни фа
кто ри и за тоа вле зот во НАТО и ЕУ 
ќе за га ран ти ра де ка во Ма ке до ни ја 
не е мож на дру га ал тер на ти ва, освен 
уни тар ни от ка ра ктер. Мех ме ти сме
та де ка Ма ке до ни ја не функ ци о ни
ра ка ко уни тар на др жа ва, ту ку има 
двов ла стие на по ли тич ки ели ти и 
по ле ка се соз да ва ат две оп штес тва. 
Ван ков ска сме та де ка не га тив ни те 
трен до ви не мо жат да за вр шат со от
це пу ва ње, но де зин те гра ци ја по стои 
и то гаш ко га гра ѓа ни те не се ед на
кви пред за ко нот. 

По стиг ну ва ња та на Охрид ски от 
рам ко вен до го вор
За спро ве ду ва ње то или по стиг ну-
ва ња та на Охрид ски от рам ко вен 
до го вор по сто јат раз лич ни пер цеп
ции, вклу чу вај ќи и што е пред мет на 
оцен ка. За Али ти до го во рот тре ба 
да се сфа ти ка ко фи ло зо фи ја на жи
ве е ње, а не ка ко спро ве ду ва ње изра
зе но во про цен ти.
За Ше ке рин ска нај го ле ми от број 
охрид ски пра ша ња се за кон ски и се 
ап сол ви ра ни и со стој ба та е мно гу 
по до бра од 2001 г., а по мал ку ус пеш
но е спро ве ду ва ње то на за ко нот за 
ја зи кот. И за Јан ку лов ска до го во рот 
е спро ве ден во нај го ле ма ме ра: за о
кру же на е прав на та рам ка, за поч на
та е фи скал на та де цен тра ли за ци ја, 
упо тре ба та на ја зи ци те и сл., но за 
не кои про це си, де сет го ди ни не се 
до вол ни. За Ван ков ска по треб но е 
вре ме ме ѓу дру го то зо што ста ну
ва збор и за оп штес тве ни про це си. 
Слич но и Ха си пи сме та де ка спро
ве ду ва ње то на рам ков ни от до го вор 
е про цес, кој тре ба да оди по бав но, 
ме ѓу тоа по ква ли тет но. Од дру га 
стра на за Ах ме ти Ал бан ци те се га 
не се це лос но рам но прав ни и низ 
кри тич ка рас пра ва, по драч ја та ка де 
не по стои ед на ков трет ман тре ба да 
се ко ри ги ра ат. Но Ах ме ти исто та ка 
сме та де ка да се гра ди мул ти ет нич ка 
др жа ва е пре диз вик и раз во јот оди 
во до бра на со ка, ка ко и де ка по стои 
про грес, про грес кој не за до во лу ва 
це лос но, но тре ба да се вред ну ва. И 
за Аде ми и за Ше ха пи до го во рот не 
е це лос но спро ве ден. Аде ми сме та 
де ка и по крај до не се ни те устав ни 
аманд ма ни и за ко но дав ство, тие не
це лос но функ ци о ни ра ат во пра кса, 
за што сно сат од го вор ност по ли ти
ча ри те, но и са ми те гра ѓа ни, не у
по тре бу вај ќи ги но ви те мож но сти. 
Аде ми сме та де ка е по тфр ле но во 
спо де лу ва ње то на ду хот на ОРД кај 
си те гра ѓа ни на Ма ке до ни ја. За Ше
ха пи до го во рот де лум но се спро ве
ду ва и по лож ба та на нем но зин ски те 
за ед ни ци е ре ла тив но по до бре на во 

од нос на со стој ба та пред 2001 го ди
на, а глав ни пра ша ња оста ну ва ат да 
би дат по ли тич ки от ди ја лог, не ди
скри ми на ци ја и де цен тра ли за ци ја
та. За Ос ма ни ОРД има по стиг на то 
де лу мен ус пех и ус пе хот се све ду ва 
на пра вич на та за ста пе ност. Спо ред 
Мех ме ти ал бан ски те по ли тич ки 
пар тии го на пу шти ле ду хот (на ди
ја лог) и до го во рот го пре тво ри ле во 
вра бо ту ва ње на пар ти ски чле но ви. 
Спо ред Фу е ре нај го ле ми сла бо сти 
има во (не ин те гри ра но то) обра зо
ва ние и пра вич на та за ста пе ност без 
за па зу ва ње на струч но ста. 
Спо ред Ка дриу до го во рот пре ста ву
ва ва жен из вор во устав ноправ на та 
проб ле ма ти ка и ре ше ни ја та ко и што 
од до го вор, се со од вет но при ме не ти 
во устав ни ре ше ни ја. Слич но и Ах
ме ти сме та де ка до го во рот е реф ле
кти ран во Уста вот на Ма ке до ни ја. За 
Фу е ре нај го лем на пре док има во за
ко но дав ство то.
Ше ха пи сме та де ка тре ба да се за
тво рат не ре ше ни те пра ша ња од 
2001 г.: рас е ле ни те ли ца, по ра неш
ни те бор ци и ам не сти ја та. За Фрч
ков ски не при ја телс тва та тре ба да 
за вр шат со за тво ра ње на Ха шки те 
слу чаи, но ка де има ци вил ни жр тви, 
мо ра да се ре а ли зи ра прав да та. 
И кри ти ча ри те го пре поз на ва ат на
пре до кот во пра вич на та за ста пе
ност. За Ме ме ти, По пов ски, Ка дриу, 
Фу е ре по стои зна ча ен на пре док во 
пра вич на та за ста пе ност. Спо ред 
Ме ме ти ана ли зи те на ин сти ту ци
ја та На ро ден пра во бра ни тел по
ка жу ва ат зго ле ме на за ста пе ност 
на ет нич ки те Ал бан ци на 17,2 %, на 
Тур ци те и Ср би те 1,6 %, на Вла си те 
и Ро ми те 0,7 % и на Бош ња ци те 0,3 %. 
По пов ски сме та де ка осо бе но важ но 
е по до бру ва ње то на за ста пе но ста во 
по ли ци ја та и ар ми ја та. Фу е ре сме
та де ка е по треб но по до бру ва ње за 
по ма ли те ет нич ки за ед ни ци, ка ко и 
де ка пра ша ње то на пра вич на за ста
пе ност не е са мо пра ша ње на ет нич
ка при пад ност – ту ку и на со од вет на 
екс пер ти за. За Фрч ков ски проб лем 
се пар ти ски те вра бо ту ва ња. И Ме
ме ти и Ка дриу сме та ат де ка сè уште 
не ма ефе кти вен др жа вен си стем за 
за шти та од ди скри ми на ци ја.
Алиу сме та де ка ал бан ска та кул
ту ра и исто ри ја е за по ста ве на од 
глав ни те ин сти ту ции во др жа ва та. 
За По пов ски има на пре док во упо
тре ба та на ја зи ци те на за ед ни ци те, 
но има ри гид ни тол ку ва ња, осо бе но 
на ло кал но ни во, ка де се осо бе но по
го де ни Тур ци те. За Ка дриу сè уште 
не до ста су ва по ли тич ка спо соб ност 
за јас но ре ша ва ње на пра ша ње то на 
ал бан ски от ја зик ка ко служ бен ја
зик. Спо ред Фрч ков ски по греш на е 
од лу ка та за при ме на на ја зи ци те на 
па со шот, би деј ќи тој е ме ѓу на род
на ис пра ва, а не ли чен до ку мент за 
упо тре ба во зем ја та. За По пов ски 
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по стиг нат е зна чи тел но по го лем оп
фат на ет нич ки те Ал бан ци во обра
зо ва ни е то. 
За Али ти кон сен зу сот (двој но то 
мно зинс тво) до се га не пре диз ви кал 
проб лем. Аде ми се чув ству ва лич но 
од го во рен што не про функ ци о ни ра
ла со од вет но важ на та ин сти ту ци ја 
за ОРД – Ко ми те тот за од но си ме ѓу 
за ед ни ци те.
До де ка за Фу е ре нај го лем на пре док 
има во за ко но дав ство то и во де цен
тра ли за ци ја та, за Ос ма ни по до го во
рот Ма ке до ни ја про дол жу ва да би де 
стро го цен тра ли зи ра на др жа ва и де
цен тра ли за ци ја та е сим бо лич на и во 
пог лед на над леж но сти и во пог лед 
на фи нан си и те. Ос ма ни сме та де ка 
не ма ме сто за страв од фе де ра ли за
ци ја.
Од ас пект на ма ло број ни те ет нич ки 
за ед ни ци, Ха си пи сме та де ка пра
вич на та за ста пе ност и за шти та та од 
ма јо ри за ци ја не да ва ат ре зул тат за 
по ма ло број ни те за ед ни ци. Спо ред 
Ха си пи за по до бру ва ње на со стој ба
та на по ма ли те за ед ни ци, фор ми ра
на е по себ на аген ци ја, но тре ба да ѝ 
се зго ле мат над леж но сти те и се ка ко 
бу џе тот и дру ги те ре сур си. Спо ред 
Али Чу пи, иа ко по стои пер цеп ци ја 
де ка Охрид ски от рам ко вен до го вор 
не е фо ку си ран на си те гра ѓа ни и 
функ ци о ни ра во пол за единс тве но 
на ет нич ки те Ал бан ци, по стои на
пре док и за Ро ми те, по себ но во де
лот на обра зо ва ни е то, а во пос лед но 
вре ме до го во рот при до нел и за зго
ле му ва ње на учес тво то на Ро ми те во 
јав на та ад ми ни стра ци ја. 
Фу е ре сме та де ка спро ве ду ва ње на 
ОРД, тре ба да е на ци о на лен на пор, 
не са мо актив ност на Вла да та. 

Мо дел и ид ни на за Ма ке до ни ја
Це лос но то спро ве ду ва ње на Охрид-
ски от рам ко вен до го вор е мо дел и 
ид ни на за Ма ке до ни ја. За Ах ме ти 
Охрид ски от до го вор не мо же да се 
за ме ни со ни ту еден нов до го вор, 
за тоа што ја има и ме ѓу на род на та 
под др шка. За тоа си те стра ни тре ба 
да при до не сат да се ре а ли зи ра це
лос но Охрид ски от до го вор и со це
лос но то ре а ли зи ра ње, ќе се по стиг
не за до волс тво на си те. И за Ме ме ти 
Рам ков ни от до го вор е до бра рам ка, 
ко ја тре ба да се спро ве де. Фрч ков
ски сме та де ка до го во рот е ид ни
на, а проб ле ми те не се по вр за ни со 
прин ци пи те на до го во рот, ту ку со 
спро ве ду ва ње то. Слич но и за Ше
ке рин ска мо де лот е ус пе шен, а дел 
од проб ле ми те не се по вр за ни со 
до го во рот ту ку со на чи нот на функ
ци о ни ра ње на др жа ва та. За Али ти 
до го во рот е сè уште до бра ос но ва 
за функ ци о ни ра ње на Ма ке до ни ја и 
тој функ ци о ни ра, не е мр тов, но на
чи нот на кој што (не) се при ме ну ва 
во не кои сег мен ти мо же да до ве де 

до зго ле му ва ње на бро јот на про тив
ни ци.
Фу е ре сме та де ка тоа што се по стиг
на со ет нич ки те Ал бан ци, тре ба да 
се обез бе ди за дру ги те нем но зин ски 
за ед ни ци. Спо ред Бој да до го во рот 
тре ба да се над гра ду ва со пра ва и 
на дру ги те ет нич ки за ед ни ци, без 
ог лед на нив ни от број. За Ха си пи 
по треб но е да се ало ци ра ат до вол но 
средс тва и ре сур си кај ин сти ту ци и
те за дол же ни за сле де ње и ос тва ру
ва ње на пра ва та на по ма ли те за ед
ни ци. 
По сто јат и кри ти ки и ба ра ња за нов 
до го вор. За Мех ме ти Ма ке до ни ја е 
жр тва на два ет нич ки со на, ма ке дон
ски и ал бан ски, кои тре ба да се со о
чат и да ви дат да ли мо же да се ре а ли
зи ра ат, а Ал бан ци те и Ма ке дон ци те 
ќе мо ра да сед нат, да би дат искре ни 
ме ѓу се бе и да ги спо де лат сни шта
та. За Ос ма ни до го во рот е пре те сен 
во пред ви де на та де цен тра ли за ци
ја и де ка пра ва та не тре ба да се по
вр зу ва ат со број но ста. Спо ред не го 
исто та ка е по тре бен нов исто ри ски 
до го вор за це лос но ис пол ну ва ње на 
уста во твор но ста на Ал бан ци те, со 
га ран ции за Ма ке дон ци те де ка те
ри то ри јал ни от ин те гри тет на Ма ке
до ни ја е не про мен лив. Но, ба ра ња та 
за дво до мен пар ла мент, при ме на на 
двој но мно зинс тво во Уста вен суд 
и при до не су ва ње на бу џе тот, не се 
при фат ли ви. За Аде ми пред ло гот за 
дво до мен пар ла мент е не со од ве тен 
за ра ди под др шка та на ОРД од си
те до маш ни и стран ски чи ни те ли. 
Ван ков ска сме та де ка про ши ру ва
ње на кон со ци ја ци ја на Устав ни от 
суд и од лу чу ва ње за бу џет има ат го
лем де зин те гра ти вен по тен ци јал. За 
Буч ков ски не е при фат ли во двој но 
мно зинс тво во Устав ни от суд би деј
ќи се ко си со вла де е ње на пра во то. 
За По пов ски бит но пра ша ње е и 
фи скал на та де цен тра ли за ци ја, што 
тре ба да овоз мо жи фи нан си ски ус
ло ви за спро ве ду ва ње на стек на ти те 
пра ва. Спо ред Фрч ков ски по треб на 
е рас пра ва за упо тре ба та на ја зи кот 
при при стап до др жав на та ад ми ни
стра ци ја, а до не су ва ње на бу џе тот 
со двој но мно зинс тво е не ра зум но.
Дел од ре ше ни ја та се над вор од до
го во рот. За До нев сè до де ка Ал бан
ци те во Ма ке до ни ја не по чув ству
ва ат де ка нив на та со ци јал на и еко-
ном ска по зи ци ја е мно гу по до бра 
од нив ни те со гра ѓа ни во Ал ба ни ја 
и во Ко со во, Охрид ски от рам ко вен 
до го вор не ма це лос но да го раз ре ши 
проб ле мот. Слич но раз мис лу ва и 
Бој да, за ко го са мо еко ном ски прос
пе ри тет и еко ном ски моќ ни гра ѓа ни 
се га ран ци ја за ис пол не ти це ли на 
до го во рот. 
За Ван ков ска, со го во ре ње то за спро
ве ду ва ње на ОРД на из ве сен на чин 
се де ро ги ра Уста вот. Аде ми сме та 

де ка по 10 го ди ни, тре ба да се го во
ри за при ме на на Уста вот и за ко ни
те. Спо ред Ше ке рин ска, Охрид ски
от до го вор и не го ви те на че ла по на
та му тре ба да се при ме ну ва ат ка ко 
ин те гра лен дел од ид ни те ре фор ми 
при про це сот на ин те гра ции во ЕУ.

За ед нич ка ви зи ја за ид ни на та на 
Ма ке до ни ја – по треб ни по сто-
хрид ски мер ки за ко хе зи ја
Има по ве ќе гла со ви за по тре ба та 
од за ед нич ка ви зи ја за ид ни на та 
на Ма ке до ни ја. Спо ред Буч ков ски 
не ма до вол но ко хе зив ни фа кто ри, 
над вор од НАТО и ЕУ, вклу чи тел но 
за ра ди мо но ет нич но ста на по ли
тич ки те пар тии. Спо ред Ван ков ска 
на Ма ке до ни ја ѝ не до ста су ва за ед
нич ка аген да. Фу е ре сме та де ка е по
треб на по ши ро ка оп штес тве на де
ба та, пред во де на од Вла да та, за да се 
по стиг не се оп фат на сог лас ност за 
за ед нич ка ви зи ја за ид ни на та на Ма
ке до ни ја. Спо ред Ше ке рин ска до го
во рот не ма мер ки на ко хе зи ја кои 
тре ба да се раз ви ва ат по сто хрид ски 
и до се га не ма од го вор на тоа. И за 
Али Чу пи фо ку сот тре ба да би де на 
по до бру ва ње на до вер ба та. Јан ку
лов ска сме та де ка тре ба да се че ко
ри на пред и ид ни на та на Ма ке до ни
ја се евро ат лант ски те ин те гра ции.
До нев сме та де ка за за ед нич ки сни
шта по треб ни се по ли ти ки за ин
те гра ци ја, од нос но Ма ке дон ци те и 
Ал бан ци те „де лат ист кре вет, но раз
лич ни сни шта“ и за спо де лу ва ње ед
на ви зи ја, по тре бен е го лем на пор во 
ин те гра ци ја та. За Алиу не по сто јат 
ме ха низ ми за утвр ду ва ње на за ед
нич ки те вред но сти. За Аде ми дел од 
про пу сти те се во гра де ње то си стем 
на за ед нич ки вред но сти.
  
Фу е ре сме та де ка е по треб но спро ве
ду ва ње на стра те ги ја та за ин те гри
ра но обра зо ва ние. За До нев по треб
на е др жав на стра те ги ја за ин те
гра ци ја, по себ но во обра зо ва ни е то. 
До нев сме та де ка за уна пре ду ва ње 
на ме ѓу ет нич ки те вр ски, тре ба да се 
не гу ва ат за ед нич ки те ра бо ти (и ми
то ви) кои ги спо де лу ва ат ет нич ки те 
Ма ке дон ци и Ал бан ци те, а и де ка 
тре ба да се за чу ва се ку лар но ста на 
др жа ва та. Ше ке рин ска сме та де ка 
за по е фе ктив но ре ша ва ње на ме
ѓу ет нич ки те проб ле ми по треб но е 
над ми ну ва ње на стра во ви те, за што 
по ли ти ча ри те, Ма ке дон ци и Ал бан
ци, тре ба јас но да се спро тив ста ват 
на ра ди ка ли те во сво и те ре до ви, а 
водс тво то за мер ки те за ко хе зи ја е 
по треб но да дој де од по ли ти ча ри те 
и по ли тич ки те пар тии. Јан ку лов ска 
и Ше ке рин ска сме та ат де ка по ли
тич ки те пар тии по стиг на ле одре ден 
на пре док во под др шка на мул ти кул
ту ра та.

Са шо Кле ков ски
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instead of an introduction, here is 
presented the Ohrid story or views 
on the Ohrid Framework Agreement, 
its aims, achievements and future, 
from the perspective of our inter-
viewees. 

history of the interethnic relations
According to Popovski, the Macedo
nianAlbanian experience in terms of 
national movements is practically one 
of cooperation and partnership. Ahme
ti agrees with that, stating that there 
was cooperation between Albanians 
and Macedonians up to 1913. There are 
differences in perspectives when those 
relations started to deteriorate. Ac
cording to Ahmeti, since 1913 relations 
worsened due to occupation forces, 
while Popovski thinks that the relations 
were getting cold with the demands for 
redefinition of the status of Kosovo in 
SFRY. According to Čomovski, inter
ethnic relations were hostage of the 
Serbian paternalism towards resolu
tion of the Albanian question and the 
Kosovo agenda, while the leaders did 
not have the political sense for timely 
prevention of the conflict and reacted 
inappropriately to particular events 
in the period 19931998, which in turn 
led to radicalization of the demands 
of Albanians. Popovski agrees that in 
that same period, there was a series 
of events that triggered (sparked) the 
armed conflict in 2001. For Kadriu, the 
1991 Constitution is the generator of 
the crisis. Vankovska thinks that Mace
donians and Albanians are living as 
prisoners of the socalled ethnic secu
rity dilemma. 
Šekerinska and Frčkovski share the 
opinion that the solution was pos
sible without the conflict of 2001, but 
in the longer term. Frčkovski states 
that Macedonia has continuity in inter
ethnic relations, otherwise the Ohrid 
Agreement would have failed. 

macedonia is a better Place after 
OFA
macedonia is a better place to live in 
from the aspect of the issues arranged 
with the Ohrid Framework Agreement. 
Ali Čupi states that Macedonia, even 
prior to the Ohrid Framework Agree
ment, was a multiethnic country, how
ever, with the agreement, society has 

become more open, more inclusive, 
and there is greater interaction. Ha
sipi maintains that the relations in the 
country are set on different grounds. 
Ismail considers that Macedonia is a 
much healthier place to live in, in terms 
of interethnic relations. For Fuere, 
Macedonia is now a better place to live 
in, with an improved multiethnic soci
ety, where it is ensured that the rights 
of different ethnic communities are ad
equately respected. Bučkovski thinks 
that in the past ten years there has been 
a reduction in the multiethnic tensions 
and Macedonia has become a model 
for a multiethnic and multiconfession
al society. Ademi considers the Ohrid 
Framework Agreement to have been a 
milestone and that is the critical mo
ment from which Macedonia has given 
all of its citizens a chance to feel it as 
their own country. For Ahmeti, with the 
integration of Albanians, Macedonia 
has a much better future. For Donev as 
well, Macedonia is much safer through 
securing the participation of all of its 
communities in the institutions. For 
Memeti, the introduction of the mecha
nisms for protection from majorisation 
is one of the most positive changes. 
Vankovska considers that OFA has 
contained the escalation in 2001, but 
that the violent conflict has not oc
curred without consequences, from 
which some are measurable, and some 
are not. Shehapi maintains that after 
OFA Macedonia is a better place to 
live in, but a lot of work remains for all 
ethnic communities, in terms of build
ing trust. From another point of view, 
for Osmani there have been partial 
improvements, because the majority 
continues to make decisions in Mace
donia and because Macedonia con
tinues to be a highly centralized state. 
Mehmeti believes that the Framework 
agreement is a missed chance because 
democracy has been sacrificed in the 
name of stability. 

the Goals of the Ohrid Framework
According to the preamble of the 
Ohrid Framework Agreement, the 
goals of the agreement are: Euroatlan
tic integration, development of democ
racy and civil society, development of 
a multicultural society. There are mul
tiple perspectives regarding the goals 

of the agreement and whether Macedo
nia is moving in the proper direction. 
For Bučkovski, Frčkovski, Šekerinska, 
Kadriu and Vankovska, the agree
ment has ceased the hostilities  they 
consider it is a political agreement to 
stop the armed conflict. Jankulovska 
believes that the agreement has en
abled the resolution of all questions 
through peaceful means of dialogue. 
According to Ahmeti, the agreement 
is an AlbanianMacedonian one, as 
peace and stability depend on building 
and aligning relations between Alba
nians and Macedonians. The agree
ment regulates these relations, and it 
is a compromise that is guaranteed by 
the EU and NATO. Aliti also considers 
that the objective of the Agreement 
is to define Macedonia as a state of 
Macedonians and Albanians equally. 
For him the challenge is not a multi
ethnic society, because it is already the 
case, but whether the state functions 
like a multiethnic one. According to 
Čomovski, the agreement is a kind of 
manifesto for Albanians in Macedo
nia concerning whether all the ethnic 
rights will be realized in the framework 
of European Macedonia. Numerous 
others render the agreement as hav
ing greater goals. For Frčkovski, those 
goals are: improveme of the minority 
rights, use of their languages, as well 
as inclusion in the state administra
tion. Čomovski considers that with 
the agreement, responsibility has been 
seized for multiethnic relations based 
on new and clear rules. For Jankulo
vska the goal is also the development 
of Macedonia as a state for all people, 
regardless of their ethnic affiliation. 
For Bučkovski an aim is also raising 
the awareness for life in an integrated 
society, and for Sekerinska it is also a 
solution for the multiethnic character 
of the state. According to Vankovska, 
an objective is also the change of the 
political system with the introduction 
of consociation.  For Jankulovska, an 
aim is the sustainability of the unitary 
concept. For Sekerinska and Bučkovski 
the EuroAtlantic integration is a posi
tive consequence of the implementa
tion of the agreement. 
According to Frčkovski, the agree
ment has two principles: the principle 
of deterritorialization of ethnic rights 

Ohrid StOry
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and attaching the rights to the rights’ 
bearer, and the principle for inclusion. 
One of the efficient solutions in the 
agreement is the one for double major
ity which is reduced to the questions 
which directly tackle the cultural rights 
of the minorities and they function as 
a mechanism for their protection. Sec
ond is the attachment of language to 
the bearer of identity. 
According to Ahmeti, the agreement 
assigns the main directions, and that 
is why it is crucial to respect the spirit 
of the Ohrid Framework Agreement. 
For Frčkovski, the principle of inclu
sion has developed in what is rendered 
the spirit of the Ohrid agreement. For 
Aliti, the spirit of the Ohrid agree
ment is to build a diverse multicultural 
philosophy for life in Macedonia, not 
according to foreign examples, but 
building a model typical for Macedo
nian conditions. For Aliu, the spirit of 
the Framework agreement is freedom 
and equality. According Mehmeti the 
spirit of the Agreement is consensual 
democracy, ehich should have been 
achieved with the Committee for Rela
tions between Communities.
Fuere perceives multiethnicity to be 
one of Macedonia’s greatest advan
tages. According to Ismail, the smaller 
ethnic communities can aid the rela
tions between the larger ones. Con
trary to this claim, Hasipi maintains 
that instead of a movement towards a 
multicultural society, there is a move
ment towards binationality. According 
to Comovski, the issue of Albanian re
lations with other minority communi
ties is equivalent to the responsibility 
that Macedonians have for the Frame
work agreement. 
Šekerinska argues that the civil con
cept in Macedonia has not been im
plemented consistently, and with the 
agreement we are building a civil state 
in which ethnic communities also have 
collective rights, which will only be 
possible with a parallel application of 
cohesive policies. According to Meh
meti, the elements of the multiethnic 
concept are not state borne; rather, the 
state has to ensure their cultivation. 
Popovski maintains that there are risks 
after OFA: from the Albanian nostal
gia towards unification (including the 
status of Kosovo), to the Macedonian 
unpreparedness for its complete im
plementation and its rigid and conser
vative interpretation. For Vankovska, 
the elements of the agreement make 
politics ethnic and will yield the forma
tion of a binational state. Vankovska 
considers her vision of civil Macedo
nia to be unattainable for now, and the 
most that can be attained are elements 
of integrative power sharing. 
in terms of unitary and territorial in-
tegrity, there is no serious threat. Aliti 
thinks that there are representatives of 
territorial solutions (separation), which 

are a minority, and the separation can
not function because there is no solu
tion for ethnic division. For Aliu there 
is no space for big states, and Ahmeti 
considers Macedonia to be a state of 
all and there is no room for separation. 
From Bučkovski’s perspective, NATO 
and EU are the only cohesive factors 
and that is why the entrance to NATO 
and the EU will guarantee the fact that 
another alternative besides the unitary 
character is not possible in Macedonia. 
Mehmeti, on the other hand, maintains 
that Macedonia does not function as a 
unitary state, but rather is ruled by the 
dual power of political elites, rendering 
the creation of two societies. Vankovs
ka maintains that the negative trends 
cannot end with secession, but disin
tegration exists even when citizens are 
not equal in front of the law. 

the Achievements of the Ohrid 
Framework Agreement
Different perceptions exist regarding 
the implementation or the achieve
ments of the Ohrid Framework Agree
ment, including the framework itself. 
Aliti contends that the agreement 
should be understood as a philosophy 
of life, and not as a process of imple
mentation expressed in percentages. 
For Šekerinska, a great number of is
sues regarding the Ohrid agreement 
are now legal and absolved, and the 
situation is much better than in 2001, 
while the implementation of the law 
for languages has been less successful. 
For Jankulovska as well, the agreement 
has been implemented in the most 
profound manner: the legal framework 
has been defined, fiscal decentraliza
tion has begun, as well as the use of 
languages etc.  but for some societal 
processes, ten years are not enough. 
Similarly, Hasipi considers the imple
mentation of the Framework agree
ment to be a process, which should go 
slower, but with greater quality. From 
another perspective, Ahmeti believes 
that Albanians are currently not com
pletely equal and through a critical dis
cussion, the areas where unequal treat
ment exists should be corrected. How
ever, Ahmeti also considers that the 
development of a multiethnic state is 
a challenge and that the developments 
are moving in right direction, as well 
as there is visible progress, progress 
which has not been completely satis
factory, but should be valued. Ademi 
and Sehapi agree that the agreement 
has not been fully implemented. Ade
mi contends that even with the ad
opted constitutional amendments and 
legislation, they don’t fully function 
in practice for which politicians bear 
the responsibility, but also the citizens 
themselves, not utilizing the new pos
sibilities. Ademi believes that this has 
been neglected in the sharing of the 
OFA spirit among all citizens of Mace

donia. For Shehapi, the agreement is 
partially implemented and the state 
of the minority communities has been 
relatively improved in respect to their 
state before 2001, while the main ques
tions remain to be political dialogue, 
nondiscrimination and decentraliza
tion. For Osmani, OFA has accom
plished partial success and the success 
comes down to just representation. Ac
cording to Mehmeti, Albanian politi
cal parties left the spirit (of dialogue), 
and converted the agreement in the 
hiring of party members. According to 
Fuere, the greatest weaknesses are in 
the nonintegrated education and just 
representation without considering in
dividuals’ expertise.  
Kadriu considers the agreement to be 
an important source in the constitu
tionallegal issues and the solutions 
stated in the Agreement have been 
appropriately applied into Constitu
tional amendments. Similarly, Ahmeti 
renders the agreement to be reflected 
in the Constitution of Macedonia. For 
Fuere, the greatest improvement is 
found in the legislation. 
Shehapi believes that the unresolved 
issues from 2001 should be closed: the 
displaced people, excombatants and 
amnesty. For Frčkovski, the hostilities 
should cease with the closing of the 
Hague cases, but where there are civil 
victims, justice must be served. 
Criticizers also recognize the improve
ments in just representation. For Me
meti, Popovski, Kadriu and Fuere, there 
is significant improvement in just rep
resentation. According to Memeti, the 
analysis of the Ombudsman shows 
increased representation of ethnic Al
banians to 17.2%, of Turks and Serbs 
1.6%, of Vlachs and Romas 0.7%, and 
of Bosniaks 0.3%. Popovski considers 
the improvement of the representation 
in the police and army as extremely 
important. Fuere maintains that im
provements are needed for the smaller 
ethnic communities, and he also states 
that the question of just representation 
should not only be of ethnic affiliation 
 but also of appropriate expertise. For 
Frčkovski the employment via party 
affiliation is a problem. Memeti and 
Kadriu also maintain that an effective 
state system for protection from dis
crimination remains to be implement
ed. 
 Aliu believes that the Albanian culture 
and history have been neglected from 
the main state institutions. For Popovs
ki there is improvement in the usage of 
the communities’ languages, but rigid 
interpretations remain, especially on 
a local level, where the Turks are es
pecially deprived. For Kadriu, there is 
a lack of political capability for a clear 
resolution of the question of the Alba
nian language as an official language. 
According to Frčkovski, the decision 
for printing passports in different eth
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nicities’ languages is a mistake, be
cause the passport is an international 
document and not a personal docu
ment for internal use. For Popovski, a 
significantly greater inclusion of eth
nic Albanians in education has been 
achieved. 
For Aliti the consensus (double major
ity) has not caused problems thus far. 
Ademi feels personally responsible for 
the improper functioning of the signifi
cant institution for OFA—the Commit
tee for Relations between the Commu
nities. 
While for Fuere the greatest improve
ment is in the legislation and in the 
decentralization, for Osmani, after the 
Agreement Macedonia continued to 
be a highly centralized state and de
centralization is symbolic in respect to 
the authorities and finances. Osmani 
thinks that there is no room to fear fed
eralization. 
From the aspect of the small ethnic 
communities, Hasipi contends that 
just representation and protection 
from majorisation don’t yield results 
for the smaller communities. Accord
ing to Hasipi, to improve the state of 
the smaller communities, a special 
agency has been formed, but its func
tions need to be expanded, as well as 
its budget and other resources. Accord
ing to Ali Čupi, even though there is a 
perception that the Ohrid Framework 
Agreement is not focused on all citi
zens and functions only to the benefit 
of ethnic Albanians, there are improve
ments for the Roma as well, especially 
in the domain of education, and re
cently, the Agreement contributed to 
increasing the participation of Roma 
in the public administration. 
Fuere maintains that the implementa
tion of OFA should be a national effort, 
not solely a government activity.  
model and a Future for macedonia
The complete implementation of the 
Ohrid Framework Agreement is a 
model and the future of macedonia. 
For Ahmeti, the Ohrid Agreement can
not be replaced with any new agree
ment because it has international 
support. That is why all sides should 
contribute to the complete realization 
of the Ohrid Framework Agreement, 
and with the complete realization, ev
eryone will be satisfied. For Memeti as 
well, the Agreement is a good frame
work which should be implemented. 
Frčkovski believes that the agreement 
is the future, and the problems are not 
linked with its principles, but rather 
with implementation. Similarly, for 
Šekerinska this is  successful model 
and part of the problems are not related 
with the Agreement, but with some of 
the functions of the State. Aliti thinks 
that the Agreement is still good basis 
for Macedonia and it functions well, it 
is not dead, but the manner in which 

some segments are (not) implemented 
may increase its opponents.
Fuere believes that what was achieved 
for the ethnic Albanians, should be 
ensured for other minorities, as well. 
According to Bojda, the agreement 
should be upgraded with the rights for 
the other ethnic communities, regard
less of their numbers. For Hasipi it is 
necessary to allocate enough resources 
to the institutions which are responsi
ble for tracking and realizing the rights 
of the smaller communities. 
There are critiques and demands 
for a new agreement. For Mehmeti, 
Macedonia is the victim of two ethnic 
dreams, the Macedonian and Albanian 
one, which should face each other and 
see if they can be realized. And Alba
nians and Macedonians should sit 
down together, be honest with each 
other and share their dreams.  Osmani 
says the agreement is too tight in the 
foreseen decentralization and that the 
rights should not be connected to the 
numbers. He also maintains that a new 
historic agreement is needed, for com
plete realization of the constitutional
ity of Albanians, with guarantees for 
Macedonians that the territorial in
tegrity of Macedonia is unchangeable. 
However, the demands for a parliament 
with two chambers, application of the 
double majority in the Constitutional 
Court and in adopting of the State bud
get, are not acceptable. For Ademi the 
suggestion for a such parliament is not 
appropriate because of the support for 
OFA from all relevant domestic and 
foreign actors. Vankovska considers 
the expansion of the consociation to 
the Consitutional Court and the vot
ing for the State budget have a great 
disintegrative potential. For Bučkovski 
a double majority in the Constitutional 
Court is not acceptable because it in
tercepts the rule of law. For Popovski, 
an important issue is fiscal decentral
ization which should enable financial 
conditions for implementing the ac
quired rights. According to Frčkovski, 
a discussion is necessary regarding the 
use of the language in state adminis
tration, while the adoption of the bud
get with a double majority is irrational. 
A portion of the solutions are beyond 
the Agreement. Donev maintains that 
as long as Albanians in Macedonia 
don’t feel that their social and eco-
nomic position is much better that 
the position of their fellow citizens in 
Albania and Kosovo, the Ohrid Frame
work Agreement will not completely 
resolve the problem. Of a similar opin
ion is Bojda, for whom the economic 
prosperity and economically powerful 
citizens are a guarantee for completed 
objectives of the agreement. 
For Vankovska, speaking about the 
implementation of OFA derogates the 
Constitution in a certain way. Ademi 

believes that after ten years, we need to 
speak about the implementation of the 
Constitution and the laws. According 
to Sekerinska, the Ohrid Agreement 
and its principles should be further ap
plied as an integral part of the future 
reforms in the process of EU integra
tion. 

Shared vision for the Future of 
macedonia - Necessary post-Ohrid 
measures for cohesion 
There are more voices calling for the 
need of a shared vision for the future 
of macedonia. According to Bučkovski, 
there is a lack of cohesive factors, out
side of NATO and the EU, including 
the monoethnicity of political parties. 
According to Vankovska, Macedonia 
lacks a shared agenda. Fuere believes 
that a wider social debate is necessary, 
headed by the Government, in order to 
achieve a comprehensive agreement 
for a mutual vision of the future of 
Macedonia. According to Šekerinska, 
the agreement has no measures of co
hesion, so they should be developed 
as postOhrid measures, but thus far 
there has been no answer to that. For 
Ali Čupi as well, the focus needs to be 
on improving mutual trust. Jankulo
vska believes that we should step for
ward and that the future of Macedonia 
is EuroAtlantic integration. 
Donev thinks that for common dreams 
there is a need of policies for integra
tion, i.e. Macedonians and Albanians 
“share the same bed, but have differ
ent dreams”, so for sharing a vision, 
greater efforts need to be made to
wards integration. For Aliu, there are 
no mechanisms for determining the 
common values. For Ademi, part of the 
shortcomings is in the failure to build a 
system of shared values. 
Fuere believes that implementation of 
the strategy for integrated education is 
necessary. For Donev, a state strategy 
for integration is necessary, especially 
in education. Donev maintains that for 
improving the multiethnic relations, 
the common things (and myths) that 
ethnic Albanians and Macedonians 
share need to be nurtured, and the 
secularity of the state needs to be pre
served. Šekerinska contends that for a 
more effective solution of the intereth
nic problems it is necessary to over
come the fears, for which politicians, 
Macedonians and Albanians, need 
to clearly oppose the radicals in their 
groups. In addition, leadership for the 
measures for cohesion should come 
from the politicians and the political 
parties. Jankulovska and Šekerinska 
believe that the political parties have 
accomplished a certain improvement 
in support of multiculturalism. 

Sašo Klekovski



13

Kаде е Ма ке до ни ја се га, бла го-
да реј ќи на Рам ков ни от до го вор, 
од нос но да ли де нес таа е по до бро 
ме сто за жи ве е ње?
10 го ди ни во исто ри ски рам ки мо же
би нe се пре долг пер и од за да мо же 
да се да де ед на из др жа на ана ли зи
ра на оцен ка, ме ѓу тоа факт е де ка те
ми те што беа на дне вен ред пред 10 
го ди ни се да ле ку зад нас. Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја на пра ви еден огро мен 
про грес во из ми на ти ве 10 го ди ни, 
од нос но по 2001 го ди на. Пра ктич но, 
тоа зна че ше де ка на свој на чин Рам
ков ни от до го вор бе ше пре сврт ни
ца во раз во јот на зем ја та и зна че ше 
де ка не го во то пот пи шу ва ње бе ше 
ос но ва за да се про дол жи по на та му 
во од нос на ос тва ру ва ње  одре де ни 
стра те шки це ли. Ту ка пред сѐ мис
лам на стра те шки це ли и опре дел
би на зем ја та и во ин те гра ци ски те 
про це си, но и во смис ла на раз во јот 
на ед на по ли тич ка кли ма во зем ја та 
ко ја на ме сто на ос но ва на раз ли ки

Гор да на Јан ку лов ска
МУЛТИКУЛТУРАТА Е НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО 
Gordana Jankullovska, multikultura është thesari nacional
Gordana Jankulovska, multiculture is the national treasure

те, ќе се гра ди на ос но ва на она што 
нѐ обе ди ну ва си те во Ре пуб ли ка Ма
ке до ни ја. Сѐ на сѐ, по 10 го ди ни од 
Рам ков ни от до го вор, мо же да се да
де ед на пр вич на оцен ка де ка се чи
ни де ка тој ја ис пол ни сво ја та цел. 

Ме ѓу тоа ток му око лу це ли те има 
раз лич ни пер цеп ции во оп штес-
тво то што е се ка ко во ред. Да ли 
мис ли те де ка има до вол но де ба ти, 
ка ко вие ги гле да те де ба ти те во ко-
ја на со ка оди оп штес тво то?
Во ед но оп штес тво се ко гаш има 
про стор за по ве ќе де ба та. Ме ѓу тоа 
факт е де ка во из ми на ти ве 10 го ди
ни мно гу се ди ску ти ра ше на си те те
ми и са ми от факт што има раз лич ни 
мис ле ња, раз лич ни пер цеп ции, збо
ру ва де ка има де ба та во оп штес тво
то. Се сог ла су вам де ка по не ко гаш 
е пра ша ње на пер цеп ци ја по ве ќе 
откол ку што е пра ша ње на ре ал ност 
за тоа ка ква мо же и ка ква тре ба да е 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Лич но сме
там де ка Ма ке до ни ја не мо же да 
би де ни што дру го, освен што во су
шти на отсе ко гаш и би ла  др жа ва на 
си те лу ѓе, без раз ли ка на ет нич ка та 
при пад ност. Пре диз ви кот со кој се га 
се со о чу ва ме е це лос на ин те гра ци ја 
на при пад ни ци те на си те ет нич ки 
за ед ни ци ,ту ка по себ но мис лам на 
по ма ли те ет нич ки за ед ни ци. Ако ги 
пог лед не ме ста ти сти ки те, тие го во
рат де ка иа ко е на пра ве но мно гу за 
имп ле мен та ци ја на Рам ков ни от до
го вор, се пак тре ба да им се по све ти 
по себ но вни ма ние на по ма ли те ет
нич ки за ед ни ци, би деј ќи бо гат ство
то кое го има ме на ет нич ки за ед ни
ци, раз лич ни кул ту ри, па и раз лич ни 
тра ди ции во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
е на ше то на ци о нал но бо гат ство. 

МА КЕ ДО НИ ЈА ЈА КОН-
ТРО ЛИ РА СВО ЈА ТА ТЕ-
РИ ТО РИ ЈА

Да ли мис ли те де ка Рам ков ни от 
до го вор по мог на во за чу ву ва ње на 
те ри то ри јал ни от ин те гри тет на 
Ма ке до ни ја?
Рам ков ни от до го вор пред сѐ зна
че ше за пи ра ње на на силс тво то. За
пи ра ње на во о ру же ни от конф ликт, 
што са мо то по се бе зна чи де ка по
мог на, ако ни што дру го, во кре и ра
ње ед на ат мо сфе ра во ко ја низ ди ја
лог по ми рен пат мо же да се ди ску
ти ра за си те пра ша ња. Не ми нов но 
е пра ша ње то ко га ќе се нај де те во 
ед на та ква си ту а ци ја, ка ко да се про
дол жи по на та му. Мое мис ле ње е де
ка е до бро што се оп стои на кон цеп
тот на уни тар но ста за уре ду ва ње то 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, би деј ќи 
одре де ни пра ша ња кои беа по ста ву

По 10 го ди ни од Рам ков ни от до го вор, мо же да се да де 
ед на пр вич на оцен ка де ка се чи ни де ка тој ја ис пол ни 
сво ја та цел и на свој на чин Рам ков ни от до го вор бе ше 
пре сврт ни ца во раз во јот на зем ја та.

Ма ке до ни ја не мо же да 
би де ни што дру го, освен 
што отсе ко гаш и би ла - 
др жа ва на си те лу ѓе, без 
раз ли ка на ет нич ка та 
при пад ност. Вни ма ние е 
по треб но и за по ма ли те 
ет нич ки за ед ни ци, би-
деј ќи бо гат ство то кое го 
има ме на ет нич ки за ед-
ни ци, раз лич ни кул ту ри 
и тра ди ции е на ше то на-
ци о нал но бо гат ство.
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ва ни пред да се пот пи ше Рам ков ни
от до го вор, одре де ни пра ша ња кои 
беа мо же би во ос но ва та на во о ру же
ни от конф ликт, де фи ни тив но не се 
пра ша ња кои мо же да се ре шат со 
те ри то ри јал ни по дел би и во оп што 
со ка кви би ло по дел би. Се по твр ди 
де ка во ве ду ва ње то одре де ни, ус лов
но ре че но, кон трол ни или за штит ни 
ме ха низ ми во од нос на за шти та та 
на ја зич ни те, кул тур ни те, ет нич ки те 
раз лич но сти на ет нич ки те за ед ни ци 
кои жи ве ат во Ре пуб ли ка Ма ке до ни
ја бе ше до бро ре ше ние за кре и ра ње 
ед на ат мо сфе ра на по го ле ма до вер
ба во оп штес тво то. 

Во јав но ста има ед на пер цеп ци-
ја де ка ма ке дон ска та др жа ва не 
ја кон тро ли ра сво ја та те ри то ри ја 
или во поб ла га вер зи ја де ка вла де-
е ње то на пра во то не е обез бе де но 
на си те де ло ви на таа те ри то ри ја. 
Таа пер цеп ци ја ег зи сти ра и по крај 
јас ни по ли ци ски ак ции на пер ци-
пи ра ни те, не до стап ни те ри то рии. 
Зо што мис ли те де ка има ед на ва-
ква раз ли ка?
До кол ку има та ква пер цеп ци ја, а јас 
не сум си гур на да ли има, таа е пер
цеп ци ја со ко ја што јас лич но не се 
сог ла су вам. Се ка ко де ка фа кти те 
вли ја ат на пер цеп ци ја та, ме ѓу тоа до
кол ку ја има, во тој слу чај зна чи де ка 
не до вол но се иско ри сте ни фа кти те. 
Фа кти те го во рат де ка во де неш но 
вре ме, 10 го ди ни по 2001 го ди на, во 
Ма ке до ни ја не по стои ни еден ми ли
ме тар од на ша та те ри то ри ја на ко ја 
без бед но ста не е за га ран ти ра на или 
на ко ја што не вла де ат за ко ни те ка ко 
што вла де ат на се кое дру го ме сто. 
Ова го збо ру вам пред сѐ од те ри то
ри јал ни от ин те гри тет и су ве ре ни
тет на др жа ва та ка ко ми ни стер за 
вна треш ни ра бо ти. Во из ми на ти ве 
пет го ди ни, за раз ли ка од прет ход
ни те пет, по ка жав ме де ка ап со лут но 
е не важ но на кој дел од те ри то ри ја та 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се слу чи
ло одре де но кри вич но де ло или не
по чи ту ва ње на за ко нот за да до не се 
од лу ка тре ба и мо же по ли ци ја та да 
ре а ги ра. Се ка де, без иск лу чок на се
кој сан ти ме тар, на се кој ми ли ме тар 
од на ша та те ри то ри ја ка де што сме 
има ле ос но ва ни сом не ва ња де ка не
што се слу чу ва што е во на ша над
леж ност, сме ре а ги ра ле без раз мис
лу ва ња и тоа сме го пра ве ле ду ри и 
ко га од јав но ста има ло ре ак ции и по 
ет нич ка ос но ва и ре ак ции и по дру
ги ос но ви. Ако са ка те и по по ли тич
ка ос но ва. Се ко гаш ко га сме има ле 
ос но ва ни сом не ва ња де ка не ка де се 
пре че ко ру ва за ко нот, МВР без ми
лос но ре а ги ра. Јас мис лам де ка тоа 
е еден до бар при мер, ако во ми на
то то имав ме си ту а ци ја ка де што ми
ни стер за вна треш ни ра бо ти се до
ве ду ва ше во си ту а ци ја да пре го ва ра 
со не кои не фор мал ни гру пи, не знам 

ка ко да ги на ре чам, де нес не са мо 
што та кво не што не до а ѓа пред вид, 
ту ку ин сти ту ци и те функ ци о ни ра ат 
она ка ка ко што е пред ви де но во про
пи си те и впро чем спре ма ме не тоа е 
единс тве ни от на чин на кој ин сти ту
ци и те мо жат и тре ба да функ ци о ни
ра ат во ед на др жа ва. Ќе се вра там на 
по че то кот на пра ша ње то. До кол ку 
по стои пер цеп ци ја де ка тоа не е слу
чај, то гаш тоа е до бар ин ди ка тор за 
нас да по ра бо ти ме на пер цеп ци ја
та за што ре ал но ста е де фи ни тив но 
про ме не та. 

ВО ПО ЛИ ЦИ ЈА ТА СЕ 
СЛУ ЧИ ИСТО РИ СКИ 
ПРО ЦЕС

Би се пре фр лил на ва ше то по тес-
но по драч је, МВР и по ли ци ја та. 
По ли ци ја та кон крет но е ед на од 
најс по ме ну ва ни те ин сти ту ции во 
Рам ков ни от до го вор што ѝ да ва 
цен трал но ме сто во са ми от Рам ко-
вен до го вор. Ка ко ја гле да те уло га-
та на ва ша та ин сти ту ци ја во овие 
10 го ди ни?

Ако се зе ме пред вид де ка мо же би 
нај важ на та при до би вка од Рам ков
ни от до го вор е вра ќа ње то на до вер
ба та и ако се зе ме пред вид кол ку 
до вер ба та е важ на за функ ци о ни ра
ње на по ли ци ја та, то гаш со се ма при
род на и ло гич на е таа вр ска по ме ѓу 
Рам ков ни от до го вор и по ли ци ја та 
и на чи нот на кој функ ци о ни ра таа. 
Мис лам де ка во из ми на ти ве 10 го ди
ни, по себ но во пос лед ни те пет го ди
ни, е на пра ве но мно гу и во смис ла 
на вра ќа ње на до вер ба та во ин сти
ту ци и те. Ту ка не спа ѓа са мо по ли
ци ја та, но по себ но по ли ци ја та за тоа 
што таа пра ктич но е служ ба ко ја се
којд нев но е во кон такт со гра ѓа ни те 
во си те де ло ви на Ре пуб ли ка Ма ке
до ни ја. Ту ка нај до бро до а ѓа до израз 
по тре ба та за по сто ја на по сред на и 
ди рект на ко му ни ка ци ја. Ако се зе ме 
пред вид ка кви беа со стој би те пред 
10 го ди ни и ка ви се се га, мис лам де
ка во по ли ци ја та сло бод но мо же ме 
да ка же ме де ка се слу чи исто ри ски 

про цес. Исто ри ски, во смис ла зго ле
му ва ње на за ста пе но ста на ет нич ки
те за ед ни ци и во смис ла на прин ци
пи те на функ ци о ни ра ње на по ли ци
ја та во за ед ни ца та, но и во смис ла 
на пер цеп ци ја та за по ли ци ја та од 
стра на на си те ет нич ки за ед ни ци. 
Зна чи ние во из ми на ти ве 10 го ди ни 
пра ви ме и ана ли зи и за фа ктич ка та 
со стој ба и за пер цеп ци ја та и еви
дент но е де ка и ед но то и дру го то се 
по до бру ва ат, ме ѓу тоа ко га се ра бо ти 
за го ле ми че ко ри за су штин ски ре
фор ми, се ка ко де ка е по треб но тр пе
ние и вре ме. 

Еден од па ра ме три те е пра вич на та 
за ста пе ност, вто ро по драч је е по-
ли ци ја на ло кал но ни во, од нос но 
на чи нот на из би ра ње на од го вор-
ни те ли ца. Во дел од рас пра ви те се 
ја ву ва раз ли ка по ме ѓу тол ку ва ње-
то што е пред ви де но со Рам ков ни-
от до го вор, а што е пред ви де но со 
за ко ни те, ско ро ни кој не ја спом-
ну ва таа раз ли ка?
Она што Рам ков ни от до го вор го пред
ви ду ва, ба ра и на ла га на не кој на чин 
е учес тво на ло кал на та власт во из бо
рот на ста ре ши на та кој ќе ра ко во ди 
со по ли ци ја та во со од вет на та ло кал
на та са мо у пра ва. Се ка ко де ка де фи
ни ци ја та, од нос но опи сот кој е со др
жан во Рам ков ни от до го вор не мо же 
да би де тол ку пре ци зен кол ку што е 
пре ци зен за ко нот. Ме ѓу тоа фа кти те 
го во рат де ка со овоз мо жу ва ње то на 
со ве ти те на еди ни ци те на ло кал ни те 
са мо у пра ви да вр шат из бор на ко ман
дир на по ли ци ска та ста ни ца од оп шта 
над леж ност во со од вет на та оп шти на, 
се пра ви еден се ри о зен ис че кор пр во 
на пла нот на де цен тра ли за ци ја. Ако 
на тоа се до да де де ка во сре ди ни те ка
де што има ме шан ет нич ки со став на 
на се ле ни е то и по ли ци ски те па тро ли 
се ме ша ни, а и ве ќе ги фор ми рав ме 
ло кал ни те со ве ти за пре вен ци ја, то
гаш сли ка та се за о кру жу ва и јас ви
сти на сме там де ка ва ка во де лот на 
по ли ци ја та дос лед но и до крај е ис по
чи ту ван ОРД. Во при лог на тоа го во ри 
и фа ктот што и во од нос на дру ги те 
над леж но сти во МВР, ка ко на при мер 
лич ни те до ку мен ти, сло бод но мо жам 
да кон ста ти рам де ка МВР е нај на пред 
во ис пол ну ва ње то на се то она што 
про из ле гу ва од Рам ков ни от до го вор. 

Во по ли ци ја та се слу чи 
исто ри ски про цес, во 
смис ла зго ле му ва ње на 
за ста пе но ста на ет нич-
ки те за ед ни ци, прин ци-
пи те на функ ци о ни ра ње 
на по ли ци ја та во за ед-
ни ца та, но и во смис ла 
на пер цеп ци ја та за по-
ли ци ја та од стра на на 
си те  ет нич ки за ед ни ци.

Во де лот на по ли ци ја та 
дос лед но и до крај е ис по-
чи ту ван ОРД. Сло бод но 
мо жам да кон ста ти рам 
де ка МВР е нај на пред во 
ис пол ну ва ње то на се то 
она што про из ле гу ва од 
Рам ков ни от до го вор.
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Во ед но на ше истра жу ва ње кон-
ста ти рав ме де ка ет нич ки те Ма ке-
дон ци те шко би при фа ти ле при-
пад ник на дру га ет нич ка за ед ни ца 
да би де на та ка на ре че ни те без бед-
нос ни функ ции (ми ни стер за вна-
треш ни, ми ни стер за од бра на). На 
што мис ли те де ка се дол жи ова?
Мо же би ви стин ско то пра ша ње е по
ве ќе ин ди ви ду ал но, од нос но се кој 

за се бе мо же да го од го во ри. Што се 
од не су ва до ме не, пра ша ње то на из
вр шу ва ње то на др жав ни те функ ции 
не е пра ша ње на ет нич ка, по ло ва 
или по ли тич ка при пад
ност. Тоа е пра ша ње на ка
па ци тет за да се из вр шу ва 
одре де на функ ци ја за ко ја 
ќе пре зе ме те од го вор ност. 
Јас во ра бо та та и во жи
во тот мно гу си ту а ции сум 
се со о чи ла со пре дра су ди, 
ме ѓу тоа нај до бар на чин да 
се по бе дат пре дра су ди те 
е да се по ка же ре зул тат 
во она што го ра бо ти те 
и мис лам де ка од го вор на ова пра
ша ње би бил де ка единс тве но ре
зул та ти, единс тве но по све те ност и 
от чет ност во ра бо те ње то мо же да 
ги сру шат пре дра су ди те и таа не га
тив на пер цеп ци ја за мож но ста или 
не мож но ста не ко ја лич ност да из вр
шу ва не ка ква функ ци ја. 

ВМРО-ДПМНЕ КА КО ПАР-
ТИ ЈА СЕ ЗА ЛА ГА ЗА СО-
ЖИ ВОТ И ЗА МУЛ ТИ ЕТ-
НИЧ КА МА КЕ ДО НИ ЈА

Што мис ли те ка ко се сна о ѓа ат 
по ли тич ки те пар тии, кон крет но 
ва ша та по ли тич ка пар ти ја во обез-
бе ду ва ње на тоа не оп ход но за ед-
ниш тво на оп штес тво то?
Иде ал на со стој ба би би ла ко га во 
Ма ке до ни ја би има ло си ту а ци ја 
ка де што на из бо ри гра ѓа ни те од
лу чу ва ат иск лу чи во врз ос но ва на 
пар ти ска та пла тфор ма, про гра ма 
ко ја ја ну дат пар ти и те или иде о ло
шка ос но ва ко ја се пре зен ти ра пред 
гла са чи те. Ме ѓу тоа во Ма ке до ни ја 
фа кти те го во рат де ка сѐ уште сме 
во си ту а ци ја ка де што по че сто гла
са чи те или нај че сто од лу чу ва ат врз 
ос но ва на ет нич ка та при пад ност и 
гла са ат за пар ти и те во рам ки те на 
ет нич ки от блок на кој при па ѓа ат. Се 
раз би ра де ка на ша цел ка ко нај го ле
ма пар ти ја е да ус пе е ме во оби ди те 
да прив ле че ме гла са чи, под др жу ва
чи, чле но ви на на ша та пар ти ја кои 
при па ѓа ат на дру ги ет нич ки за ед ни
ци. Во овој дел сло бод но мо жам да 
ка жам де ка на пра ве ни се одре де ни 
по чет ни пи о нер ски че ко ри, ме ѓу тоа 
тоа не е ни одб ли ску до вол но и оста
ну ва пре диз вик за си те по ли тич ки 
пар тии да се оби дат да при ста пат до 
гла са чи те од си те ет нич ки за ед ни ци 
за да има ед на си ту а ци ја во Ма ке до
ни ја ка де што про гра ма та и иде о ло
ги ја та на пар ти ја та ќе би де неј зи на
та ос но ва по ко ја гла са чи те ќе од би

ра ат на ко го да го да дат 
сво јот глас. Ина ку на ша та 
пар ти ја мо же би е ед на од 
оние кои пред ни чат во 
она што зна чи мо би ли за
ци ја на си те ет нич ки за ед
ни ци пре ку кре и ра ње то 
на ко а ли ци ја та за по до
бра Ма ке до ни ја ко ја ка ко 
ко а ли ци ја е нај го ле мо то 
по ли тич ко здру жу ва ње 

што до се га се слу чи ло во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја и има прет став ни ци од 
си те ет нич ки за ед ни ци. Тоа е еден 
се ри о зен ис че кор, но се ка ко де ка и 
дру ги фор ми на ин те гра ци ја на ет
нич ки те за ед ни ци се по ве ќе од до
бре дој де ни. Ние на на ши те ли сти 
за из бо ри те, ли сти на кан ди да ти 
за пра те ни ци, без иск лу чок во си те 
из бор ни еди ни ци има ме при пад ни
ци од раз лич ни ет нич ки за ед ни ци. 
Мис лам де ка тоа е на со ка та во ко ја 
Ма ке до ни ја тре ба да се дви жи во 
след ни те де це нии. 
Ина ку ка ра кте ри стич но е, на при
мер, на пре тсе да тел ски из бо ри, тоа 
што е мо же би по и зра зе но од пар ла
мен тар ни те из бо ри, кан ди да ти те се 
обра ќа ат на си те ет нич ки за ед ни ци. 

ВМРО-ДПМНЕ ка ко пар ти ја се за ла га за со жи вот и 
мул ти ет нич ка Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, на при мер со 
во ве ду ва ње то др жав ни праз ни ци, но и со спо мен-обе-
леж ја та во Скоп је 2014. 

Она што спо-
ред ме не е 
нај важ но е 
што нор ма-
тив на та рам-
ка е за о кру-
же на

Ние на на ши те ли сти за 
из бо ри те, ли сти на кан-
ди да ти за пра те ни ци, 
без иск лу чок во си те из-
бор ни еди ни ци има ме 
при пад ни ци од раз лич-
ни ет нич ки за ед ни ци. 
Мис лам де ка тоа е на со-
ка та во ко ја Ма ке до ни-
ја тре ба да се дви жи во 
след ни те де це нии.
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Ние бев ме све до ци на пос лед ни те 
пре тсе да тел ски из бо ри ка де што 
кан ди да ти те по дед на кво се обра ќаа 
и на ма ке дон ски от на род и на при
пад ни ци те на ет нич ки те за ед ни ци, 
без раз ли ка да ли кан ди да тот бе ше 
прет став ник на ет нич ки те за ед ни ци 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја или прет
став ник на ма ке дон ски от на род. 

По стои одре де на пер цеп ци ја де ка 
ВМРО-ДПМНЕ поч на мно гу ен-
ту зи ја стич ки за ме ѓу ет нич ки те 
од но си, но не ка де на по ла поч на 
да се пре мис лу ва. Ен ту зи јаз мот се 
гле да ше од во ве ду ва ње то на др-
жав ни те праз ни ци, за да до ми ни ра 
во вто ри от пер и од ед на не га тив на 
кам па ња око лу ет нич ки от ка ра-
ктер на Скоп је 2014. Зо што по сто-
јат ва кви две раз лич ни пер цеп ции 
за иста та по ли ти ка?
Очиг лед но по втор но до а ѓа ме до 
пра ша ње то на пер цеп ци ја та, нас
про ти пра ша ње то на ре ал но ста. Ре
ал но ста е де ка ВМРОДПМНЕ ка ко 
пар ти ја се за ла га за со жи вот и се 
за ла га за мул ти ет нич ка Ма ке до ни
ја за тоа што тоа е ре ал но ста. Ток му 
во ве ду ва ње то др жав ни праз ни ци, 
не са мо на ал бан ска та ет нич ка за ед
ни ца, бе ше еден кон кре тен при мер 
де ка ние не са мо што жи ве е ме за ед
но, ту ку мо ра и тре ба да се по чи ту
ва ме во сво и те раз лич но сти. Мис
лам де ка ва кви те од лу ки на ВМРО
ДПМНЕ на и доа на по зи ти вен од ѕив 
кај гра ѓа ни те. 
Во вто ри от дел на пра ша ње то, око
лу про е кти те кои се ре а ли зи ра ат во 
цен трал но то град ско по драч је на 
Скоп је, за жал се соз да де ед на не га
тив на ат мо сфе ра ко ја спо ред ме не 
не ко рес пон ди ра ше со фа ктич ка

та со стој ба и со ре ал но ста, би деј ќи 
фа кти те го во рат де ка и во цен трал
но то град ско по драч је со си те оние 
ин ве сти ции што се пра ват во смис
ла на по ста ву ва ње спо менобе леж ја, 
кул ту ри, про мо ви ра ње одре де ни об
је кти по втор но го за др жу ва ат ка ра
кте рот на мул ти ет нич ка та др жа ва и 
тоа е не што што мис лам де ка ќе би
де мно гу те шко да се спо ри ко га ќе 
ста не ре ал ност, од нос но ко га про е
ктот ќе за вр ши. Фа кти те се ту ка, гра
ѓа ни те ќе мо жат са ми да оце нат да
ли Ме то ди ја Ан до нов Чен то е зна ча
ен за на ша та за ед нич ка др жа ва или 
не е. Да ли на не ко ја дру га лич ност 
на ко ја ѝ е од во ен про стор и да де но 
вни ма ние зас лу жу ва да се нај де та
му или не. 

НОР МА ТИВ НА ТА РАМ-
КА Е ЗА О КРУ ЖЕ НА

Обич но во рас пра ви те сѐ што е 
по стиг на то, се пре ско ка и се за-
вр шу ва во ос но ва со две спор ни 
пра ша ња: упо тре ба та на ја зи кот и 
фи нан си ра ње то на ло кал на та са-
мо у пра ва, од нос но рас пре дел ба та 
на па ри те?
Во ос но ва во чо веч ка та при ро да е да 
збо ру ва ме за она што е пре диз вик, 
откол ку за она што е ве ќе по стиг на
то. Ме ѓу тоа ко га ќе пог лед не ме на
на зад и ко га ќе ги сог ле да ме фа кти
те и еви дент но е кол ку е на пра ве но 
во имп ле мен та ци ја та на Рам ков ни
от до го вор. 
Во де лот на фи скал на та де цен тра
ли за ци ја или во фи нан си ра ње то на 
ло кал ни от раз вој, ре гу ла ти ва та е 
ве ќе до не се на и се пра ват се ри оз ни 

на по ри за неј зи на це лос на имп ле
мен та ци ја. Тоа е еден про цес кој не 
мо же да за вр ши во пер и од од 10 го
ди ни. Тоа е про цес кој нај ве ро јат но 
ќе трае уште дол го и при род но е да 
трае уште дол го, би деј ќи ќе се ја ву
ва ат но ви трен до ви и ќе се имп ле
мен ти ра ат но ви по и на кви ре ше ни ја. 
Она што спо ред ме не е нај важ но е 
што нор ма тив на та рам ка е за о кру
же на, де фи ни ра ни се гра ни ци те во 
кои тре ба да се дви жи оваа фи скал
на де цен тра ли за ци ја. 
Пра ктич но исто то се слу чу ва и во 
упо тре ба та на ја зи ци те на ет нич ки те 
за ед ни ци.  Во тој дел, Со бра ни е то до
не се за кон со кој се соз да ва прав на та 
рам ка за упо тре ба на ја зи ци те на ет
нич ки те за ед ни ци. Да ли до крај е имп
ле мен ти ран тој за кон, да ли по сто јат 
пре диз ви ци, е со се ма дру го пра ша ње.

Да ли сме та те де ка мо де лот на 
Охрид ски от рам ко вен до го вор е 
ид ни на та на Ма ке до ни ја?
Не сме там де ка тре ба да се до пол ну
ва. Сме там де ка Охрид ски от до го
вор во мо мен тот ко га бе ше склу чен 
бе ше по тре бен и не тре ба да се вра
ќа ме на зад. Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
мо ра да че ко ри на пред. Ид ни на та 
на Ма ке до ни ја се евро ат лант ски те 
ин те гра ции. За тоа кол ку по бр зо ги 
за тво ри ме пра ша ња та од ми на то то 
и ги оста ви ме зад нас, тол ку по бр зо 
ќе че ко ри ме кон европ ско то се мејс
тво. Сме там де ка Охрид ски от до
го вор во нај го ле ма ме ра е це лос но 
ре а ли зи ран и сме там де ка тој тре ба 
да оста не дел од на ша та за ед нич ка 
исто ри ја. 
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РЕ ЗИ МЕ
Гор да на Јан ку лов ска да ва ед на пр вич
на оцен ка де ка по 10 го ди ни, Охрид
ски от рам ко вен до го вор ја ис пол нил 
сво ја та цел. Пред сѐ тоа зна че ло за пи
ра ње на на силс тво то и ди ску ти ра ње 
за си те пра ша ња низ ди ја лог по ми рен 
пат, но и оп сто ју ва ње на кон цеп тот на 
уни тар но ста на Ма ке до ни ја и гра де ње 
ка ко др жа ва на си те лу ѓе, без раз ли ка 
на ет нич ка та или дру га при пад ност. 
Исто та ка, во овие де сет го ди ни е вра
тен це лос ни от су ве ре ни тет и те ри то
ри ја лен ин те гри тет во це ла та др жа ва, 
има кон тро ла на це ла та те ри то ри ја од 
стра на на МВР и вла де е ње на пра во то. 
По ли ци ја та дос лед но и до крај ги ис
пол ни ра бо ти те пред ви де ни во ОРД. 
Нај на пред е во ос тва ру ва ње то на пра
вич на та за ста пе ност во сво и те ре до
ви, а спро ве де исто ри ски про це си во 
смис ла на прин ци пи те на функ ци о ни
ра ње то во за ед ни ца та, ка ко и од нос на 
зго ле му ва ње то на до вер ба та. ВМРО
ДПМНЕ ка ко пар ти ја се за ла га за со
жи вот и мул ти ет нич ка Ма ке до ни ја, 
пра ви пи о нер ски че ко ри во прив ле ку
ва ње то при пад ни ци на ет нич ки те за
ед ни ци во сво и те ре до ви, а ова го де
мон стри ра и со не кои ре ше ни ја, ка ко 
во ве ду ва ње то др жав ни праз ни ци за 
си те за ед ни ци. Скоп је 2014 го има ка
ра кте рот на мул ти ет нич ка та др жа ва и 
тоа ќе би де мно гу те шко да се спо ри 
ко га про е ктот ќе за вр ши и ќе ста не 
ре ал ност. Ге не рал но, зго ле ме на е до
вер ба та во си те ин сти ту ции, а спро ве
де ни се и дру ги те пред ви де ни ра бо ти 
– за о кру же на е прав на та рам ка, за поч
на та е фи скал на та де цен тра ли за ци ја, 
упо тре ба та на ја зи ци те и сл. За не
кои про це си, 10 го ди ни не се до вол ни. 
Охрид ски от до го вор во нај го ле ма ме
ра е це лос но ре а ли зи ран, тре ба да се 
че ко ри на пред и ид ни на та на Ма ке до
ни ја се евро ат лант ски те ин те гра ции. 

Гор да на Јан ку лов ска, ро де на во 1975 
го ди на во Охрид, е дип ло ми ран прав
ник, ма ги стер по ме ѓу на род но де лов
но пра во при Уни вер зи те тот Кент 
во Ве ли ка Бри та ни ја. Ми ни стер е за 
вна треш ни ра бо ти на Ма ке до ни ја  од 
2006 г. Би ла шеф на Ка би не тот на ми
ни сте рот за фи нан сии (20002002г.). 
Би ла  ге не ра лен се кре тар на ВМРО
ДПМНЕ (20042006). 

PërmbledhJe
Gordana Jankullovska jep një vlerësim 
fillestar se pas 10 viteve, Marrëveshja 
kornizë e Ohrit e ka plotësuar qëllimin 
e vet. Para së gjithash kjo do të thoshte 
ndërprerjen e armiqësive dhe diskutimin 
për të gjitha çështjet përmes dialogut 
nëpërmjet rrugës të qetë, por edhe 
ruajtja e konceptit të karakterit unitar të 
Maqedonisë dhe ndërtimi i shtetit i të 
gjithë njerëzve, pa dallim të përkatësisë 
etnike ose tjetër. Gjithashtu, në këto 
dhjetë vite është kthyer sovraniteti dhe 
integriteti territorial në gjithë shtetin, ka 
kontroll të gjithë territorit nga ana e MPB 
dhe sundimi i të drejtës. Policia në mënyrë 
parimore dhe deri në fund i përmbush 
detyrat e parapara në MKO. Së pari në 
realizimin e përfaqësimit të drejtë në të 
gjitha radhët, ndërsa zbatoi edhe procese 
historike në kuptimin e parimeve të 
funksionimit në bashkësi, si edhe raport 
i rritjes së besimit. VMRODPMNE 
si parti angazhohet për bashkëjetesë 
dhe Maqedoni multietnike, bën hapa 
pionieri në tërheqjen e pjesëtarëve të 
bashkësive etnike në radhët e tyre, e këtë 
e demonstron edhe me disa zgjidhje, 
si vendosja e festave shtetërore për 
të gjitha bashkësitë. Shkupi 2014 e ka 
karakterin e shtetit multietnik dhe kjo 
do të jetë shumë vështirë të kontestohet 
kur projekti do të përfundojë dhe do 
të bëhet realitet. Në përgjithësi, është 
rritur besimi në të gjitha institucionet, 
ndërsa janë zbatuar edhe punë të tjera të 
parapara – është rrumbullakuar korniza 
juridike, ka filluar decentralizimi fiskal, 
përdorimi i gjuhëve etj. Për disa procese, 
10 vite nuk mjaftojnë. Marrëveshja e 
Ohrit në masë të madhe është realizuar 
tërësisht, duhet të ecet përpara dhe 
ardhmëria e Maqedonisë janë integrimet 
euroatlantike.
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SummAry
Gordana Jankulovska gives an initial 
estimate that after 10 years the Ohrid 
Framework Agreement has fulfilled its 
purpose. First of all, it meant end of the 
hostilities and discussing all the issues 
through a dialogue in a peaceful way, but 
also maintaining the concept of unitary 
nature of Macedonia and building it 
as a state of all people, regardless of 
the ethnic or other affiliation. Also, in 
these ten years the full sovereignty and 
territorial integrity of the whole state 
has been restored, there is control of the 
overall territory by MoI and rule of law. 
The police have consistently and fully 
fulfilled the tasks stipulated by OFA. First 
of all it is the equitable representation 
within its membership, and it has also 
conducted historical processes with 
respect to the principles of functioning 
in a community, as well as increasing 
the confidence. VMRODPMNE, as 
a party stands for cohabitation and a 
multiethnic Macedonia, it makes pioneer 
steps to attracting the representatives 
of the ethnic communities and this 
is shown by some solutions, such as 
the introduction of state holidays for 
all communities. Skopje 2014 has the 
character of the multiethnic state and it 
will be very hard to contest it once the 
project is completed and it becomes 
a reality. In general, the confidence in 
all institutions has been increased, and 
there are other planned issues have been 
implemented – the legal frame has been 
completed, the fiscal decentralisation 
has started, the usage of languages, 
etc. For some processes, 10 years is not 
enough. The Ohrid Agreement has been 
mostly fully implemented, one should go 
forward ad the future of Macedonia is the 
EuroAtlantic integrations.
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или ма ке дон скоал бан ски те од но си, 
на ре че те го тоа ка ко што са ка те, за
тоа што Ал бан ци те и Ма ке дон ци те 
се два нај го ле ми ет ни ку ми во Ма
ке до ни ја. Суд би на та на оваа зем ја, 
до стиг ну ва ња та на оваа зем ја, ста
бил но ста, ми рот, без бед но ста, ќе за
ви сат од гра де ње то и усог ла су ва ње
то на од но си те ме ѓу два та по го ле ми 
ет ни ку ми, Ал бан ци те и Ма ке дон ци
те. Охрид ски от до го вор ги ре гу ли ра 
овие од но си и до го во рот е реф ле
кти ран во Уста вот на Ма ке до ни ја.
Охрид ски от до го вор ја пре ки на 
вој на та и отво ри пат за ди ја ло гот, 
за ком про ми сот и при ком про мис, 
стра ни те се ка ко се не за до вол ни. За
тоа во те кот на фор му ли ра ње то на 
ком про ми си те, на Охрид ски от до го
вор аси сти ра ше, олес ну ва ше во пре
го во ри те, ги доб ли жи 
стра ни те тре та стра на. 
Тре та та стра на беа 
САД и Европ ска та Уни
ја. Со по средс тво на  г. 
Пи тер Фејт, ка ко прет
став ник на НАТО, тоа 
што се де ба ти ра ше во 
Охрид, исто та ка се 
де ба ти ра ше ме ѓу прет
став ни ци те на НАТО и 
прет став ни ци те на Ос
ло бо ди тел на та на ци о
нал на ар ми ја. 

Што е то гаш ду хот на До го во рот?
Ко га се збо ру ва за ду хот на Охрид
ски от до го вор и ин тер пре та ци и те, 
ви сти на е де ка има раз ни ин тер пре
та ции од по ли ти ча ри Ма ке дон ци, 
ка ко и од по ли ти ча ри Ал бан ци. Ќе 
зе мам еден мно гу кон кре тен при мер 
кој е за ди ску си ја, пра ша ње то на ја
зи кот. Пет ти от аманд ман на Уста вот 
ве ли, ја зи кот и не го ва та аз бу ка кој 
го збо ру ва ат по ве ќе од 20% од гра ѓа
ни те исто та ка е офи ци ја лен ја зик. 
Ту ка има ме по де ле ни мис ле ња – ма
ке дон ски те по ли ти ча ри ве лат де ка 
ал бан ски от ја зик не е офи ци ја лен на 
на ци о нал но ни во и ни ка ко не мо же 

да би де офи ци ја лен во цен трал ни те 
ин сти ту ции на зем ја та, ту ку са мо на 
ло кал но ни во. Спо ред на ши от пог
лед на Уста вот, Охрид ски от до го вор 
и ду хот на Охрид ски от до го вор, ја
зи кот кој го збо ру ва ат по ве ќе од 20% 
од гра ѓа ни те, исто та ка е служ бен 
ја зик. 
Мно гу е бит но да се по чи ту ва ду хот 
на Охрид ски от до го вор, за тоа што 
до го во рот е ком про мис и се ка ко 
де ка вна тре во еден ком про мис се 
да де ни глав ни те на со ки, а не мо же 
де тал но, ми ли ме тар ски да се уре дат 
си те пра ша ња кои беа ста ве ни на 
ма са  за ре ше ние и за кои се де ба ти
ра ше. 
Та ка што јас мис лам де ка де сет го
ди ни по Охрид ски от до го вор, ние 
тре ба да за ста не ме и дла бо ко да го 
по чи ту ва ме ду хот на Охрид ски от 
до го вор. Де сет го ди ни по доц на ние 

тре ба да се доб ли жи ме 
што по ве ќе, а не да се 
од да ле чи ме, де сет го
ди ни по доц на ние тре
ба да ви ди ме што тре ба 
да на пра ви ме след ни те 
де сет  го ди ни, а не да 
се вра ќа ме на зад. За тоа 
што по тре ба та за на ша
та зем ја е ние да га ран
ти ра ме, ние да оси гу
ри ме, ние да ра бо ти ме 
за ед на мно гу по до бра 
ид ни на за се гаш ни те 
и за ид ни те по ко ле ни

ја. Зем ја та ја оче ку ва ат го ле ми пре
диз ви ци, членс тво во НАТО, членс
тво во Европ ска та Уни ја, еко ном ски 
раз вој, це лос на та имп ле мен та ци ја 
на Охрид ски от до го вор. Ќе не ма по
тре ба ве ќе ние по де сет го ди ни да 
збо ру ва ме за те ми кои тре ба ло да 
се ре ша ва ат пред петшест го ди ни, 
ту ку тре ба да збо ру ва ме за пра ша
ња за ид ни на та. Ед но од нај го ле ми
те пра ша ња со кои јас мис лам де ка 
се со о чу ва ме е и еко но ми ја та. Зна чи 
не вра бо те но ста во зем ја та не мо же 
да се на ма ли, до кол ку ние не соз да
де ме ус ло ви за тоа.

Али Ах ме ти
ПРОГРЕСОТ КОН МУЛТИЕТНИЧКА ДРЖАВА Е ВО ДОБРА НАСОКА И 
ТРЕБА ДА СЕ ВРЕДНУВА
Ali Ahmeti, Progresi drejt shtetit multietnik është në drejtim të mirë dhe duhet të vlerësohet 
Ali Ahmeti, the progress to a multiethnic state is in a good direction and should be valued

Суд би на та на оваа зем ја ќе за ви си од гра де ње то на 
од но си те ме ѓу Ал бан ци те и Ма ке дон ци те. Охрид-
ски от до го вор ги ре гу ли ра овие од но си и до го во рот е 
реф ле кти ран во Уста вот на Ма ке до ни ја.

Охрид ски от до-
го вор ја пре ки на 
вој на та и отво ри 
пат за ди ја ло гот, 
за ком про ми сот 
и при ком про-
мис, стра ни те 
се ка ко се не за до-
вол ни. 

Што е Ва ше то мис ле ње, да ли Ма-
ке до ни ја е по до бро ме сто за жи ве-
е ње бла го да реј ќи на Охрид ски от 
до го вор?
Што се од не су ва до перс пе кти ва та 
на Ма ке до ни ја, мис лам де ка Ма ке
до ни ја има мно гу по до бра перс пе
кти ва со Охрид ски от до го вор, или 
по Охрид ски от до го вор. Во ед на 
зем ја ка де еден го лем дел од гра ѓа
ни те би ле не за до вол ни ка ко би ле 
тре ти ра ни, до кол ку гра ѓа ни те, по
себ но Ал бан ци те би ле ди скри ми ни
ра ни, не мо же да има до бра перс пе
кти ва. Таа со стој ба бе ше над ми на та 
со Охрид ски от до го вор, со обез бе ду
ва ње на пра ва та, до кол ку ги чув ству
ва ат и до прат до нив до бра та кои до
а ѓа ат од вла ста, Ал бан ци те ра бо тат 
ка ко дел од др жа ва та, трг ну вај ќи од 
аде кват на и пра вич на за ста пе ност, 
пра во то за шко лу ва ње, пра во то за 
упо тре ба на нив ни те на ци о нал ни 
сим бо ли. Тоа обез бе ду ва ло јал ност 
на ал бан ски те гра ѓа ни те кон са
ма та др жа ва. Та ка што гле дај ќи од 
овој агол, Ма ке до ни ја е на до бар пат 
и  јас мис лам де ка Ма ке до ни ја има 
мно гу по до бра ид ни на по Охрид
ски от до го вор.

Кое е Ва ше то тол ку ва ње за цел та 
на Охрид ски от до го вор?
Гле дај те, Охрид ски от до го вор е до
ку мент кој ги ре гу ли ра од но си те 
ме ѓу два та по го ле ми ет ни ку ма во 
Ма ке до ни ја, ал бан скома ке дон ски те, 
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ПО ГО ЛЕ МА ЛО ЈАЛ-
НОСТ НА ДР ЖА ВА ТА 
КОН АЛ БАН СКИ ТЕ ГРА-
ЃА НИ

Да ли до го во рот го ре ша ва стра вот 
на Ал бан ци те од не ед на квост? 
Ви сти на е де ка Ал бан ци те во Ма ке
до ни ја ба ра ле и ба ра ат да би дат ед
на кви, не да би дат гра ѓа ни од втор 
ред. Ед на кво ста е за си те и не ма гра
ѓа ни од прв и втор ред. Ал бан ци те 
тре ба да би дат гос по да ри во сво ја та 
ку ќа, Ал бан ци те не са ка ат да би дат 
ки ра џии во сво јот дом, тоа не кол ку 
па ти сум го истак нал. Ал бан ци те 
са ка ат да би дат ло јал ни кон др жа
ва та, но ло јал но ста кон др жа ва та 
за ви си од ло јал но ста на др жа ва та 
кон гра ѓа ни те. Та ка што кол ку по
го ле ма ло јал ност има др жа ва та кон 
ал бан ски те гра ѓа ни, тол ку по го ле ма 
ло јал ност ќе има ат ал бан ски те гра
ѓа ни кон др жа ва та. 

Да ли Ал бан ци те се га се ед на кви?
Не мо жам да ка жам де ка Ал бан
ци те се це лос но рам но прав ни. Сѐ 
уште има раз ли ки, при мер на по ле
то на обра зо ва ни е то. Не се пра ват 
ед на кви ин ве сти ции во уни вер зи
те ти.  Тре ти ра ње то за ма ке дон ски
те сту ден ти од др жа ва та е мно гу по
до бро, сту ди ра ат во  мно гу по до бри 
ус ло ви. Ќе зе мам са мо еден при мер 
кол ку ин ве сти ции се пра ват во уни
вер зи те тот во Штип, а кол ку во 
Те тов ски от уни вер зи тет. До кол ку 
во Штип ски от уни вер зи тет се ин
ве сти ра ат 635 евра по сту дент, во 
Те тов ски от уни вер зи тет тоа е 320 
евра по сту дент. Да ли има ту ка ед
на ков трет ман? Не, не ма ед на ков 
трет ман, овие ра бо ти тре ба да се 
гле да ат со кри тич ко око и та му ка
де што тре ба, да се ко ри ги ра ат гре
шки те и тре ти ра ње то да би де ед на
кво за си те.

Но, да ли по сто јат об је ктив ни 
преч ки во по стиг ну ва ње то на ед-
на кво ста, на при мер во ка па ци те-
тот?
Јас мис лам де ка  не мо же да се 
збо ру ва за тоа на уни вер зи те ти те. 
До кол ку пра ви ме дру га спо ред ба 
во др жав на та и во јав на та ад ми ни
стра ци ја, ту ка мо же да се збо ру ва 
за ква ли тет и кван ти тет. По 2001 
го ди на се по ја ви по тре ба за пра
вич на за ста пе ност на Ал бан ци те и 

дру ги те за ед ни ци во јав на та др жав
на ад ми ни стра ци ја, во по ли ци ја та, 
во ар ми ја та. Зна чи од 2001 го ди на 
па на ва ка, те сти ра ње то ги не ма ше 
исти те пра ви ла за Ал бан ци те и за 
Ма ке дон ци те, за тоа што еден Ал ба
нец мо жел да по ми не со че твор ка, а 
на еден Ма ке до нец му би ла по треб
на пе тка. Та ка што кај Ал бан ци те и 
дру ги те за ед ни ци, тоа бе ше не оп
ход но за да се по стиг нат че ко ри те 
за пра вич на и аде кват на за ста пе
ност на Ал бан ци те кои се на мет ну
ва ат од са ми от Охрид ски до го вор  
и што е ед ни от од стол бо ви те на 
Охрид ски от до го вор.

МА КЕ ДО НИ ЈА Е МО ЈА ДР-
ЖА ВА

Охрид ски от до го вор тре ба да го 
јак не уни тар ни от ка ра ктер на Ма-
ке до ни ја? Вие при до не со вте кон 
тоа со Ва ша та та тко ви на е Ма ке-
до ни ја.

Што се од не су ва до мо ја та из ја ва 
де ка Ма ке до ни ја е мо ја др жа ва, јас 
тоа сум го ре кол мно гу се ри оз но, 
за тоа што јас ту ка сум ро ден, мо и
те пред ци ту ка се ро де ни, гро бо
ви те на си те мои пред ци се ту ка и 
јас ид ни на та се оби ду вам ту ка да 
ја гра дам за мо и те де ца, за мо и те 
бли ски. Јас се ко гаш сум ве лел де
ка ре зерв на др жа ва не мам, единс
тве на мо ја др жа ва и др жа ва ко ја ја 
чув ству вам ка ко сво ја е Ма ке до ни ја 
и јас дру га та тко ви на не мам. Мо ја та 
та тко ви на е во За јас, та му ми е ро
ден та тко то, де до то и пра де до то. Не 
сум им ис пра тил ед наш по ра ка на 
ма ке дон ски те по ли ти ча ри де ка ова 
зем ја кол ку што е зем ја на Бран ко 
Цр вен ков ски, тол ку е и мо ја, кол ку 
што е на Љуб чо Ге ор ги ев ски, тол ку 
е и мо ја, кол ку што е на Ни ко ла Гру
ев ски, тол ку е и мо ја. 
Јас мно гу се ри оз но се ан га жи рам 
мо ја та зем ја да би де по чи ту ва на 
во ме ѓу на род на та аре на и јас мно
гу сум се ри оз но ан га жи ран ние да 
го фа ти ме не оп ход ни от че кор кон 
членс тво то во НАТО и ЕУ. За таа 
ра бо та што ја пра вам, сум и горд. 
Пра ша ње на вре ме е ко га ќе се ре
а ли зи ра ат тие це ли, иде а ли кои ги 
имам јас и го лем дел на мо и те со ра
бот ни ци. 

Да ли и те ри то ри јал на та ор га ни за-
ци ја е во тој пра вец?
Што се од не су ва до те ри то ри јал на
та по дел ба, јас мис лам де ка таа по
дел ба е мно гу до бра. Ние сме по ба

ра ле во те ри то ри јал на та ор га ни за
ци ја да се реф ле кти ра Охрид ски от 
до го вор, оп шти ни те да го  реф ле
кти ра ат мул ти ет нич ки от ка ра ктер 
и да не оста ну ва ат мо но ет нич ки 
оп шти ни. Опас но ста то гаш би би ла 
од авто но ми ја, па не знам за ка кви 
ба ра ња, за кои јас не мо жам да збо
ру вам хи по те тич ки, ни ту да пред
ви дам не што, до кол ку се слу чу ва ше 
спро тив но то од на пра ве на та те ри
то ри јал на по дел ба. 
При мер ќе ја зе ме ме Стру га. Си те 
оп шти ни со ре чи си 100 % ал бан ско 
на се ле ние беа од де ле ни од оп шти
на Стру га, оп шти ни те во Ки че во 
со 100 % ал бан ско на се ле ние беа 
от це пе ни. Тоа јас го раз би рам ка ко 
опас ност, до кол ку ние не ра бо ти ме 
во на со ка на по до бро ор га ни зи ра
ње на оп шти ни те и да се вра ти ме 
во оп шти ни ка де се реф ле кти ра 
Охрид ски от до го вор, ка де се реф
ле кти ра мул ти ет нич но ста, ка де си
те гра ѓа ни се чув ству ва ат ед на кви 
во пра ва та на ко ри сте ње на  нив ни

те ин ве сти ции кои се пра ве ни 5060 
го ди ни вна тре во по ра неш на Ју гос
ла ви ја. Зо што Ал бан ци те да би дат 
иск лу че ни од ко ри сте ње те а три, од 
ко ри сте ње на кул тур ни те до мо ви, 
од ко ри сте ње на град ски те цен три? 
Зна чи ту ка има ше ди скри ми на ци ја 
со иск лу чу ва ње на по го ле ми от дел 
на Ал бан ци те од ко ри сте ње на пр
ва та за дел на ур ба ни те гра до ви ка
де тие ги да ле сво и те да но ци, сво и
те при до не си. 
Не кој кој би имал апе тит за по дел
ба, за рас пар чу ва ње на Ма ке до ни
ја, крај но вре ме е тој тие сни шта 
да ги за бо ра ви, за тоа што Ма ке до
ни ја е др жа ва на си те. Во Ма ке до
ни ја тре ба да жи ве е ме ед на кви, без 
да си ште ти ме еден на друг, да се 
при фа ти ме ме ѓу себ но, да ја при фа
ти ме ме ѓу себ на та кул ту ра, ја зи кот. 
Ка ко што мо жат зем ји те од За пад
на Евро па да жи ве ат во со е ди не та 
Евро па реф ле кти рај ќи ги ди вер зи
те ти те, зо што ние не мо же ме еден 
та ков мо дел да го на пра ви ме функ
ци о на лен во Ма ке до ни ја?

Кол ку по го ле ма ло јал-
ност има др жа ва та кон 
ал бан ски те гра ѓа ни, тол-
ку по го ле ма ло јал ност 
ќе има ат ал бан ски те 
гра ѓа ни кон др жа ва та.

Ма ке до ни ја е мо ја др жа ва, јас ту ка сум ро ден, мо и те 
пред ци ту ка се ро де ни, гро бо ви те на си те мои пред ци 
се ту ка и јас ид ни на та се оби ду вам ту ка да ја гра дам за 
мо и те де ца, за мо и те бли ски. 

Не кој кој би имал апе тит 
за по дел ба, за рас пар-
чу ва ње на Ма ке до ни ја, 
крај но вре ме е тој тие 
сни шта да ги за бо ра ви, 
за тоа што Ма ке до ни ја е 
др жа ва на си те.
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ДА ГЛЕ ДА МЕ КА КО ДА ОДИ-
МЕ НА ПРЕД, НЕ ЗА БО РА ВАЈ-
ЌИ ГО МИ НА ТО ТО

Да ли има ме тра ди ци ја за за ед нич-
ко жи ве е ње?
Ту ка со ве ко ви сме жи ве е ле за ед
но, со ве ко ви сме има ле за ед нич ки 
оку па то ри, со ве ко ви сме има ле за
ед нич ки ма ки. И Ма ке дон ци те и Ал

бан ци те, на овие про сто ри не ко гаш 
би ле под оку па ци ја на Ото ма ни те, 
на Ср би те. Си гур но де ка ни ту мо јот 
ни ту ва ши от де до не мо же ле да го 
збо ру ва ат ни ту ма ке дон ски от ни ту 
ал бан ски от ја зик, ту ку уче ле во срп
ски те учи ли шта и за еден слуш нат 
збор на ал бан ски или на ма ке дон
ски, до би ва ле де сет уди ра ња по ра
це те или по гр бот.
Спо ред мое мис ле ње, оку па то ри те 
во ми на то то ни на мет на ле ди вер
ген ции и спро тив но сти кои ни ги 
вмет на ле нас про ти на ша та вол ја. 
Има ме про стор да се при фа ти ме 
две те стра ни, за тоа што има ме комп
ле кси и две те стра ни, ка ко два на ро
ди кои не сме мно гу ми ли он ски во 
оваа др жа ва, има ме комп ле кси од 
ми на то то. 
Но ин те ле кту ал ци те, гриж ни те и 
од го вор ни те лу ѓе ќе ра бо тат со по
ши ро ка та ма са тие комп ле кси да се 
над ми нат, ќе ви дат што нѐ со е ди ну
ва и тоа што нѐ со е ди ну ва е др жа ва

та, ид ни на та и си те тре ба да се со е
ди ни ме за да ја гра ди ме.

Ко га се на ру ши ја ма ке дон ско-ал-
бан ски те од но си? Да ли тоа бе ше 
во вре ме то на ко сов ски те не ми ри, 
ко га Ма ке дон ци те беа упо тре бе ни 
во нив но за ду шу ва ње?
Јас не го де лам мис ле ње то де ка вло
шу ва ње то на ал бан скома ке дон ски
те од но си поч на во 1981 го ди на. 

По де ле но ста ме ѓу Ал бан ци те и Ма
ке дон ци те поч наа во 1913 го ди на. 
До 1913 го ди на не ма ше су ди ри ме
ѓу жи те ли те Ал бан ци и Ма ке дон ци. 
Во 1913 го ди на во Ма ке до ни ја вле
зе срп ска та вој ска, на срп скосло

вен скохр ват ско то кралс тво. Што 
се слу чу ва ше за илу стра ци ја, ќе го 
зе мам се ло то во кое жи ве ам јас. Во 
1913 го ди на  во се ло то За јас беа ма
са кри ра ни сто ти ци лу ѓе. По го лем 
дел од нив се за па ле ни, од нос но тие 
би ле за па ле ни по лу жи ви. Со ба јо не

ти ги бо дел та ка на ре че ни от Ма не 
Ка сап и лу ѓе то ги фр ла ле на стра на, 
по тоа ги зе ма ле вој ни ци те и ги ре
де ле во фор ма на ку пи шта со дрв ја 
и ко га за вр шил тој про цес, ги за па
ли ле. Дел од нив ги за ко па ле пред 
мо ја та ку ќа. Тоа се слу чи ло во 1913 
го ди на. Тоа е тра ге ди ја за си те Ал
бан ци во Ма ке до ни ја при вле зот на 
срп ска та вој ска во за пад ни от дел од 
Ма ке до ни ја. 1913 го ди на ме шта ни
те са мо по ма га ле, што мно гу ги за
чу ди ло Ал бан ци те,  ка ко би мо же ло 
да се слу чи ед на та ква ра бо та ко га 
ние сме жи ве е ле во до бро со седс тво, 
сме жи ве е ле за ед но, за ед но сме ги 
де ле ле ма ки те. За тоа се пра шу ва ле, 
зо што се га на ши те со се ди нѐ уби ва
ат се га ко га дој доа Ср би те. Тоа вли
ја е ше мно гу ло шо на ма ке дон скоал
бан ски те од но си.
По на та му, во 19451946 го ди на, са
мо во мо е то се ло би ле ег зе ку ти
ра ни сто ти ци лу ѓе без пре су да, со 
из го вор де ка тие бие со ра бот ни ци 
на на ци фа шиз мот. Тие кои би ле ба
ли сти, или тие кои би ле ко ла бо ра
ци о ни сти, по бег на ле, не кој по бег
нал во Аме ри ка, не кој во Тур ци ја 
и др жа ва та не мо же ла да ги фа ти. 
Та му оста на ло не ви но то на се ле ние. 
Го лем дел во мо е то се ло За јас би ле 
ег зе ку ти ра ни без пре су да и би ле фр
ле ни во ма сов ни гроб ни ци. Се то тоа 
е сто ре но од мес ни жи те ли кои би ле 
Ма ке дон ци. До кол ку во 1913 го ди на 
тоа се слу чи од срп ски те вој ни ци, во 
19451946 го ди на  тоа се слу чи од ме
шта ни те.  

До 1913 за актив но сти те за сло бо
да, за ед на квост, за прав да, мно гу 
искре но со ра бо ту ва ле Ал бан ци те и 
Ма ке дон ци те, но од 1913 г. од но си те 
се сме ни ја мно гу. Та ка што јас не се 
сог ла су вам ко га се ве ли де ка од 1981 
го ди на за поч на не до вер ба та ме ѓу 
Ал бан ци те и Ма ке дон ци те. 
Па та ка ова ми на то кое јас го спом
нав тре ба да ни слу жи, од нос но тре
ба да го  гле да ме и да изв ле че ме 
оцен ки за тоа што не тре ба да доз во
ли ме тоа ми на то да ни се по вто ри, 
за тоа што не е до бро ми на то то да 
се отво ри, би деј ќи ко га се отво ра ат 
ста ри те ра ни, тие бо лат по ве ќе. Ту ку 

Спо ред мое мис ле ње, оку па то ри те во ми на то то ни на-
мет на ле ди вер ген ции и спро тив но сти кои ни ги вмет на-
ле нас про ти на ша та вол ја. 

До 1913 г. за актив но-
сти те за сло бо да, за ед-
на квост, за прав да, мно-
гу искре но со ра бо ту ва ле 
Ал бан ци те и Ма ке дон-
ци те, но од 1913 г. од-
но си те се вло ши ја. 

Да се из гра ди мул ти ет-
нич ка др жа ва е го ле ма ра-
бо та и ра бо ти те одат кон 
до бра на со ка. Си ту а ци ја та 
не е иста ка ко пред осум 
го ди ни, се дум, шест или 
пет, ту ку се ко гаш има ше 
про грес, про грес кој не нѐ 
за до во лу ва це лос но, но 
про гре сот кој е на пра вен 
до се га, тре ба да се вред ну-
ва.



21

да гле да ме ка ко да оди ме на пред, но 
се ко гаш не за бо ра вај ќи го ми на то то, 
за да не ни се по вто ри.

ОВОЈ ДО ГО ВОР НЕ МО-
ЖЕ ДА СЕ ЗА МЕ НИ СО 
НИ ТУ ЕДЕН НОВ ДО ГО-
ВОР

Спом на вте ра бо ти кои нѐ по де ли-
ле, да ли има ин сти ту ции, уни вер-
зи те ти, ме ди у ми, кои ра бо тат да 
нѐ спо јат?
Кол ку на ши те уни вер зи те ти ра бо
тат, кол ку на ши те уни вер зи те ти се 
ан га жи ра ат да соз да дат ге не ра ции 
кои со кри тич ко око ќе гле да ат кон 
ми на то то, но со вер ба за да из гра
ди ме за ед нич ки ид ни на та? Кол ку 
се ра бо ти ту ка, не мо жам да да дам 
оцен ка. Да ли сум за до во лен со ра бо
та та ко ја се пра ви? Не, не сум за до
во лен, трг ну вај ќи од пи ша ни те или 
еле ктрон ски те ме ди у ми те, сѐ уште 
има искри, про во ка ции за тоа до кол
ку се по стиг не не што, или до кол ку 

се на пра ви не кој че кот на про грес, 
ма ке дон ски те ме ди у ми вед наш трг
ну ва ат во на пад, про во ци ра ат, или 
до кол ку се на пра ви не што кај ма ке
дон ска та за ед ни ца, ал бан ски те ме
ди у ми вед наш ре а ги ра ат со збо ро
ви те де ка не е сто ре но ова или тоа, 
за за доц ну ва ња та кои се на пра ве ни 
око лу имп ле мен та ци ја та на Охрид
ски от до го вор. 
Да се из гра ди мул ти ет нич ка др жа ва 
е го ле ма ра бо та и ра бо ти те одат кон 

до бра на со ка. Си ту а ци ја та не е иста 
ка ко пред осум го ди ни, се дум, шест 
или пет, ту ку се ко гаш има ше про
грес, про грес кој не нѐ за до во лу ва 
це лос но, но про гре сот кој е на пра
вен до се га, тре ба да се вред ну ва.

Да ли до се га има ше из ме ни на до-
го во рот?
Јас мис лам де ка из ме ни не ма ше, во 
Охрид ски от до го вор се да де ни глав
ни те на со ки за тоа ка ко тре ба да се 
по до бру ва ат од но си те ме ѓу Ал бан
ци те и Ма ке дон ци те, но не се оп фа
те ни де та ли те, јас тоа го ре ков и на 
по че то кот, на при мер кај за ко нот за 
ал бан ски от ја зик, тоа ми ли ме тар ски 
не опи ша но. Се га за ви си од вол ја та 
на по ли ти ча ри те, од ан га жи ра ње то 
и се ри оз ни от при стап на еден се ри
о зен до ку мент со го ле ми вред но сти, 
ка ко што е Охрид ски от до го вор. Со 
до бра вол ја и со хра брост, мно гу не
шта ќе се сре дат. Без вол ја и без охра
бру ва ње, се ка ко де ка ние и по на та
му ќе  одол жу ва ме – ва ка не е ва ка, 
та ка не е та ка, та ка што на стра ни те 
освен вол ја та, им тре ба и хра брост, 
за тоа што од це лос на та имп ле мен
та ци ја на Охрид ски от до го вор, за ви
сат и ми рот и ста бил но ста и без бед
но ста, но и ин те гра ци ја та на на ша та 
зем ја во евро ат лант ски те стру кту ри.

Да ли Охрид ски от до го вор е мо дел 
и ид ни на за Ма ке до ни ја?
Оцен ка та вие ја да до вте и са ми те, 
Охрид ски от до го вор е мо дел и ид
ни на на Ма ке до ни ја.  Јас мис лам 
де ка овие зак лу чо ци ги имам ка жа
но и по ра но, по ли ти ча ри те тре ба да 
има ат хра брост, тре ба да има ат вол
ја овој тол ку би тен до ку мент да се 
имп ле мен ти ра, да за жи вее.
Овој до го вор не мо же да се за ме ни 
со ни ту еден нов до го вор за тоа што 
овој до ку мент е по стиг нат со ме ѓу на
род но по сред ниш тво, ја има и ме ѓу
на род на та под др шка. Јас не мис лам 
де ка е ре ше ние за по ли тич ки це ли 
да се по ја ви ме со но ви пла тфор ми, 
со ба ра ња за но ви до го во ри, за ре гу
ли ра ње на ме ѓу ет нич ки те од но си во 
Ма ке до ни ја. Мо е то мис ле ње е де ка 
си те тие гла со ви кои про из ле гу ва ат 
за но ви до го во ри се по ве ќе за соз да
ва ње по ли тич ки кре дит, откол ку за 
се ри оз но ан га жи ра ње за не ка ков до
го вор. Не ка по ве лат си те стра ни да 
при до не сат да се ре а ли зи ра це лос но 
Охрид ски от до го вор и со це лос но то 
ре а ли зи ра ње ќе се ви ди кол ку стра
ни те се за до вол ни.
На кра јот, да ра бо ти ме што по ве ќе  
за афир ма ци ја та на вред но сти те  во 
Ма ке до ни ја. Има ме мно гу вред но
сти за афир ма ци ја и да ра бо ти ме 
што по ве ќе во доб ли жу ва ње то на ет
ни ку ми те и кол ку по ве ќе ме ѓу себ но 
ќе се раз бе ре ме, тол ку и ќе би де ме 
поб ли ску до цел та. 

Овој до го вор не мо же да се 
за ме ни со ни ту еден нов 
до го вор, за тоа што ја има 
и ме ѓу на род на та под др-
шка. Јас не мис лам де ка 
е ре ше ние за по ли тич ки 
це ли да се по ја ви ме со ба-
ра ња за но ви до го во ри. 
Не ка по ве лат си те стра ни 
да при до не сат да се ре а ли-
зи ра це лос но Охрид ски от 
до го вор.



22

РЕ ЗИ МЕ
Али Ах ме ти сме та де ка со ин те гра ци
ја та на Ал бан ци те, Ма ке до ни ја има 
мно гу по до бра ид ни на по Охрид ски от 
до го вор. Ми рот и ста бил но ста за ви
сат од гра де ње то и усог ла су ва ње то на 
од но си те ме ѓу Ал бан ци те и Ма ке дон
ци те. Охрид ски от до го вор ги ре гу ли
ра овие од но си и е ком про мис кој го 
га ран ти ра ЕУ и НАТО. До го во рот е 
реф ле кти ран во Уста вот на  Ма ке до
ни ја. До го во рот ги за да ва глав ни те на
со ки, а не мо же де тал но да ги опи ше 
си те пра ша ња, па за тоа е важ но да се 
по чи ту ва ду хот на Охрид ски от до го
вор. Кол ку по го ле ма ло јал ност има др
жа ва та кон ал бан ски те гра ѓа ни, тол ку 
по го ле ма ло јал ност ќе има ат ал бан
ски те гра ѓа ни кон др жа ва та. Ал бан
ци те се га не се це лос но рам но прав ни 
и низ кри тич ка рас пра ва, по драч ја та 
ка де не по стои ед на ков трет ман тре
ба да се ко ри ги ра ат. Тоа во одре ден 
пер и од тре ба да вклу чу ва и афир ма
ти вен при стап за да се по стиг нат це
ли те на до го во рот, ка ко на при мер со 
пра вич на та за ста пе ност. Ма ке до ни ја е 
др жа ва на си те и не ма про стор за по
дел би. До 1913 г. по сто е ла со ра бо тка 
ме ѓу Ал бан ци те и Ма ке дон ци те, но од 
1913 г. од но си те и под вли ја ние на оку
па то ри те се вло ши ле. По тре бен е пог
лед во ид ни на та, но не за бо ра вај ќи го 
ми на то то, за да не ни се по вто ри. Да 
се гра ди мул ти ет нич ка др жа ва е пре
диз вик и раз во јот оди во до бра на со ка. 
По сто ја но по стои про грес, про грес кој 
не за до во лу ва це лос но, но на пра ве ни
от про грес до се га тре ба да се вред ну
ва. Охрид ски от до го вор не мо же да се 
за ме ни со ни ту еден нов до го вор, за
тоа што ја има и ме ѓу на род на та под
др шка. Ба ра ња та за но ви до го во ри се 
по ве ќе пар ти ска про мо ци ја, откол ку 
за се ри о зен ан гаж ман за не ка ков до го
вор. Си те стра ни тре ба да при до не сат 
да се ре а ли зи ра це лос но Охрид ски от 
до го вор и со це лос но то ре а ли зи ра ње, 
ќе се по стиг не за до волс тво на си те 
стра ни.

Али Ах ме ти, ро ден во 1959 го ди на во 
За јас, Ки че во, за вр шил ли те ра ту ра во 
Ти ра на. Бил член на иле гал на та ор га
ни за ци ја „Мар кси стиле ни ни сти на 
Ко со во“ во то гаш на СФРЈ. Бил осу ден 
и по тоа за ми ну ва во Швај ца ри ја. Бил 
во ОВК на Ко со во, а е и по ли тич ки ли
дер на ОНА во 2001 г.  Во 2002 г. во Те
то во ја про мо ви рал по ли тич ка та пар
ти ја ДУИ. Ли дер е на Де мо крат ска та 
уни ја за ин те гра ци ја (ДУИ) од 2002 
го ди на. Пра те ник е во Со бра ни е то од 
2002 г.

PërmbledhJe
Ali Ahmeti mendon se me integrimin 
e shqiptarëve, Maqedonia ka ardhmëri 
shumë më të mirë pas Marrëveshjes 
së Ohrit. Paqja dhe stabiliteti varen 
nga ndërtimi dhe harmonizimi i 
marrëdhënieve mes shqiptarëve dhe 
maqedonasve. Marrëveshja e Ohrit i 
rregullon këto marrëdhënie dhe është 
kompromis, të cilën e  garanton BE dhe 
NATO. Marrëveshja është reflektuar në 
Kushtetutën e Maqedonisë. Marrëveshja 
i jep drejtimet kryesore, dhe nuk mund 
në mënyrë të hollësishme ti përshkruajë 
të gjitha çështjet, prandaj është e 
rëndësishme të respektohet fryma e 
Marrëveshjes së Ohrit. Shteti sa më 
lojalitet të madh të ketë ndaj shqiptarëve, 
lojalitet aq më të madh do të kenë qytetarët 
shqiptarë ndaj shtetit. Shqiptarët tani 
nuk janë tërësisht të barabartë dhe 
përmes diskutimit kritik, fushat ku nuk 
ekziston trajtim i barabartë duhet të 
korrigjohet. Kjo në periudhë të caktuar 
duhet të përfshijë edhe qasje afirmative 
që të arrihen qëllimet e marrëveshjes, si 
për shembull me përfaqësimin e drejtë. 
Maqedonia është shtet i të gjithëve 
dhe nuk ka hapësirë për ndarje. Deri 
në vitin 1913 ka ekzistuar bashkëpunim 
mes shqiptarëve dhe maqedonasve, por 
nga viti 1913 marrëdhëniet edhe nën 
ndikimin e okupatorëve janë keqësuar. 
Nevojitet shikim në të ardhmen, por 
duke mos e harruar të kaluarën, që 
të mos përsëritet. Të ndërtohet shtet 
multietnik është sfidë dhe zhvillimi 
shkon në drejtim të mirë. Vazhdimisht 
ekziston progresi, progres i cili nuk 
kënaq në tërësi, por progresi i bërë deri 
më tani duhet të vlerësohet. Marrëveshja 
e Ohrit nuk mund të zëvendësohet me 
asnjë marrëveshje të re, sepse e ka edhe 
mbështetjen ndërkombëtare. Kërkesat 
për marrëveshje të reja janë më shumë 
promovim partiak, se sa angazhim serioz 
për ndonjë marrëveshje. Të gjitha palët 
duhet të kontribuojnë që të realizohet 
tërësisht Marrëveshja e Ohrit dhe me 
realizimin e plotë, do të arrihet kënaqësi 
në të gjitha anët.

Ali Ahmeti, i lindur në vitin 1959 në Zajaz 
të Kërçovës, ka të mbaruar letërsinë në 
Tiranë. Ishte anëtar i organizatës ilegale 
“Marksistëleninistët në Kosovë” në 
RSFJnë e atëhershme. U dënua dhe 
pastaj shkoi në Zvicër. Ishte në UÇK
në e Kosovës, është edhe lider politik i 
UÇKsë në vitin 2001. Në vitin 2002 më 
Tetovë ka promovuar partinë politike 
BDI. Lider i Bashkimit Demokratik për 
Integrim (BDI) që nga viti 2002. Deputet 
në Parlament nga viti 2002.

SummAry
Ali Ahmeti thinks that Macedonia 
has a much better future after the 
Ohrid Framework Agreement with the 
integration of the Albanians. Peace 
and stability depend on the building 
and adjusting the relations between 
the Albanians and the Macedonians. 
The Ohrid Agreement regulates these 
relations and it is a compromise that 
is guaranteed by EU and NATO. The 
agreement is reflected in the Constitution 
of Macedonia. The agreement sets the 
main directions, but it can not describe 
all the issues in detail, and therefore it 
is important to respect the spirit of the 
Ohrid Agreement. The bigger the loyalty 
of the state to the Albanian citizens, 
the bigger the loyalty of the Albanian 
citizens to the state. The Albanians are 
now not completely equal and through 
a critical debate the areas where there is 
no equal treatment should be corrected. 
In a certain period it should include 
an affirmative approach to achieve the 
goals of the agreement, such as the 
equitable representation. Macedonia 
is everybody’s state and there is no 
room for divisions. Until 1913 there was 
cooperation between the Albanians 
and the Macedonians, but after 1913 
the relations deteriorated under the 
influence of the occupier. A view to the 
future is necessary, but not forgetting 
the past, so it does not repeat. Building a 
multicultural state is a challenge and the 
development goes in a good direction. 
There is a constant progress, progress 
which is not fully satisfactory, but the 
progress that has been made should be 
appreciated. The Ohrid Agreement can 
not be replaced with any new agreement, 
because it has the international support. 
The demands for new agreements are 
more party promotion, than a serious 
involvement for a new agreement. 
All parties should contribute to fully 
implementing the Ohrid Agreement and 
achieve satisfaction on all sides with its 
full implementation. 
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NLA in 2001. In 2002 he promoted the 
political party DUI in Tetovo. He has 
been the leader of the Democratic Union 
for Integration (DUI) since 2002. He has 
been an MP since 2002.
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Кои се за вас це ли те на рам ков ни-
от до го вор? Ка ко вие ги до жи ву ва-
те це ли те на Рам ков ни от до го вор?
Цел та на Рам ков ни от до го вор то гаш 
ко га го пот пи шу вав ме бе ше ед на и 
единс тве на: мир во Ма ке до ни ја. Тоа 
бе ше ин тер вен тен лек на акут на бол
ка, лек за она што во мо мен тот нѐ бо
ле ше, а тоа се круп ни те по ли тич ки 
ет нич ки те ми кои не беа раз ре ше ни 
и на силс тво то кое во 2001 го ди на ја 
из не на ди Ма ке до ни ја. Од де не шен 
ас пект или од ас пект на ана ли зи ра
ње на со стој би те во Ма ке до ни ја мал
ку по ши ро ко, Охрид ски от до го вор е 
до ку мент кој ну ди ре ше ни ја на ед на 
од глав ни те ка ра кте ри сти ки на Ма
ке до ни ја, а тоа е ме ша ни от ет нич
ки со став. Спо ред ме не, да ва ед на 
одрж ли вост кај по ли тич ки те ре фор
ми од оваа сфе ра ко ја ѝ овоз мо жу ва 
на Ма ке до ни ја да би де по ста бил на 
и ка ко та ква да би де ид на член ка на 
ЕУ и НАТО. Зна чи членс тво то во ЕУ 
и во НАТО е по зи тив на та пос ле ди ца 
од Охрид ски от до го вор, ме ѓу тоа тоа 
не бе ше пр вич на та цел на Охрид
ски от до го вор. Би са ка ла да мо жам 
да ка жам де ка цел та на Охрид ски от 
до го вор е соз да ва ње по ин те гри ра но 

Рад ми ла Ше ке рин ска – Јан ков ска
ПОТРЕБНИ ПОСТОХРИДСКИ МЕРКИ ЗА КОХЕЗИЈА
radmilla Sheqerinska, Nevojiten masa të marrëveshjes së pas Ohrit për kohezion
radmila Šekerinska Jankovska, Post-Ohrid cohesion measures are necessary

оп штес тво, ме ѓу тоа мис лам де ка на 
таа те ма Охрид ски от до го вор не ну
ди це ло сен од го вор. Таа те ма тре ба 
да ја тре ти ра ме по сто хрид ски. 

Ве ли те де ка во до го во рот до ми-
ни ра са мо одра зу ва ње на мул-
ти ет нич ки от ка ра ктер, од нос но 
до би ва ње пра ва за иден ти те тот, 
ја зи кот, обра зо ва ни е то, а ги не ма 
мер ки те за ин те гра ци ја?
Мис лам де ка не по сто јат ми ров ни 
до го во ри кои ќе ви да дат од го вор на 
си те ва ши ди ле ми во след ни те 30 го
ди ни. Тие се ту ка за да ви по мог нат 
да го пре мо сти те нај те шки от пер и
од, а од го вор ност на по ли ти ча ри те 
вед наш по тоа е да сед нат и да раз
мис лу ва ат за ко хе зи ја. Охрид ски от 
до го вор го пре се че Гор ди е ви от ја
зол, пра ша ња од ти пот на сим бо ли, 
иден ти тет, упо тре ба на ја зик, устав, 
со бра ни ски про це ду ри, га ран ти ра
ње на по себ ни те пра ва на ет нич ки
те за ед ни ци. 
Ме ѓу тоа во тој мо мент ап со лут но 
бе ше не воз мож но да се пред ви дат 
и мер ки на ко хе зи ја.  Тоа мис лам 
де ка при па ѓа ше на по сто хрид ска та 
фа за. Проб лем во Ма ке до ни ја е што 
сѐ уште не сме ги отво ри ле тие те

ми. Има еден стра те шки до ку мент и 
тој не е ма ке дон ски. Тоа е страш но
то. Тоа е кон цеп тот за ин те гри ра но 
обра зо ва ние пред ло жен од стра на 
на Ви со ки от ко ме сар за мал цин ски 
пра ва на ОБСЕ. 
Ме ѓу тоа на се кој оној кој ја ана ли
зи рал Ма ке до ни ја, јас но му ста ну ва 
де ка нај го ле ми от дел од охрид ски те 
пра ша ња се за кон ски и се ап сол ви
ра ни. Ду ри и ако раз го ва ра те со го
лем дел Ал бан ци и при пад ни ци на 
по ма ли те ет нич ки за ед ни ци, оние 
иден ти тет ски те ми го редо лу се за
тво ре ни. Се га се по ста ву ва ат по со
фи сти ци ра ни те ди ле ми од ти пот 
ка ко вие ќе гра ди те ин те гри ра но 
оп штес тво, ако си те мла ди во др жа
ва та до би ва ат обра зо ва ние во кое не 
се сре ќа ва ат при пад ни ци те, осо бе но 
тие на по го ле ми те ет нич ки гру пи. 
Ка ко ќе гра ди те ин те гри ра на др жа
ва во ус ло ви ко га има ма ло поз на ва
ње на ја зи ци те, осо бе но на мал цин
ски те ја зи ци кај мно зин ска та за ед
ни ца. Да не збо ру вам ка ко ќе раз ви
ва те ин те гри ра на др жа ва во ус ло ви 
ко га и во оп шти ни те прин ци пи те на 
Охрид ски от до го вор са мо де лум но 
се по чи ту ва ат. 

МА КЕ ДО НИ ЈА КА КО 
КОН ЦЕПТ ЈА МЕ НУ ВА-
МЕ

Да ли мо же ме да ги усог ла си ме 
овие кон цеп ти на гра ѓан ско и мул-
ти кул тур но оп штес тво? Ка ко ќе ги 
хар мо ни зи ра ме?            

Цел та на Рам ков ни от 
до го вор то гаш ко га го 
пот пи шу вав ме бе ше ед-
на и единс тве на: мир 
во Ма ке до ни ја. Би са ка-
ла да мо жам да ка жам 
де ка цел та на Охрид-
ски от до го вор е соз да ва-
ње по ин те гри ра но оп-
штес тво, ме ѓу тоа мис-
лам де ка на таа те ма 
Охрид ски от до го вор не 
ну ди це ло сен од го вор. 
Таа те ма тре ба да ја тре-
ти ра ме по сто хрид ски. 
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Ние сме плу рал но оп штес тво. Раз
лич ни кон цеп ти и за го вор ни ци на 
тие кон цеп ти ќе по сто јат до де ка 
по стои и Ма ке до ни ја, освен ако не 
прог ла си ме ед на ви сти на. И Евро па 
се бо ри со овие те ми, кој е ви стин
ски от ре цепт за ре ша ва ње за ако
мо ди ра ње на раз ли ки те во оп штес
тво то. Јас би са ка ла Ма ке до ни ја да 
мо же ше да го из бе ре прин ци пот на 
сил на гра ѓан ска кон цеп ци ја во ко
ја ќе ги ужи ва ме ет нич ки те пра ва, а 
при тоа ќе чув ству ва ме де ка има ме и 
ед на за ед нич ка ра бо та, а тоа е де ка 
си те сме гра ѓа ни на оваа др жа ва и 
се бе си та ка ќе се до жи ву ва ме. Мис
лам де ка тој кон цепт не ус пе ав ме 
дос лед но да го спро ве де ме во 90ти
те го ди ни, ла ви рав ме по сто ја но. Кај 
Ма ке дон ци те гра ѓан ски от кон цепт 
се при фа ќа ше ка ко си те ќе би де ме 
гра ѓа ни, ама ќе се знае де ка Ма ке
дон ци те се глав ни, а кај Ал бан ци те 
се гле да ше исти от од нос, ама спре ма 
по ма ли те ет нич ки за ед ни ци. Исто
то за што Ал бан ци те ги об ви ну ваа 
Ма ке дон ци те, исто то го пра веа кон 
по ма ли те ет нич ки за ед ни ци. Во Ма
ке до ни ја не мо же ме да збо ру ва ме 
за чист гра ѓан ски кон цепт, ту ку јас 
се на де вам де ка мо же ме да гра ди ме 
гра ѓан ска др жа ва во ко ја ет нич ки те 
за ед ни ци има ат и не кои ко ле ктив ни 
пра ва. Тоа е мож но са мо ако поч не
ме да ра бо ти ме на по ли ти ки на ко хе
зи ја во кои ќе ста не јас но де ка и ко га 
се да ва ат па ри од бу џе тот за спо ме
ни ци, во ди ме сме тка за раз лич но
сти. И ко га збо ру ва ме за фи нан си
ра ње нев ла ди ни ор га ни за ции и ко га 
збо ру ва ме за биз нис, во ди ме сме тка 
за раз лич ни те ре ги о ни во Ма ке до
ни ја. Ама ра но е. Мис лам де ка Ма ке
до ни ја ка ко кон цепт ја ме ну ва ме.

Во ан ке ти те про из ле гу ва еден 
страв де ка ние се раз ви ва ме во би-
на ци о нал на др жа ва што на кра јот 
ќе за вр ши ка ко фе де ра ци ја. Ова 
што го ве ли те не е ко хе зи ја, ту ку 
да има фи нан сии и за Ма ке дон ци 
и за Ал бан ци, што не зна чи де ка 
тие ќе обез бе ду ва ат ме ѓу се бен 
кон такт?

Не, јас го ка жав ова ка ко образ ло же
ние за што е лес но да се збо ру ва за 
гра ѓан ски кон цепт, а при тоа да не 
се раз ви ва та ков гра ѓан ски кон цепт. 
Зна чи ние мо же ме да ка же ме де ка 
Ма ке до ни ја е гра ѓан ско оп штес тво, 
ни ка де да не спом ну ва ме ни Ма ке
дон ци ни Ал бан ци. Ако гра ди ме 
спо ме ни ци са мо на ед на ет нич ка 
за ед ни ца ко и што ѝ се ка ко сим бол 
бит ни на ед на та ет нич ка за ед ни ца, 
ду ри и ако ги кр сти ме та ка, се ка ко 
де ка ќе би де де ка ние не гра ди ме 
гра ѓан ско оп штес тво. Јас ка жав ка
де е спо ред ме не клуч ни от проб лем 
во де лот на ко хе зи ја та. Ние има
ме комп лет но по де лен обра зо вен 
си стем. Сѐ до де ка та му др жа ва та 
актив но не се вклу чи во сти му ли ра
ње на не ка ква ко хе зи ја, не тре ба да 
си ги об ви ну ва ме дру ги те. Не тре ба 
тоа да би де по ли ти ка на на мет ну
ва ње ко хе зи ја, би деј ќи тоа е не воз
мож но. Не тре ба да би де по ли ти ка 
на за бра ну ва ње на еден или на друг 
ја зик. Мно гу ја зи ци, ме ѓу тоа тоа ба
ра и мал ку по ве ќе па ри и фи нан си
ра ње на дел од обра зо ва ни е то ка де 
што ќе има ме кон такт. 

ПО ЛИ ТИ ЧА РИ ТЕ, МА-
КЕ ДОН ЦИ И АЛ БАН ЦИ, 
ЈАС НО ДА СЕ СПРО-
ТИВ СТА ВАТ НА РА ДИ-
КА ЛИ ТЕ ВО СВО И ТЕ РЕ-
ДО ВИ

Бе вте учес ник во 2001 г. То гаш 
има ше страв де ка ако се збо ру ва 
ал бан ски во Со бра ни е то, ќе се рас-
пад не др жа ва та. Со што се хра ни 
стра вот на Ма ке дон ци те де ка ќе се 
по де ли ме?
Ка ко мно зинс тво, има ме по го ле ма 
од го вор ност. Ние мо ра да ди кти ра
ме ед на по го ле ма отво
ре ност и по го ле ма пра
вич ност. Ме ѓу тоа факт е 
де ка и кај Ма ке дон ци те 
тој страв се зло у по тре
бу ва ше, ме ѓу дру го то 
за ра ди тоа што по сто е ја 
по ли тич ки стру кту ри кај 
Ал бан ци те кои го сти му
ли раа тоа. Вие ако има те 
по сто ја но ду ри и мар
ги нал на гру па ко ја што збо ру ва за 
по дел ба, ко ја што збо ру ва за Го ле ма 
Ал ба ни ја, а при тоа Ал бан ци те не се 
ди стан ци ра ат, офи ци јал ни те прет
став ни ци на Ал бан ци те не до вол но 
јас но се ди стан ци ра ат од неа, то гаш 
стра вот кај Ма ке дон ци те ре ал но ќе 
рас те. Што мис лам де ка ни е по треб
но? Мис лам де ка ни е не оп ход но и 
ма ке дон ски те по ли ти ча ри и ал бан
ски те по ли ти ча ри да зна ат јас но 
и без комп ле кси да се спро тив ста
ват на ек стре ми сти те и ра ди ка ли те 

во сво и те ре до ви. И ние тоа сме го 
пра ве ле во од нос со мно гу ми на со 
ра ди кал ни идеи ме ѓу Ма ке дон ци
те. По не ко гаш имав впе ча ток де ка 
ко ле ги те Ал бан ци се пла шеа тоа да 
го на пра ват и да се ди стан ци ра ат. И 
тие го хра неа ма ке дон ски от на ци о
на ли зам. И обрат но. Си те овие те ми 
ко га ќе ви ди те во Охрид ски от до го
вор кои беа нај тра у ма тич ни те ми, 
тие ис пад наа нај ба нал ни и не кол ку 
ме се ци отка ко ќе ги усво ев ме, па ѓаа 
во за бо рав. Зна е те што се слу чу ва
ше во со бра ни е то ко га гла сав ме за 
де лов ни кот за ра бо та ко га прв пат 
пра те ни ци те мо же ше да збо ру ва ат 
на ал бан ски, до а ѓаа мои ко ле ги кои 
гла саа и ве леа јас не знам ка ко ќе се 
вра там до ма, ќе ме уте па ат мо и те. 
Ни кој по еден ме сец тоа не го за бе
ле жу ва ше. Исто бе ше со За ко нот за 
упо тре ба на сим бо ли те. Исто бе ше 
со де цен тра ли за ци ја та, еве ја ше ста 
го ди на, си те тие кои ве леа де ка Ма
ке до ни ја ќе се рас пад не, две го ди ни 
по те ри то ри јал на та ор га ни за ци ја и 
де не ска се во по ли ти ка та и де не ска 
се про фе со ри. И се га но ви „ба ба ро
ги“ им ну дат на гра ѓа ни те. Мис лам 
де ка мал ку тре ба да ги по тсе ту ва ме 
тие не од го вор ни по ли ти ча ри и екс
пер ти на стра вот кој што не о прав
да но го соз да ваа и ту ка пад наа си
те нив ни те зи. Сѐ до де ка има та ков 
страв, те шко ќе ни оди ре ша ва ње то 
на ме ѓу ет нич ки те проб ле ми. 

Да ли тоа ба ра и по и на кво по ли-
тич ко водс тво, би деј ќи дел од 
ко хе зи ја та мо же да се обез бе ди 
од по ли тич ки те пар тии? Ние сме 
све до ци де ка имаа про гра ми на 
еден ја зик, ра ко водс тва та се мо но-
ет нич ки, пар ти и те се обра ќа ат на 
ед на пуб ли ка.
Овие про це си ќе се од ви ва ат па ра
лел но. Не ма пре ку ноќ ед на по ли
тич ка пра ти ја да обз на ни де ка има 
ме шан по ли тич ки со став во пр ви те 

петшест лу ѓе. Ме ѓу тоа на 
овие из бо ри, за што ве лам 
има раз ли ки, СДСМ има
ше и про па ган ден ма те
ри јал и це лос на та про па
ганд на кам па ња ја имав
ме и на ал бан ски ја зик и 
на ром ски ја зик и на тур
ски, во одре де ни из бор ни 
еди ни ци, ба рем кра тки те 

де ло ви. Не ве лам де ка тоа пре ку ноќ 
ќе ги пре скок не ба ри е ри те, ме ѓу тоа 
след ни от пат ќе има ме по ве ќе. Пред 
две го ди ни, еден ет нич ки Ал ба нец 
ус пеа да со бе ре при сто ен број ма ке
дон ски гла со ви за да би де из бран за 
пре тсе да тел. Не ус пеа, ме ѓу тоа ед на 
ба ри е ра бе ше сру ше на. Овој пат и 
ние имав ме во чи сто ет нич ки ал бан
ски сре ди ни, ре зул та ти ко и што не 
сме ги има ле во ми на то то.  Та ка што 
не е де ка не ни да ва ат зна ци гра ѓа
ни те. 

Во Ма ке до ни ја не мо же-
ме да збо ру ва ме за чист 
гра ѓан ски кон цепт, ту ку 
јас се на де вам де ка мо же-
ме да гра ди ме гра ѓан ска 
др жа ва во ко ја ет нич ки те 
за ед ни ци има ат и не кои 
ко ле ктив ни пра ва. Тоа е 
мож но са мо ако поч не ме 
да ра бо ти ме на по ли ти ки 
на ко хе зи ја. 

Сѐ до де ка има 
страв, те шко 
ќе ни оди ре-
ша ва ње то на 
ме ѓу ет нич ки-
те проб ле ми. 
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Има еден друг проб лем. Мно гу мал 
дел од, ус лов но ре че но, ма ке дон ски
те по ли ти ча ри зна ат ал бан ски. Тоа 
ре ал но е хен ди кеп се кој пат ко га се 
оби ду ва те да до би е те гла со ви во ет
нич ки ал бан ски сре ди ни, не за ра ди 
тоа што не ма да се раз бе ре те, тие 
зна ат ма ке дон ски, ту ку за тоа што со 
пра во еден дел од Ал бан ци те или мо
же би од дру ги те по ма ли за ед ни ци 
ве лат ми ни мум што мо жеш да на пра
виш е да ме за поз на еш пред да дој
деш да ми го ба раш мо јот глас. 
Мис лам де ка имп ле мен та ци ја та на 
Охрид ски от до го вор и ап сол ви ра ње
то на не кои иден ти тет ски по ли тич ки 
ис по ли ти зи ра ни пра ша ња ги ре ла
кси ра гра ѓа ни те да поч нат да мис
лат и на ге не рал на та по ли ти ка и да 
гле да ат и пре ку сво јот ѕид, ет нич ки, 
да гле да ат и во по ли тич ки те пар тии 
кои по ра но сме та ле де ка при па ѓа ле 
на дру га ет нич ка за ед ни ца. Водс тво
то ка ко и се ко гаш мис лам де ка тре ба 
да дој де од по ли ти ча ри те. 
За тоа ве лам, зна чи сти му ли ра ње то 
на ин те гри ра но обра зо ва ние не тре
ба да дој де од уче ни ци те, не мо же да 
дој де ни од на став ни ци те. Ако не ма
те вла да или ако не ма те ми ни стер за 
обра зо ва ние кој што ќе ка же че кај, 
има ме не кол ку учи ли шта кои ну дат 
ин те гри ра но обра зо ва ние, ама са мо 
за тоа што се фи нан си ра ни од стран
ци, ај де да про ба ме со слич ни па ри 
да фи нан си ра ме уште не кол ку дру
ги пре ку бу џе тот, сѐ до то гаш ова ќе 
би де фолк лор. И не ма да мо же ме ни 
да ка же ме де ка сме про ба ле. Не сме 
про ба ле.

НАЈ ГО ЛЕМ БРОЈ 
ОХРИД СКИ ПРА ША ЊА 
СЕ АП СОЛ ВИ РА НИ

Оцен ки те на Охрид ски от рам ко-
вен до го вор ва ри ра ат од тоа де ка 
тој е мр тов, до де ка да ва од лич ни 
ре зул та ти. Ка ква е ва ша та оце на?

За ге не рал на та оцен ка се вра ќам на
зад на тоа ка ко јас ја де фи ни рав цел

та на Охрид ски от до го вор. Охрид
ски от до го вор тре ба ше да нѐ спа си 
од вој на и ус пеа. Ме ѓу тоа не мо же ме 
се кој пат ко га ќе има ме проб лем, ние 
да ве ли ме проб ле мот е во Охрид ски
от до го вор, проб ле мот мо же да е во 
на чин на кој што ние функ ци о ни ра
ме ка ко др жа ва. Во пог лед на спро
ве ду ва ње то на раз лич ни по ли ти ки 
во Охрид ски от до го вор, мис лам 
де ка со стој ба та е мно гу по до бра од 
2001 г., ме ѓу тоа јас ги раз би рам оние 
кои оче ку ва ат се ко ја го ди на да има
те по до бар ре зул тат од прет ход на та. 
Ту ка мо же би има ме не кои по де ми и 
па до ви. 
Од дру га стра на има об је ктив ни 
огра ни чу ва ња. За За ко нот за упо
тре ба на ја зи ци те има ше мно гу 
вре ва, мно гу те шко се по стиг на до
го вор. Има ше при лич но по ли тич ка 
тен зич на си ту а ци ја пред да го до не
се ме. Два ме се ци отка ко го до не сов
ме за ко нот, си те на не го за бо ра ви ја. 
Кај пра вич на та за ста пе ност бе ше 
обрат но. Мно гу лес но се ста ви во 
Охрид ски от до го вор, мно гу лес но се 
усвои, не ни за фа ти ни пет ми ну ти 
од де ба та та, а се ко ја го ди на те шко е 
да се спро ве ду ва. Тоа бе ше од старт 
ре чи си при фа те но ка ко прин цип, 
ме ѓу тоа во ре ал но ста ви дов ме де ка 
е тоа нај те шко при ме ну ва на та по ли
ти ка во Охрид ски от до го вор, би деј
ќи ба ра и па ри и дол го роч ност.
Ако се по вр зам со прет ход ни от од го
вор де ка нај го ле ми от број охрид ски 
пра ша ња се ап сол ви ра ни, мис лам 
де ка уште За ко нот за ја зи ци те не се 
спро ве ду ва. Си ту а ци ја та по сто ја но 
се по до бру ва ше, ме ѓу тоа мис лам де
ка по ли тич ки те пар тии по ве ќе вни
ма ние по све ту ваа на усво ју ва ње на 
за кон, откол ку по на та му на не го ва
та се којд нев на при ме на. Нај го ле мо 
вни ма ние бе ше пре диз ви ка но со 
пра ша ње то кол ку ал бан ски от ја зик 
ќе се ко ри сти во пар ла мен тот. Се ко
ри сти ве ќе. Си те одред би се спро ве
де ни. Ме ѓу тоа да ли За ко нот за ја зи
ци те се спро ве ду ва ток му во де лот 
на ус лу ги ко и што им се до стап ни на 
Ал бан ци те на ал бан ски ја зик, ту ка 
мис лам де ка впе ча то ци те се по де
ле ни. Ту ка и јас не се чув ству вам до
вол но ком пе тент но за да ка жам ко ја 
е ви сти на та. Не ка де сме на сре ди на. 
Во де лот на де цен тра ли за ци ја та, 
таа е це лос но спро ве де на сог лас
но Охрид ски от до го вор. За жал во 
Ма ке до ни ја де цен тра ли за ци ја та 
не ка ко ја гле дав ме ка ко нуж ност 
од Охрид ски от до го вор, а не ка ко 
шан са вла ста да дој де поб ли ску до  
гра ѓа ни те. И сѐ уште мис лам де ка 
ло кал ни те вла сти прем но гу за ви сат 
од др жав на та власт и тоа ги нер ви ра 
и Ал бан ци те во ло кал на та власт, ама 
и Ма ке дон ци те во ло кал на та власт. 
Сѐ уште мис лам де ка Ма ке до ни ја е 
прем но гу цен тра ли зи ра на др жа ва и 
за прем но гу ра бо ти тре ба да дој де те 

во Скоп је за да ги за вр ши те. Но тоа 
не ма вр ска со ме ѓу ет нич ки те од но
си, ту ку со на чи нот на на ше функ ци
о ни ра ње. Ина ку де цен тра ли за ци ја
та по ре цепт на Охрид ски от до го вор 
функ ци о ни ра. 
Во де лот на пра вич на та за ста пе ност 
број ки те се дра ма тич но по до бре ни 
во се ко ја об ласт. И во МВР, во ар ми
ја та, во ад ми ни стра ци ја та, во спо
ред ба со 2001 г. Јас ги знам по да то
ци те кои беа во 2005 и 2006 го ди на и 
тие по ка жаа трој но, че тво ро крат но, 
на не кои ме ста и зго ле му ва ње за 5 
па ти. Ме ѓу тоа проб ле мот е што од 
2007 г. на ва ка, ба рем јав но до стап
ни по да то ци за пра вич на та за ста
пе ност, мно гу те шко се до би ва ат. 
До би ва ме број ки од го ди на за го ди
на кол ку Ал бан ци се вра бо ти ле или 
кол ку се вра бо ти ле сог лас но прин
ци пот за пра вич на за ста пе ност, ама 
не зна е ме кол ку Ма ке дон ци се при
ме ни. За тоа про цен ти те бе га ат це ло 
вре ме. Бро јот на Ал бан ци и дру ги 
е зго ле мен во ад ми ни стра ци ја та по 
ап со лут ни број ки, во тоа не мам ди
ле ми и тоа е по зи ти вен че кор. Ме
ѓу тоа и на ша та ад ми ни стра ци ја во 
исто вре ме дра стич но се зго ле ми и 
во таа смис ла мно гу Ал бан ци се за
до вол ни, ама ние пла ќа ме пре го ле
ма це на за се то тоа. 

Кои се по драч ја та ка де што има 
по мал ку мож но сти?
Јас мис лам де ка це ла та одред ба око
лу по ли ци ја та, на чи нот на кој што ло
кал ни те са мо у пра ви тре ба ше да го 
по до брат ра бо те ње то на по ли ци ја та 
на не кој на чин со не ка ква кон тро ла 
и от чет ност и мис лам де ка се три ви
ја ли зи ра. Ту ка не гле дам де ка не кој 
осо бе но е воз не ми рен око лу тоа. По
ли ци ја та про дол жи да си функ ци о
ни ра та ка ка ко што си функ ци о ни
ра ше и прет ход но и не чув ству ва по
тре ба да се ори ен ти ра кон „по ли ци ја 
во за ед ни ца та (со седс тво то)“ кој не е 
од Охрид ски от до го вор, ту ку од пра
ви ла та на европ ско од не су ва ње. 

ПРИ МЕ НА НА ДО ГО ВО-
РОТ КА КО ИН ТЕ ГРА ЛЕН 
ДЕЛ ОД РЕ ФОР МИ ТЕ

Има еден впе ча ток де ка мно гу 
ра бо ти кои се ка ко тре ба ше да ги 
на пра ви ме, ги ста вив ме под не ко-
ја ка па на Охрид ски от рам ко вен 
до го вор.
Да. Ап со лут но. Де цен тра ли за ци ја та 
е ти пи чен при мер. За тоа мис лам де
ка за ста нав ме на ре ла тив но скром
но ни во за тоа што сме тав ме де ка 
тол ку е про пи ша но со Охрид ски от 
до го вор и не смее да се оди ни е ден 
че кор по на пред. Ме ѓу тоа Охрид
ски от до го вор глав но то вни ма ние 
го по све ти на те шки те сим бо лич ки 

Проб ле мот мо же да не 
е во ОРД, ту ку да е во 
на чи нот на кој што ние 
функ ци о ни ра ме ка-
ко др жа ва. Во пог лед 
на спро ве ду ва ње то на 
раз лич ни по ли ти ки во 
Охрид ски от до го вор, 
мис лам нај го ле ми от 
број охрид ски пра ша ња 
се ап сол ви ра ни, де ка со-
стој ба та е мно гу по до бра 
од 2001 г. 
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пра ша ња, ка ко пре ам бу ла та во уста
вот, ка ква ќе би де фор му ла ци ја та да
ли ал бан ски от ја зик ќе се ко ри сти во 
пар ла мен тот и до кое ни во, што е со 
оп шти ни те, што  е на цен трал но ни
во. Се то тоа е за вр ше но.

Има кри ти ки де ка Рам ков ни от до-
го вор е све ден на ин те рес на ДУИ 
и на Се кре та ри ја тот за спро ве ду-
ва ње на Рам ков ни от до го вор, а не 
се до жи ву ва ка ко об вр ска на си те 
ин сти ту ции.
За жал, та ка е. Исто ка ко што об вр
ска та за спро ве ду ва ње на Охрид
ски от до го вор на ло кал но ни во ја 
чув ству ва ат и за неа при ти ска ат 
при пад ни ци те на мал цин ски те за
ед ни ци на ло кал но ни во, а со тоа и 
Ма ке дон ци те, а гра до на чал ни ци те 
бе га ат, би деј ќи тоа им ги комп ли
ци ра ра бо ти те. Се кре та ри ја тот е 
ту ка тех нич ки за спро ве ду ва ње на 
Рам ков ни от до го вор, тех нич ки да го 
олес ну ва спро ве ду ва ње то, ме ѓу тоа 
по ли тич ка та вол ја мо ра да по стои 
и да би де ди кти ра на од стра на на 
клуч ни те по ли тич ки фа кто ри. Поч
ну вај ќи од пре тсе да те лот на др жа
ва та кој бе ше еден од пот пис ни ци те, 
не ка ко лич ност, ту ку ка ко ин сти ту
ци ја. Мис лам де ка ту ка за жал пре
тсе да те лот прем но гу се ди стан ци ра 
од ова пра ша ње. Мис лам де ка би 
би ло од ин те рес на оваа др жа ва да 
го про мо ви ра ме тој прин цип и за 
ид ни на и да го про мо ви ра ме ка ко 
знак на рас поз на ва ње на Ма ке до ни
ја. Ма ке до ни ја има ус пе шен мо дел. 
Со тој мо дел ние не се фа ли ме. Тро

ши ме мно гу па ри, по ли тич ка вол ја 
ба рем на кра јот да ги иско ри сти ме 
при ви ле ги и те ко и што би ни ги до
нел. 

Да ли е по треб но ед но по се ри оз но 
раз мис лу ва ње за ре фор ма на ин-
сти ту ци о нал на та по ста ве ност на 
Рам ков ни от до го вор?
Мно гу се тро ши ме на тие ин сти ту
ци о нал ни по ста ве но сти и мис ли ме 
де ка со не ко ја су пер по ста ве ност су
пер ќе го спро ве ду ва ме Охрид ски
от до го вор. Јас во тоа не ве ру вам. 
На пра вив ме прем но гу ин сти ту ции, 
ама се га ко га ги на пра вив ме, да не 
ги ме ну ва ме. Она што тре ба е по ли
тич ка вол ја од нај ви со ко то ни во да 
се ка же де ка Охрид ски от до го вор не 
е да имаш остров чи ња на пра вич ни 

за ста пе ност во ин сти ту ци и те кои 
пра ктич но и не мо ра да функ ци о ни
ра ат во де лот на ад ми ни стра ци ја та, 
зе ма ат пла та, а не одат на ра бо та. 
Тие тре ба да би дат ин те гра лен дел 
од ад ми ни стра ци ја та. Ни тре ба ед но 
ге не рал но пре ис пи ту ва ње на ефе
кти те од пра вич на та за ста пе ност и 
еден по о држ лив мо дел. Се га тре ба 
пра вич на та за ста пе ност да ја вмет
не ме ка ко дел од нор мал ни от про
цес на ре гру ти ра ње лу ѓе во ад ми
ни стра ци ја та. Сѐ до де ка тој про цес 
е пар ти зи ран, и пра вич на та за ста
пе ност ќе би де пред сѐ пар ти зи ра
на. Спро ве ду ва ње то на пра вич на та 
за ста пе ност мо ра да ни вле зе ка ко 
дел од ре фор ма та на ад ми ни стра ци
ја та. Спро ве ду ва ње то на одред би те 
за при ме на на ја зик мо ра да ни би де 
дел од ад ми ни стра тив на та ре фор
ма, а не изд во е ни те ми. Ние мо же би 
за ра ди ин сти ту ци о нал на та по де ле
ност ги тре ти ра ме ка ко изд во е ни. 
Јас би рек ла да се прог ла си мо ра то
ри ум на про ме на на ин сти ту ци и те, 
ама да се вр ши ра бо та та и да се при
фа ти де ка за ко ни те ва жат за си те, не 
са мо за Се кре та ри ја тот.

Да ли до го во рот е мо дел за ид ни-
на та?
Јас мис лам де ка се пак е до бар мо дел 
и да ва ре зул та ти. Ги ре ши нај те шки
те пра ша ња кои те шко де ка уште ед
на де ка да ќе ги ре ша вав ме, за жал. 
На не кој зна чи пре се че, нѐ ре ла кси

ра. Мно гу по лес но бе ше си те овие 
за ко ни да се но сат, ре фе ри рај ќи се 
на Охрид ски от до го вор. Без не го ќе 
бе ше из во нред но те шко. Нај го ле ми
от дел од овие пра ша ња ние ќе мо

Проб ле мот мо же да не е во ОРД, ту ку да е во на чи-
нот на кој што ние функ ци о ни ра ме ка ко др жа ва. Во 
пог лед на спро ве ду ва ње то на раз лич ни по ли ти ки 
во Охрид ски от до го вор, мис лам нај го ле ми от број 
охрид ски пра ша ња се ап сол ви ра ни, де ка со стој ба та е 
мно гу по до бра од 2001 г.

До го во рот ни да ва мо-
дус ви вен ди ко га ќе ги 
отво ри ме ме ѓу ет нич ки-
те те ми ка ко да на о ѓа ме 
ре ше ни ја. Со кон сен зус, 
со по ве ќе ди ја лог, со 
по го ле ма кон стру ктив-
ност. Тој дух на Охрид-
ски от до го вор се га тре ба 
да го ко ри сти ме и на 
дру ги те ми ко и што ни 
се отво ри ја.

Ма ке до ни ја има ус пе-
шен мо дел. Со тој мо-
дел ние не се фа ли ме. 
Тро ши ме мно гу па ри, 
по ли тич ка вол ја ба рем 
на кра јот да ги иско ри-
сти ме при ви ле ги и те ко-
и што би ни ги до нел.
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РЕ ЗИ МЕ
Рад ми ла Ше ке рин скаЈан ков ска сме
та де ка цел та на Охрид ски от до го вор 
би ла ед на: мир. По на та му до го во рот 
е ре ше ние за мул ти ет нич ки от ка ра
ктер на зем ја та, а по зи тив на пос ле
ди ца е евро ат лант ска та ин те гра ци ја. 
До го во рот не ма мер ки на ко хе зи ја кои 
тре ба да се раз ви ва ат по сто хрид ски 
и до се га не ма од го вор на тоа. Гра ѓан
ски от кон цепт во Ма ке до ни ја не се 
при ме ну вал дос лед но, а со до го во рот 
гра ди ме гра ѓан ска др жа ва во ко ја ет
нич ки те за ед ни ци има ат и ко ле ктив
ни пра ва, што ќе би де мож но са мо со 
па ра лел на при ме на на по ли ти ки на 
ко хе зи ја. За по е фе ктив но ре ша ва ње 
на ме ѓу ет нич ки те проб ле ми по треб но 
е над ми ну ва ње на стра во ви те, за што 
по ли ти ча ри те, Ма ке дон ци и Ал бан ци, 
тре ба јас но да се спро тив ста ват на ра
ди ка ли те во сво и те ре до ви. Водс тво то 
тре ба за мер ки те за ко хе зи ја да дој де 
од по ли ти ча ри те и по ли тич ки те пар
тии. Нај го ле ми от број охрид ски пра
ша ња се за кон ски и се ап сол ви ра ни и 
со стој ба та е мно гу по до бра од 2001 г. 
По мал ку ус пеш но е спро ве ду ва ње то 
на за ко нот за ја зи кот. Ма ке до ни ја има 
ус пе шен мо дел со ре зул та ти. Ду хот кој 
го ну ди е по ве ќе ди ја лог. Дел од проб
ле ми те не се по вр за ни со до го во рот, 
ту ку со на чи нот на функ ци о ни ра ње 
ка ко др жа ва. Охрид ски от до го вор и 
не го ви те на че ла по на та му тре ба да се 
при ме ну ва ат ка ко ин те гра лен дел од 
ид ни те ре фор ми при про це сот на ин
те гра ции во ЕУ.

Рад ми ла Ше ке рин скаЈан ков ска, ро
де на во 1972 го ди на во Скоп је, ин
же нер, ма ги стри ра ла ме ѓу на род ни 
од но си на „Fletcher School of Law and 
Diplomacy“ во САД. Во по ве ќе ман
да ти од 1998 г. сѐ до се га е из би ра на 
за пра те ник во Со бра ни е то. Би ла за
ме никпре тсе да тел на Вла да та (2002
2006) за дол же на за ин те гра ци и те во 
ЕУ. Би ла пре тсе да тел на СДСМ, пот
пре тсе да тел на Со ци ја ли стич ка та 
ин тер на ци о на ла од 2008 г. До бит ник 
е на на гра да та “Гло бал ни ли де ри на 
Утреш ни на та“ на  Свет ски от еко ном
ски фо рум.

PërmbledhJe
Radmilla SheqerinskaJankovska men
don se qëllimi i Marrëveshjes së Ohrit 
ka qenë një: paqe. Më tej marrëveshja 
është zgjidhje për karakterin multietnik 
të vendit, ndërsa pasoja pozitive është in
tegrimi euroatlantik. Marrëveshja nuk ka 
masa për kohezion të cilat duhet të zhvil
lohen pas Ohrit dhe deri tani nuk ka mar
rëveshje për këtë. Koncepti qytetar në 
Maqedoni nuk është aplikuar në mënyrë 
parimore, ndërsa me marrëveshjen ndër
tojmë shtet qytetar ku bashkësitë etnike 
kanë edhe të drejta kolektive, që do të jetë 
e mundur vetëm me aplikimin paralel të 
politikave të kohezionit. Për zgjidhje më 
efektive të problemeve ndëretnike nevo
jitet tejkalimi i frikës, për çka politika
nët, maqedonas dhe shqiptarë, duhet tu 
kundërvihen qartë radikalëve nga radhët 
e tyre. Udhëheqja për masat për kohezion 
duhet të vijë nga politikanët dhe partitë 
politike. Numri më i madh i çështjeve 
nga Marrëveshja e Ohrit kanë të bëjnë 
me ligjet dhe janë absolvuar dhe gjen
dja është më e mirë se nga viti 2001. Më 
pak e suksesshme është zbatimi i ligjit 
për gjuhën. Maqedonia ka model të suk
sesshëm me rezultatet. Fryma të cilën e 
ofron është më shumë dialog. Një pjesë e 
problemeve nuk janë të lidhura me mar
rëveshjen, por me mënyrën e funksion
imit si shtet. Marrëveshja e Ohrit dhe 
parimet e saja më tej duhet të aplikohen 
si pjesë integruese nga reformat gjatë 
procesit të integrimeve në BE.

Radmilla SheqerinskaJankovska, e lin
dur në vitin 1972 në Shkup, inxhiniere, 
ka magjistruar Marrëdhëniet Ndërkom
bëtare në “Fletcher School of Law and 
Diplomacy” në SHBA. Në më shumë 
mandate nga viti 1998 e deri tani ishte 
deputete në Kuvend. Ishte zëvendës
kryeministre (20022006) e angazhuar 
për integrimit në BE. Ishte kryetare e 
LSDMsë, nënkryetare e Internacionales 
Socialiste nga viti 2008. Fituese e çmimit 
“Liderët e Globales së të nesërmes” të Fo
rumit Ekonomik Botëror.

SummAry
Radmila Šekerinska Jankovska thinks 
that the goal of the Ohrid Agreement was 
one: peace. Further on the agreement is 
a solution for the multiethnic character 
of the country, and the positive conse
quence is the EuroAtlantic integration. 
The agreement does not have cohesion 
measures that should be developed post
Ohrid and so far there has been no an
swer to this. The civil concept of Mace
donia has not been implemented coher
ently, and with the agreement we are 
building a civil state in which the ethnic 
communities also have collective rights, 
which would only be possible with a par
allel application of cohesion policies. For 
a more effective solution of the intereth
nic problems it is necessary to overcome 
the fears, and the politicians, both Mace
donians and Albanians should clearly op
pose the radicals among them. The lead
ership for the cohesion measures should 
come from the politicians and the politi
cal parties. Most of the Ohrid issues are 
legal and they have been absolved, the 
situation is much better than 2001. The 
law on languages has been less success
ful. Macedonia has a successful model 
with results. The spirit that it offers is 
more dialogue. Part of the problems are 
not related to the agreement, but to the 
way of functioning as a state, The Ohrid 
Agreement and its guidelines should be 
further implemented as an integral part 
of the future reforms in the EU integra
tion process.

Radmila Šekerinska Jankovska, born 
in 1972 in Skopje, an engineer, holds an 
MA in international relations at Fletcher 
School of Law and Diplomacy in the USA. 
She has been elected an MP for several 
mandates. She was a Vice Prime Minister 
(20022006), in charge of EU integration. 
She was the president of SDSM, a vice 
president of the Socialist International in 
208. She has been awarded Global Leader 
of Tomorrow at the World Economic 
Forum.

рав ме да ги раз ре ши ме и во фо ку сот 
на на ше то европ ско ин те гри ра ње. 
Мо же би не на ист на чин, ме ѓу тоа 
ге не рал но пра ва та на упо тре ба та 
на ја зи ци те, пра ша ња та од ти пот на 
де цен тра ли за ци ја, си те тие ќе се по
ста веа во европ ски от про цес. 
Но исто та ка Охрид ски от до го вор 
не мо же да ни да де од го вор на си те 
ме ѓу ет нич ки те ми кои ќе се по ста ву

Не по стои та ква др жа ва во све тот 
ко ја ги ре ши ла ед наш за се ко гаш и 
ги трг на ла на стра на. Зна чи ќе има
ме но ви те ми кои вре ме то ќе ги на
мет ну ва. По ен та та е во ко ја смис ла 
јас го при фа ќам ду хот на Охрид ски
от до го вор, за тоа што тоа че сто е и 
зло у по тре ба на Охрид ски от до го вор 
ко га не кои лу ѓе се по ви ку ва ат на ду
хот, го при фа ќам тоа де ка всуш ност 
Охрид ски от до го вор ни да ва не кој 
мо дус ви вен ди ка ко ко га ќе ги отво
ри ме ме ѓу ет нич ки те те ми ка ко да 
на о ѓа ме ре ше ни ја. Со кон сен зус, со 
по ве ќе ди ја лог, со мал ку по го ле ма 
кон стру ктив ност од две те стра ни. 
Тој дух на Охрид ски от до го вор се га 
тре ба да го ко ри сти ме и на дру ги те
ми ко и што ни се отво ри ја. 

ва ат. Ова е ме ша на ет нич ка др жа ва и 
се ко гаш ќе има те ми од тој до мен на 
кој што ќе мо ра да раз го ва ра ме. Илу
зи ја е те за та ко ја што се про мо ви ра и 
пред 2001 г., ме ѓу тоа по Охрид ски от 
до го вор, осо бе но де ка ете тоа е кор
пу сот на ме ѓу ет нич ки те ми и во мо
мен тот ко га тоа ќе се ста ви та ка ко
га ќе би де ре ше но, ние ве ќе не ма да 
ди ску ти ра ме на ме ѓу ет нич ки те ми. 

Нај го ле ми от дел од овие пра ша ња ние ќе мо рав ме да ги 
раз ре ши ме и во фо ку сот на на ше то европ ско ин те гри ра-
ње. Мо же би не на ист на чин, ме ѓу тоа ге не рал но пра ва та 
на упо тре ба та на ја зи ци те, пра ша ња та од ти пот на де цен-
тра ли за ци ја, си те тие ќе се по ста веа во европ ски от про цес.
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Де нес, 10 го ди ни по Рам ков ни от 
до го вор, да ли бла го да ре ние на не-
го, Ма ке до ни ја е по до бро ме сто за 
жи ве е ње? 
По 10 го ди ни, мис лам де ка Ма ке до
ни ја не е по до бро ме сто за жи ве е ње 
од глед на точ ка на еко ном ски те, со
ци јал ни те те ко ви, од глед на точ ка 
на стан дар дот на жи ве е ње. Тран зи
ци ја та про дол жу ва и ги оси ро ма шу
ва лу ѓе то. Перс пе кти ви те на лу ѓе то 
се мно гу по не га тив ни откол ку пред 
10 го ди ни. Во од нос на со др жи на, 
мис лам де ка Рам ков ни от до го вор 
на пра ви че кор на пред во уна пре ду
ва ње на одре де ни ко ле ктив ни пра ва 
ка ко што се ја зи кот, кул ту ра та, на ци
о нал ни от иден ти тет. По ну ди одре
де на ал тер на ти ва за ели ми на ци ја 
на ин сти ту ци о нал на та ди скри ми на
ци ја ко ја бе ше вгра де на во пр ви от 
устав на Ма ке до ни ја. Зна чи че ко рот 
на пред е мно гу да ле ку од она што 
по ли ти ча ри те ве лат де ка е по ну да та 
на Рам ков ни от до го вор.

ОРД ЈА ОГРА НИ ЧУ ВА 
ДЕ ЦЕН ТРА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ТА

А што е по ну да та? Ка ко вие ја гле-
да те цел та на Рам ков ни от до го вор?
Рам ков ни от до го вор тре ба ше да ги 
ап сор би ра ба ра ња та на Ал бан ци те 
за уста во тво рен ста тус во Ма ке до
ни ја. Од дру га стра на, да да де га ран
ци ја за Ма ке дон ци те де ка Ма ке до
ни ја не ма да се раз гра ду ва ка ко др
жа ва. Овие два спро тив ни стре ме жа 
се по ну де ни во со др жи на та на Рам
ков ни от: да се со чу ва уни тар ни от 
ка ра ктер на др жа ва та, да се по ну ди 
по го ле ма де цен тра ли за ци ја и да се 
да дат одре де ни ко ле ктив ни пра ва 
по вр за ни со бро јот на на се ле ни е то. 

Во слу ча јот со Ал бан ци те, 20 %, за 
упо тре ба на ја зи кот, 50 % за упо тре
ба на на ци о нал ни те сим бо ли  и се то 
тоа на ни во на оп шти ни. Лич но мис
лам де ка и по Рам ков ни от до го вор, 
Ма ке до ни ја про дол жу ва да би де 
уни тар на и стро го цен тра ли зи ра на 
др жа ва. Де цен тра ли за ци ја та е сим
бо лич на и во пог лед на ком пе тен ци
и те и во пог лед на фи нан си и те. 
Ком пе тен ци и те се ко гаш се во над
леж ност на цен трал на та власт. Од 
глед на точ ка на фи нан сии, ло кал ни
те вла сти кај нас има ат нај мал ку јав
ни па ри на рас по ла га ње во од нос на 
си те дру ги др жа ви на ни во Евро па. 
Зго ле ме ни те ком пе тен ции на ло кал
на та власт се гле да ат во ос нов но то 
обра зо ва ние, сред но то обра зо ва ние 
и де лум но во ур ба ни зам, но пре
теж но се од не су ва ат на фикс ни тро
шо ци, зна чи пла ти на вра бо те ни во 
овие се кто ри и тро шо ци за одр жу
ва ње учи ли шта. Цен трал на та власт 
има прав ни ме ха низ ми да го бло
ки ра тој про цес и осо бе но во ед на 
по ли ти зи ра на си ту а ци ја ка ко што 
е Ма ке до ни ја, плус со еле мен ти на 
пар ти за ци ја оваа де цен тра ли за ци ја 
е во го ле ма ме ра де вал ви ра на. 

Сме та те де ка Рам ков ни от по мог на 
да се за чу ва уни тар но ста на Ма ке-
до ни ја?
Рам ков ни от по мог на, но тој и го за
це мен ти ра уни тар ни от ка ра ктер на 
др жа ва та би деј ќи си те глав ни функ
ции на др жа ва та, поч ну вај ќи од ор

Ру фи Ос ма ни
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА Е СИМБОЛИЧНА
rufi Osmani, decentralizimi është simbolik 
rufi Osmani, decentralisation is Symbolical

По Рам ков ни от до го вор Ма ке до ни ја про дол жу ва да би-
де стро го цен тра ли зи ра на др жа ва. Де цен тра ли за ци ја та 
е сим бо лич на и во пог лед на ком пе тен ци и те и во пог-
лед на фи нан си и те.

До го во рот тре ба ше да 
ап сор би ра два спро тив-
ни стре ме жа, ба ра ња та 
на Ал бан ци те за уста во-
тво рен ста тус. Од дру га 
стра на, да да де га ран ци-
ја за Ма ке дон ци те де ка 
Ма ке до ни ја не ма да се 
раз гра ду ва ка ко др жа ва, 
да се со чу ва уни тар ни от 
ка ра ктер на др жа ва та.
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га ни те на др жа ва та, пар ла мен тот, 
вла да та, ми ни стерс тва та, ди рек ци
и те, јав ни те до бра, јав ни те прет при
ја ти ја се иск лу чи во во над леж ност 
на др жа ва та и од лу ки те се но сат од 
стра на на цен трал ни те вла сти. 

Зна чи ни во то на де цен тра ли за ци ја 
е да ле ку од оп ти мал но то? 
Ап со лут но, јас би пре по ра чал да се 
на пра ви ед на ком па ра ци ја ме ѓу де
цен тра ли за ци ја та во Ма ке до ни ја 
зем ји те во ре ги о нот и осо бе но зем
ји те во ЕУ кои има ат мул ти ет нич ки, 
мул ти кул ту рен ка ра ктер, ка ко што е 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја за да се дој де 
до об је ктив на кон ста та ци ја. 

Дол ги го ди ни по ли ти ча ри те го 
зло у по тре бу ва ат стра вот на Ма ке-
дон ци те од фе де ра ли за ци ја за да 
се ко чи де цен тра ли за ци ја та.
Лич но мис лам де ка овој страв до а
ѓа од си те ма ке дон ски по ли ти ча ри. 
Де цен тра ли за ци ја та во Ма ке до ни
ја не бе ше спро ве де на со об је кти
вен при стап на раз гра ни чу ва ње на 
оп шти ни те. Ма ке до ни ја има ше 34 
оп шти ни опре де ле ни со уста вот 
од 1974 го ди на, кои беа ге о граф ски, 
еко ном ски, те ри то ри јал ни, ур ба ни 
и се ка кви дру ги це ли ни, на пра ве ни 
од екс пер ти спо ред про фе си о нал ни 
кри те ри у ми. Пр ви от екс пе ри мент 
бе ше соз да ва ње мно гу по го лем број 
оп шти ни, од 34 на 123, па по тоа се 
на ма ли на 88. Мис лам де ка тоа бе ше 
на пра ве но за ра ди стра вот овие оп
шти ни во ид ни на да не на пра ват не
ко ја ре ги о нал на це ли на, ко ја мо же
би би до ве ла до по се бен ен ти тет на 
Ал бан ци те во Ма ке до ни ја. Се ко гаш 
вла ди те на Ма ке до ни ја пра веа екс
пе ри мент со бро јот на оп шти ни те со 
кре и ра ње оп шти ни џу џи ња или џи
нов ски оп шти ни, осо бе но во се ве ро
за пад ни от дел на Ма ке до ни ја. При
ста пот е по гре шен, би деј ќи со овој 
устав, овие еди ни ци на ло кал на та 
са мо у пра ва не ма ат ни ка ква устав на, 
за кон ска и дру га мож ност да на пра
ват ва кви це ли ни. 

Да ли мо же би при чи на та за от пор 
на де цен тра ли за ци ја ед но став но е 
стра вот од гу бе ње на мо ќта (вла-
ста)? Да ли тре ба се пак оп шти ни те 
мал ку по а ктив но да на ста пат за ед-
но во ба ра ње по го ле ма моќ?
Си гур но и ва ша та кон ста та ци ја „др
жи“. Во ма ла др жа ва, со мал бу џет, со 
го ле ма си ро ма шти ја, без перс пе кти
ва на гра ѓа ни те, го ле ми те по ли тич
ки пар тии ко га до а ѓаа на власт со 
ме ша ни ко а ли ции за бо ра ва ат на она 

што би тре ба ло да би де авто ном на 
власт на оп шти ни те, не за вис но да
ли се ра бо ти за оп шти на Стру га или 
оп шти на Стру ми ца. 
Си гур но е де ка овој мо мент е би тен, 
осо бе но се одра зу ва во не до ста ток 
на вол ја на си те вла ди, во де ле ги
ра ње по го ле ма моќ и рас пре дел ба 
на бит ни те из во ри на фи нан си ра
ње ка ко што се ДДВ и пер со нал ни
от да нок. Вто ра та при чи на е де ка 
во су шти на Охрид ски от рам ко вен 
до го вор збо ру ва за одре де ни рам
ки во кои би тре ба ло да се ре а ли
зи ра де цен тра ли за ци ја та. Мое лич
но раз мис лу ва ње е де ка рам ка та на 
Охрид ски от до го вор е мно гу тес на 
во смис ла она што си те ние раз мис
лу ва ме де ка тре ба да би де де цен тра
ли за ци ја на ком пе тен ции и на јав ни 
фи нан сии и ток му ту ка е глав ни от 
проб лем за што де цен тра ли за ци ја та 
оста ну ва на ова ни во на кое е се га. 

Зна чи сме та те де ка де цен тра ли за-
ци ја та тре ба да се тре ти ра над вор 
од рам ков ни от до го вор ка ко оп-
штес тве но-по ли тич ко пра ша ње на 
др жа ва та?
Да, би деј ќи еве да го ана ли зи ра ме 

слу ча јот со ло кал ни от еко ном ски 
раз вој. Ед но став но си те ком пе тен
ции во смис ла на еко но ми ја, да но ци, 
ин ве сти ции, олес ну ва ња, атра ктив
ност се во ком пе тен ции на цен трал
на та власт. Од таа глед на точ ка, оп
шти ни те не ма ат по ну да за ин ве сти
то ри те, вна треш ни или над во реш
ни. Ако оп шти ни те не ма ат та ква 
по ну да, то гаш по пу сто збо ру ва ме за 
ло ка лен еко ном ски раз вој. Од ре ги
стра ци ја на биз нис, до ли цен ци се то 
тоа ќе мо ра да го ре а ли зи ра ат пре
ку ап ли ка ци ја до цен трал на та власт. 
Зна чи од со др жин ска глед на точ ка 
по и мот не ко рес пон ди ра со она што 
се про па ги ра ка ко ал тер на ти ва за 
раз вој на оп шти ни те. 

Да ли сме та те де ка се ко ри стат об-
је ктив ни кри те ри у ми во рас пре-
дел ба та на фи нан си ски те средс тва 
или има ет нич ки и пар ти ски вли-
ја ни ја? 

Да. Ана ли зи на пра ве ни од струч ни 
ли ца во Ма ке до ни ја, осо бе но од екс
пер ти на УСАИД, УНДП откри ва ат 
де ка кри те ри у ми те за ло ка ци ја на 
до та ци и те, суб вен ци и те, ка пи тал
ни те ин ве сти ции не се об је ктив ни. 
Не ма ме об је ктив ни кри те ри у ми 
и за ало ка ци ја на ДДВ, ни ту пак за 
ало ка ци ја на средс тва на сред но и 
ос нов но обра зо ва ние. Осо бе но се 
пра ви го ле ма ди скри ми на ци ја на те
ри то ри јал на, ет нич ка, а во пос лед но 
вре ме и на пар ти ска ос но ва во рас
пре дел ба на средс тва та за ка пи тал
ни те ин ве сти ции. Ако оп шти на та е 
ра ко во де на од  гра до на чал ник кој 
при па ѓа на пар ти и те на власт, тој 
ќе би де пре фе ри ран, во спро тив но, 
ек стрем но ди скри ми ни ран. Јас, ка
ко гра до на чал ник на Го сти вар, овие 
две го ди ни тоа го имам по чув ству
ва но бла го да ре ние на ДУИ. Ги за
бра ни ја си те јав ни ин ве сти ции, си те 
се кто ри во оп шти на Го сти вар, са мо 
за тоа што со оп шти на та ра ко во ди 
еден не за ви сен кан ди дат.

АЛ БАН ЦИ ТЕ МО ЖАТ 
ДА БИ ДАТ ЕКО НОМ СКИ 
АМ БА СА ДО РИ НА МА-
КЕ ДО НИ ЈА

Све до ци сме на лин гви стич ко оси-
ро ма шу ва ње. Се ко ја след на ге не-
ра ци ја сѐ по мал ку го во ри до маш-
ни ја зи ци, ло кал ни ја зи ци, а тие не 
би ле са мо средс тво за раз би ра ње, 
ту ку би ле тр гов ска пред ност. Ка ко 
да пог лед не ме што ни е по треб но 
за по ши рок хо ри зонт?
Со ко ле ги еко но ми сти и со гра до на
чал ни ци сум збо ру вал де ка единс
тве на ком па ра тив на вред ност на 
ма ке дон ска та еко но ми ја би ла и сѐ 
уште е во од нос на еко но ми ја та на 
Ал ба ни ја и еко но ми ја та на Ко со
во. Ко га ма ке дон ска та по ли ти ка 
би има ла по а фир ма ти вен став кон 
ал бан ски те ас пи ра ции за служ бен 
ја зик и ко га Ал бан ци те би се по чув
ству ва ле во Ма ке до ни ја ка ко рам но
прав ни гра ѓа ни, тие би би ле го ле ми 
еко ном ски ам ба са до ри на Ма ке до
ни ја. Тоа е па зар од око лу 6 ми ли о
ни по тро шу ва чи. Единс тве но со Ал
ба ни ја и со Ко со во Ма ке до ни ја има 
го лем тр гов ски су фи цит и тоа би 
тре ба ло да се уна пре ди. Се пла шам 

Стра вот од фе де ра ли за ци ја е по гре шен, би деј ќи со 
овој устав, овие еди ни ци на ло кал на та са мо у пра ва 
не ма ат ни ка ква устав на, за кон ска и дру га мож ност 
да на пра ват по се бен ен ти тет на Ал бан ци те во Ма ке-
до ни ја.

Во ма ла др жа ва, со мал 
бу џет, со го ле ма си ро ма-
шти ја, по ли тич ки пар тии 
ко га до а ѓаат на власт за-
бо ра ва ат на она што би 
тре ба ло да би де авто ном на 
власт на оп шти ни те.

Мое лич но раз мис лу ва-
ње е дaе ка рам ка та на 
Охрид ски от до го вор е 
мно гу тес на во смис ла 
она што тре ба да би де 
де цен тра ли за ци ја на 
ком пе тен ции и на јав ни 
фи нан сии.
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да не се из гу би во ед на го ле ма кон
ку рен ци ја на зем ји те од ре ги о нот и 
про из во ди те кои до а ѓа ат од Тур ци
ја, од Ки на, од Ин ди ја. Да, си гур но 
де ка овој кул ту рен, ја зи чен ди вер
зи тет би мо рал да би де пред ност 
во смис ла на раз вој на еко но ми ја
та и за соз да ва ње по до бри перс пе
кти ви за си те нас. 
Мис лам де ка има по тре ба и Ма ке
дон ци те да го учат ал бан ски от ја
зик во ос нов но то учи ли ште. Тоа ќе 
би де ала тка, средс тво за ме ѓу себ но 
поз на ва ње и над ми ну ва ње на тие 
сте ре о ти пи и пре дра су ди кои по
сто јат од раз ни при чи ни. 

Мис лам де ка има по тре-
ба да и Ма ке дон ци те го 
учат ал бан ски от ја зик 
во ос нов но то учи ли ште. 
Ќе тре ба да слу жи ка ко 
средс тво за ме ѓу себ но 
поз на ва ње. 

Зо што го во ве до вте тур ски от ја-
зик во Го сти вар?
Иде ја та бе ше мо ја лич на, би деј ќи 
јас при па ѓам на за ед ни ца та ко ја 20 
го ди ни се бо ре ше за пра ва про тив 
ди скри ми на ци ја и ре ков да да де ме 
еден по зи ти вен при мер. Во Го сти
вар по стои мно гу на пред на и по зи
тив на тра ди ци ја на ко ег зи стен ци
ја по ме ѓу Ал бан ци, Ма ке дон ци и 
Тур ци. Иа ко тур ска та за ед ни ца не 
е 20 %, ама се пак, да до ка же ме де

ка ја зи кот на со се дот, на дру ги от, 
не е преч ка за вза ем на ко му ни ка
ци ја. Од лу ка та бе ше под др жа на од 
си те по ли тич ки пар тии во Со ве тот 
и ние пра ви ме го лем на пор да се
то тоа го при ме ни ме и во ра бо та та 
на ад ми ни стра ци ја и во нат пи си, 
во се кто рот обра зо ва ние, јав ни те 
служ би. 

Зна чи пре по ра ка та би би ла тоа 
да се сре ди во што по ве ќе оп шти-
ни и на на ци о нал но ни во?
Зо што да не. Ако си те ние се стре
ми ме утре да би де ме дел од европ
ска та за ед ни ца ка ко со е ди не ти 
европ ски др жа ви, та му мул ти кул
ту ра лиз мот, мул ти ја зич но ста се 
ос нов ни и стан дард ни вред но сти, 
мис лам де ка тоа пр во тре ба да го 
на пра ви ме си те во на ши те оп шти
ни, во на ша та др жа ва и ко га ќе вле
зе ме во  ЕУ, да ги има ме над ми на то 
овие ра бо ти. 

ОРД ОС ТВА РИ ДЕЛ ОД 
ЕТ НИЧ КИ ТЕ ПРА ВА, 
ПО ТРЕ БЕН Е НОВ ДО-
ГО ВОР

Да ли кор пу сот на ет нич ки пра ва, 
ко ле ктив ни те пра ва што ги спом-
на вте го чув ству ва те при лич но 
ис пол нет и се га мал ку по мал ку 
фо ку сот до а ѓа до ре ал но ста, до 
еко ном ски от раз вој? 
Лич но мис лам де ка во Ма ке до ни
ја Охрид ски от до го вор не по ну ди 
оп ти мал но ре ше ние за офи ци јал на 
упо тре ба на ал бан ски от ја зик ка ко 
втор служ бен ја зик на на ци о нал но 
ни во. Оваа упо тре ба на ал бан ски
от ја зик е слич на на она што бе ше 
и пред Рам ков ни от до го вор. За да 
до ка же ме де ка мо же по и на ку, во Го
сти вар има ме три служ бе ни ја зи ци: 
ал бан ски от, ма ке дон ски от и тур ски
от ја зик и функ ци о ни ра бес пре кор
но. На ро дот не е мул ти ја зи чен, са мо 
дел од ад ми ни стра ци ја та. Мис лам 
де ка овој мо дел, ко га би се при ме
нил на на ци о нал но ни во, би дал го
лем при до нес за иден ти фи ка ци ја на 
Ал бан ци те, ка ко втор на род. Втор 
мо мент, мис лам де ка иден ти фи ка
ци ја та на ко ле ктив ни те пра ва, осо
бе но на Ал бан ци те со нив ни от број 
со за ед ни ца та од 20 % е на вред ли ва 
ка те го ри ја, не мо рал на ка те го ри ја, 
би деј ќи се по ста ву ва пра ша ње то 
што ако на на ред ни от по пис Ал бан
ци те би би ле 19 %. 

Мис лам де ка ова ќе мо ра да се над
ми не, би деј ќи на ро дот не е са мо 
про ста ста ти сти ка. Исто то би се 
при ме ни ло во смис ла на упо тре ба 
на сим бо ли и дру ги обе леж ја кои се 
по вр зу ва ат со при сус тво од 50 % во 
одре де на оп шти на. Во оваа на со ка 
оста ну ва уште еден друг проб лем, 
проб ле мот на при ме на та на Ба дин
тер, пра во про тив ма јо ри за ци ја. Ова 
пра во осо бе но во оп шти ни со ме шан 
со став се зло у по тре бу ва, при мер во 
оп шти на Го сти вар, по ра ди тоа што 
не ус пе ва ме да се до го во ри ме со 

Иден ти фи ка ци ја та на 
ко ле ктив ни те пра ва на 
Ал бан ци те со нив ни от 
број со за ед ни ца та од 20 
% е на вред ли ва ка те го-
ри ја, би деј ќи што ако на 
на ред ни от по пис Ал бан-
ци те би би ле 19 %. Ова 
ќе мо ра да се над ми не, 
би деј ќи на ро дот не е са-
мо про ста ста ти сти ка.

Рам ков ни от до го вор по-
ну ди ме ха низ ми за за-
шти та од ма јо ри за ци ја 
и не ди скри ми на ци ја, но 
се по ка жа де ка тие ме-
ха низ ми не се до вол ни. 
Рам ков ни от до го вор се 
све де на  аде кват на та 
за ста пе ност на нем но-
зин ска та за ед ни ца во 
ин сти ту ци и те. Сѐ дру го, 
пак функ ци о ни ра по 
прин ци пот на мно зинс-
тво то. 
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со вет ни ци те од ма ке дон ски те по
ли тич ки пар тии, не ус пе ва ме да ги 
про ме ни ме ими ња та на ули ци те, 
тро то а ри те, пло шта ди те, кои се од 
ми на ти от си стем. 

Кај ет нич ки те Ма ке дон ци оцен-
ки те на Рам ков ни от до го вор се 
ком пакт ни, се раз ли ку ва ат +/- 20 
%, ме ѓу тоа оцен ки те кај ет нич ки те 
Ал бан ци одат во крај но сти. Зо-
што?
Пр во, мис лам де ка дел од акту ел ни
те  по ли ти ча ри ко га да ва ат „ви за“, 
збо ру вам за по ли ти ча ри те од 2001 г. 
кои беа на че ло на ал бан ско то во ста
ние, не зна ат точ но што пот пи шу ва
ат. Не ја зна ат ре ал на та, прав на та и 
по ли тич ка та со др жи на на Рам ков
ни от до го вор. Јас при па ѓам на ин
те ле кту ал ци те и по ли ти ча ри те кои 
го има ат исти от став де нес и во 2001 
го ди на. За Охрид ски от до го вор и за 
во ста ни е то на Ал бан ци те имам на
пи ша но и кни га во ко ја ги ка жу вам 
исти те ста во ви. Ед но став но со др жи
на та на Рам ков ни от до го вор бе ше 
да ле ку од тоа де ка Ал бан ци те и Ма
ке дон ци те се на исто ни во. Тоа не е 
ви сти на. Втор мо мент, ако е тоа та ка, 
зна чи кон сти ту и ра ње то на пар ла
мен тот, кон сти ту и ра ње то на вла да
та, усво ју ва ње то на бу џе тот, функ
ци о ни ра ње то на си те ин сти ту ции 
не се зас но ва ат на прин ци пот на 
Ба дин тер, на прин ци пот на кон сен
зус. Се по чи ту ва вол ја на мно зинс
тво то. Мно зинс тво во Ма ке до ни ја и 
пред и по 2001 се при пад ни ци те на 
ма ке дон ски от на род, до де ка Ал бан
ци те се втор на род спо ред бро јот. 
Рам ков ни от до го вор по ну ди ме ха
низ ми за за шти та од ма јо ри за ци ја 
и не ди скри ми на ци ја, но се по ка жа 
де ка тие ме ха низ ми не се до вол ни 
да се спре чат си те овие тен ден ции. 
Она што е оста на то за при ме на на 
Рам ков ни от до го вор е са мо аде кват
на та за ста пе ност на при пад ни ци те 
на нем но зин ска та за ед ни ца во ин
сти ту ци и те. Про сто ка жа но, са мо 
вра бо ту ва ње во јав на та ад ми ни стра
ци ја. Сѐ дру го, пак функ ци о ни ра по 
прин ци пот на мно зинс тво то. 
Од оваа глед на точ ка са кам да би
дам об је кти вен во ин тер пре та ци ја 
на со др жи на та на Рам ков ни от до го
вор, без да го не ги рам исти от. Тој бе
ше еден пакт кој до не се мир кој ни 
е од ко рист, кој ги уна пре ди тие ко

ле ктив ни пра ва, но мо рам да кон ста
ти рам де ка во вре мен ски от пер и од 
на при ме на на Рам ков ни от до го вор 
има ше одре де но и на мер но одол жу
ва ње и се то тоа по 10 го ди ни оста ви 
бе лег де ка во Ма ке до ни ја во су шти
на има ме иста со стој ба, има ме по ве
ќе не ма ке дон ци, вра бо те ни во јав на
та ад ми ни стра ци ја. Има ме де лум но 
упо тре ба на ал бан ски от ја зик: па со
ши, ви со ко обра зо ва ние и де лум но, 
ло кал на власт и сѐ дру го оста ну ва 
ка ко што бе ше пред рам ков ни от до
го вор. 

Во 1997 Го сти вар бе ше све док или 
жр тва на ед на кр ва ва епи зо да. Ка-
ко изг ле да таа епи зо да се га по 15 
го ди ни од ас пект на упо тре ба на 
зна ми ња та и од ас пект на ме ѓу ет-
нич ки от жи вот во Го сти вар?
Јас би ка жал де ка сум бил во пра во 
во тоа вре ме. Тоа го до ка жу ва фа
ктот што де нес, по 15 го ди ни, пред 
оп шти на Го сти вар се ви о ри ма ке
дон ско то зна ме, ал бан ско то зна ме и 
зна ме то на ЕУ. Во 1997 го ди на бе ше 
на пра вен не по тре бен при ти сок од 
то гаш на та власт ко ја иста та ноќ ко
га пар ла мен тот го усвои за ко нот за 
упо тре ба на зна ми ња та да де на ред
ба на по ли ци ја та да ги сим не зна ми
ња та и го ста ви во при твор то гаш
ни от и се гаш ни от гра до на чал ник и 
се то тоа прос ле де но со кр ва ви на
ста ни. Мис лам де ка таа бе ше кру ци
јал на гре шка и бе ше ед на од при чи
ни те за што ние во 2001 го ди на имав
ме во ста ние на Ал бан ци те во Ма ке
до ни ја. Лу ѓе то де не ска гле да ат на 
тие вже ште ни ме ѓу ет нич ки од но си 
со мно гу по го лем раз ум. Мис лам де
ка и вла ста гле да со мно гу по го лем 
раз ум во од нос на 1997 г. Всуш ност, 
глав на при чи на во тоа вре ме бе ше 
де вал ва ци ја та на де на рот за 17 %. 
Се тру дев овие две го ди ни да не 
доз во лам во Го сти вар да ни се слу
чат фе но ме ни те од Стру га да ни се 
де лат уче ни ци те по ет нич ка ос но ва, 
да има ме проб ле ми во ме ѓу ет нич ки 
од но си. Ус пеш но упра ву вам, иа ко во 
со ве тот на оп шти на Го сти вар имам 
со вет нич ка гру па мал цинс тво, во ко
а ли ци ја сум со тур ска та пар ти ја и 
НСДП, до де ка по го ле ми те пар тии 
се во опо зи ци ја – ВМРОДПМНЕ, 
СДСМ, ДУИ, но ние вла де е ме мно
гу раз ум но и ин те ли гент но. Имам 
ди ре кто ри на учи ли шта кои се од 
НДП, имам за ме ни циди ре кто ри 
кои се од НСДП и не сум доз во лил 
не кој да под буц ну ва не по треб ни по
жа ри во таа ре ла ци ја и мис лам де ка 
сум до ка жал де ка 1997 го ди на бе ше 
ед на го ле ма гре шка на цен трал на та 
власт ко ја не тре ба ше да се слу чи. 
Ние тре ба да се по тсе ти ме на исто
ри ја та во смис ла таа да не се по вто
ри во се гаш но ста и во ид ни на. 

Се об ви ну ва ат стру кту ри кои ра-
бо те ле по ста ра та ма три ца од 
фе де ра тив ни те вре ми ња за вло-
шу ва ње на ме ѓу ет нич ки те од но си, 
збо ру вам за Бит-па зар, Ра до ли шта, 
Го сти вар, Ма ла Ре чи ца.
Та кви те кон ста та ции во од нос на 
ми на то то се точ ни, но мис лам де
ка исти те гре шки ги по вто ру ва и 
ВМРОДПМНЕ. Ана ли зи рај те го 
слу ча јот со Бро дец, слу ча јот со Со
пот, слу ча јот со Ара чи но во и слу ча
јот со не по треб на та ан ти кви за ци ја 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ка ко го ле
ма преч ка во про це сот на ин те гра
ци ја на др жа ва та. Ако прет ход ни те 
стру кту ри тоа го пра ве ше ба зи рај ќи 
се на уве зе ни те по ли ти ки од Ми ло
ше виќ, овие по ли ти ки, се га, има ат  
пот тик во исти те раз мис лу ва ња, но 
мо же би со дру ги ин те ре си. Спо ред 
мое лич но раз мис лу ва ње, Ма ке дон
ци те ќе тре ба да пре ста нат да ги 
тре ти ра ат Ал бан ци те ка ко ту ѓо те ло 
во Ма ке до ни ја. Од дру га стра на, Ал
бан ци те во до го вор со Ма ке дон ци те 
би тре ба ло, ако се над ми нат овие 
ко ле ктив ни ба ра ња, да се иден ти
фи ку ва ат со Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
ка ко нив на др жа ва и во тој слу чај ќе 
пре ста не ова не по треб но ри валс тво. 
То гаш овој ди вер зи тет кој не е ка ра
кте ри сти ка са мо на Ма ке до ни ја ту
ку ско ро на си те др жа ви во све тот, 
би тре ба ло да би де на ша пред ност и 
во еко но ми ја та и во ин те гри ра ње то. 

Да ли ОРД е ко не чен мо дел?
Мис лам де ка ид ни от вре мен ски 
пер и од ќе тре ба за ед но со про це сот 
на ин те гра ци ја на зем ја та во НАТО 
и ЕУ да до ве де до еден нов пакт, до 
но ва спо год ба по ме ѓу Ал бан ци те и 
Ма ке дон ци те ка ко две по го ле ми за
ед ни ци во Ма ке до ни ја. Спо год ба та 
би тре ба ло да ги сре ди овие од но си 
во по ши ро ка смис ла на збо рот, би 
тре ба ло да се при фа ти ба ра ње то на 
Ал бан ци те за уста во тво рен на род 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, со га ран
ции за Ма ке дон ци те де ка те ри то ри
јал ни от ин те гри тет на Ма ке до ни ја 
е не про мен лив. Та ка би се ре а ли зи
рал тој исто ри ски ком про мис и тоа 
исто ри ско раз би ра ње, си те ние во 
на ша та за ед нич ка др жа ва да се чув
ству ва ме ка ко свои на сво е то. Са мо 
та ка ќе си по да де ме ра ка на исто
ри ско по ми ру ва ње и не ма да гле да
ме на зад ту ку ќе гле да ме на пред во 
ид ни на та ко ја ќе би де во пол за на 
на ро дот, осо бе но на ид ни те ге не ра
ции. 

ОРД  бе ше еден пакт кој 
до не се мир кој ни е во 
ко рист, кој ги уна пре ди 
тие ко ле ктив ни пра ва, 
но мо рам да кон ста ти-
рам де ка по 10 го ди ни 
во Ма ке до ни ја во су-
шти на има ме иста со-
стој ба.
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РЕ ЗИ МЕ
Ру фи Ос ма ни сме та де ка по Рам ков
ни от до го вор Ма ке до ни ја про дол жу ва 
да би де стро го цен тра ли зи ра на др жа
ва. Де цен тра ли за ци ја та е сим бо лич на 
и во пог лед на ком пе тен ци и те и во 
пог лед на фи нан си и те. Во ма ла др
жа ва, со мал бу џет, со го ле ма си ро ма
шти ја, без перс пе кти ва на гра ѓа ни те, 
го ле ми те по ли тич ки пар тии ко га до а
ѓаа на власт за бо ра ва ат на авто ном на 
власт на оп шти ни те, не за вис но да ли 
се ра бо ти за Стру га или Стру ми ца. 
Стра вот од фе де ра ли за ци ја е по гре
шен, би деј ќи со овој устав, еди ни ци те 
на ло кал на та са мо у пра ва не ма ат ни
ка ква устав на, за кон ска и дру га мож
ност да на пра ват по се бен ен ти тет на 
Ал бан ци те во Ма ке до ни ја. Рам ка та на 
Охрид ски от до го вор е мно гу тес на во 
од нос на што тре ба да би де де цен тра
ли за ци ја на ком пе тен ции и на јав ни 
фи нан сии. Ос ма ни сме та де ка ет нич
ки те Ал бан ци мо жат да би дат еко ном
ски ам ба са до ри на Ма ке до ни ја, по себ
но во приб ли жу ва ње то на па за ри те 
на Ал ба ни ја и на Ко со во. ОРД има 
по стиг на то де лу мен ус пех, би деј ќи сѐ 
уште се од лу чу ва мно зинс тво то и не
доз во ли во е пра ва та да се по вр зу ва ат 
со број ки. Ус пе хот на ОРД се све ду ва 
на пра вич на та за ста пе ност. ОРД  ка ко 
пакт до нел мир, но не ги ис пол нил ве
ту ва ња та и е по тре бен нов исто ри ски 
до го вор за це лос но ис пол ну ва ње на 
уста во твор но ста на Ал бан ци те, со га
ран ции за Ма ке дон ци те де ка те ри то
ри јал ни от ин те гри тет на Ма ке до ни ја 
е не про мен лив.

Ру фи Ос ма ни, ро ден во 1960 го ди на 
во Чај ле, Го сти вар ско, еко но мист од 
При штин ски от уни вер зи тет, а по доц
на и до кто ри рал на исти от. Пра те ник 
е во Со бра ни е то од ДПА (19941996 г.). 
гра до на чал ник на Го сти вар на два па
ти (19961998 и 20092013). Осу ден е 
за „Го сти вар ски те на ста ни“ во 1997 г., 
ам не сти ран во 1999 г. Ра бо тел и ка ко 
уни вер зи тет ски про фе сор на Уни
вер зи те тот на Ју го и сточ на Евро па 
(УЈИЕ). Ос но вач е и пре тсе да тел на 
На ци о нал на та де мо крат ска пре род ба 
(НДП) од март 2011 го ди на.

PërmbledhJe
Rufi Osmani mendon se pas Marrëveshjes 
kornizë, Maqedonia vazhdon të jetë shtet 
rreptësishtë i centralizuar. Decentralizimi 
është simbolik edhe në pikëpamje të 
kompetencave dhe në pikëpamje të 
financave. Në shtet të vogël, me buxhet të 
vogël, me varfëri të madhe, pa perspektivë 
të qytetarëve, partitë e mëdha politike 
kur vijnë në pushtet e harrojnë pushtetin 
autonom të komunave, pavarësisht nëse 
bëhet fjalë për Strugën ose Strumicën. 
Frika nga federalizmi është i gabuar, 
pasi që me këtë kushtetutë, njësitë e 
vetëqeverisjes lokale nuk kanë kurrfarë 
mundësie kushtetuese ose tjetër të 
bëjnë entitet të veçantë të shqiptarëve 
në Maqedoni. Korniza e Marrëveshjes 
së Ohrit është shumë e ngushtë lidhur 
me atë që duhet të jetë decentralizim i 
kompetencave dhe të financave publike. 
Osmani mendon se shqiptarët etnik 
mund të jenë ambasadorë ekonomik 
të Maqedonisë, veçanërisht në afrimin 
e tregjeve të Shqipërisë dhe Kosovës. 
MKO ka arritur sukses të pjesshëm, 
pasi që akoma vendos shumica dhe nuk 
është e lejueshme të drejtat të lidhen 
për numra. Suksesi i MKO ka të bëjë 
me përfaqësimin e drejtë. MKO si pakt 
ka sjellë paqe, por nuk i ka përmbushur 
premtimet dhe nevojitet marrëveshje 
e re historike për plotësimin e plotë të 
kushtetutshmërisë së shqiptarëve, me 
garanci për maqedonasit se integriteti 
territorial i Maqedonisë është i 
pandryshueshëm.

Rufi Osmani, ka lindur në vitin 1960 
në Cajle të Gostivarit, ekonomist nga 
Universiteti i Prishtinës dhe më vonë 
ka doktoruar në të njëjtin universitetet. 
Deputet në Parlament nga radhët 
e PDSHsë (19941996) . Kryetari i 
Komunës së Gostivarit dy herë (1996
1998 dhe 20092013). Është i dënuar për 
“ngjarjet e Gostivarit”, në vitin 1997, i 
amnistuar në vitin 1999. Ka punuar si 
profesor universitar në Universitetin e 
Evropës Juglindore (UEJL).Themelues 
dhe kryetar i Rilindjes Demokratike 
Kombëtare (RDK) në mars të vitit 2011.

SummAry
Rufi Osmani thinks that after the 
Framework Agreement Macedonia has 
continued to be a strictly centralised 
state. Decentralisation is symbolic both 
in respect to competencies and finances. 
In a small country, with a small budget, 
big poverty, without any perspective 
for the citizens, the big political parties 
that come to power forget about the 
autonomous power of the municipalities, 
regardless if it is about Struga or 
Strumica. The fear of federalisation is 
wrong, because with this constitution, 
the local selfgovernment units have no 
constitutional, legal or other possibility 
to make a separate entity of the Albanians 
in Macedonia. The frame of the Ohrid 
Agreement is very narrow when it comes 
to what decentralisation of competencies 
and public finances should be. Osmani 
thinks that the ethnic Albanians could 
be the economic ambassadors of 
Macedonia, especially in accessing the 
Albania and Kosovo markets. OFA has 
achieved a partial success, because it is 
still the majority that decides and it is not 
acceptable that the rights are related to 
numbers. The success of OFA is based 
on the equitable representation, OFA as 
a pact has brought peace, but it has not 
fulfilled the promises and a new historical 
agreement is needed to fully fulfil the 
constitutional role of the Albanians, with 
guarantees for the Macedonians that the 
territorial integrity of Macedonia is not 
changeable.

Rufi Osmani, born in 1960 in Čajle, 
Gostivar, an economist from the 
University in Pristina, from where he 
received his PhD as well. He was a DPA 
MP (19941996), and a mayor of Gostivar  
in two mandates (19961998 and 2009
2013). Her was convicted for Gostivar 
events in 1997 and pardoned in 1999. He 
worked as a university professor at the 
SouthEast European University (SEE). 
He has been the founder and president of 
the National Democratic Rebirth (NDR) 
since March 2011.



33

Да ли бла го да реј ќи на Рам ков ни-
от до го вор Ма ке до ни ја е по до бро 
ме сто за жи ве е ње? 
Сѐ за ви си од кој агол се гле да на 
не шта та. Ако се освр не ме на она 
што зна чи уре ду ва ње на оп штес
тве нопо ли тич ки от си стем, то гаш 
сло бод но мо же ме да изв ле че ме 
зак лу чок де ка со из ме ни те на Уста
вот и дру ги те за ко ни и оп шти те 
акти кои про из ле гоа ка ко пос ле ди
ца од Рам ков ни от до го вор, на пре
до кот е вид лив. Со усво ју ва ње на 
аманд ма ни те, за кра ток вре мен ски 
пер и од, до го во ре но то од Рам ков
ни от до го вор бе ше пре то че но во 
устав ни одред би, а по тоа устав
ни те из ме ни беа пре то че ни во си
стем ски и дру ги за ко ни и про пи си. 
По на та ка, има ше одре ден за стој во 
над гра ду ва ње то на си сте мот, осо
бе но за „нај же шки те пра ша ња“ за 
кои стра ни те, од нос но прет став
ни ци те во Пар ла мен тот не маа до
вол но ши ро ки пог ле ди во од нос 
на се оп фат но ста на  Рам ков ни от 
до го вор. Спо ред мое мис ле ње, се
ко ја од стра ни те цвр сто ги др же ше 
сопс тве ни те по зи ции и ка ко две те 
стра ни да беа во  „ро во ви“. Ка ко да 
пре ов ла ду ва ше мис ле ње то де ка 
од ло жу ва ње то на раз ре шу ва ње то 
на отво ре ни те пра ша ња е по до бра 
оп ци ја, откол ку ед на од стра ни те 
да се чув ству ва по бед ник, а дру
га та гу бит ник. Сме там де ка тоа е 
при чи на та по ра ди ко ја одре де ни 
пра ша ња пред ви де ни со Рам ков
ни от до го вор ко и што тре ба ше да 
би дат пре то че ни во за кон ски ре

Иџет Ме ме ти
ГРАДЕЊЕ ЧУВСТВО НА ПРИПАДНОСТ И ЕДНАКВОСТ
ixhet memeti, Ndërtimi i ndjenjës së përkatësisë dhe barazisë
ixhet memeti, building a feeling of belonging and equality

ше ни ја, сѐ уште не се во це лост 
за вр ше ни. Спо ред мое мис ле ње, 
од фор мал нопра вен ас пект, изра
зе но во про цен ти, не ка де око лу 
де ве де сет про цен ти е за о кру же на 
фор мал ноправ на та рам ка сог лас
но Рам ков ни от до го вор. Оста ну ва 
уште да се уре дат не кои сег мен ти 
кои се по вр за ни со изра зу ва ње то, 
не гу ва ње то и раз во јот на иден ти
те тот и осо бе но сти те на за ед ни ци
те, ка ко што е на пр. пра ша ње то за 
упо тре ба та на ја зи ци те, би деј ќи и 
по крај тоа што Уста вот е мно гу ја
сен и пре ци зен, се пак за жал има 
раз лич ни тол ку ва ња. 
По од нос на пра ша ње то за пра
ктич но спро ве ду ва ње на Рам ков
ни от до го вор, ста ну ва збор за про
цес кој трае по дол го, би деј ќи  за 
одре де ни пра ша ња, ме ѓу дру го то, 
по треб но е и за јак ну ва ње на ка па
ци те ти те на ин сти ту ци и те, ма те
ри јал ни средс тва и, се ка ко, вре ме. 
Нај важ но е да се има вер ба и вол ја 
и про це сот да не за пи ра. Ов де не 
мис лам са мо на упо тре ба та на ја
зи кот, ту ку во оп што за по тре ба та 
да се под го тви си сте мот за да мо
же да ги имп ле мен ти ра ба ра ња та 
или по тре би те што ги на ла га Рам
ков ни от до го вор. Се пак, сме там 
де ка Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е со
се ма дру го оп штес тво од тоа што 
бе ше пред Рам ков ни от до го вор. 
Мно гу ра бо ти се га се по и на кви, 
зе ме те ги за при мер прин ци пот на 
не ди скри ми на ци ја, прин ци пот на 
не ма јо ри за ци ја, од нос но по себ ни
те про це ду ри би ло на цен трал но 

или на ло кал но ни во, поз нат ка ко 
прин цип на двој но гла са ње, де цен
тра ли за ци ја та, обра зо ва ни е то, упо
тре ба та на ја зи ци те, изра зу ва ње то 
на иден ти те тот итн. Двој но то гла
са ње поз на то ка ко „Ба дин те ро ви от 
прин цип“ е фун да мен тал на при до
би вка за на ше то оп штес тво, за тоа 
што одре де ни одред би на Уста вот, 
ка ко и го лем број за ко ни не мо жат 
да се ме ну ва ат без гла со ви те на за
ед ни ци те, од нос но без нив на сог
лас ност. 
Ако се гле да од друг агол или од 
еко ном ски от ас пект, од нос но кол
ку гра ѓа ни те по до бро жи ве ат или 
сме та ат де ка на ше то оп штес тво е 
про ме не то на по до бро за раз ли ка 
од пред 2001 г., мис лам де ка по ова 
пра ша ње по стои не за до волс тво 
ме ѓу на се ле ни е то во Ма ке до ни ја. 
Жи во тот на гра ѓа ни те не е по до
брен, тоа не е са мо мо ја пер цеп ци
ја, ту ку тоа го по ка жу ва ат и број
ки те на ре ле вант ни те ин сти ту ции 
во др жа ва та, ка ко на пр. За во дот за 
ста ти сти ка. 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е со се ма 
дру го оп штес тво во по зи тив на 
смис ла на тоа што бе ше пред Рам
ков ни от до го вор. Осо бе но по пра
ша ња та на не ди скри ми на ци ја, не
ма јо ри за ци ја, од нос но прин ци пот 
на двој но мно зинс тво, де цен тра ли
за ци ја та, обра зо ва ни е то, упо тре
ба та на ја зи ци те, изра зу ва ње то на 
иден ти те тот итн. Од дру га стра на 
од еко ном ски ас пект по стои не за
до волс тво кај лу ѓе то.

Ка де (во кои по драч ја) мис ли те 
де ка се по стиг на по ве ќе на пре-
док, а ка де по мал ку?
Мис лам де ка по стои на пре док 
по од нос на во ста но ву ва ње то ин
стру мен ти, од нос но ме ха низ ми за 
за шти та од ма јо ри за ци ја на за ед
ни ци те, би ло на цен трал но или на 
ло кал но ни во, де цен тра ли за ци ја та 
на вла ста, обра зо ва ни е то, изра зу
ва ње то, не гу ва ње то и раз во јот на 
иден ти те тот и осо бе но сти те на 
за ед ни ци те, но се ка ко со одре де
ни сла бо сти во функ ци о ни ра ње то. 
Ме ѓу тоа јас сме там де ка тие сла
бо сти не се пос ле ди ца на не ма ње 
прав на ре гу ла ти ва или из гра де ни 
ме ха низ ми, ту ку де ка при чи ни те 
за тие сла бо сти се не ма ње то до
вол но по ли тич ка вол ја на тие што 
тре ба тоа да го спро ве ду ва ат и вто
ра та ра бо та е не ма ње то до вол но 
чо веч ки и еко ном ски ре сур си. 
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Од по да то ци те со ко и што рас по ла га ин сти ту ци ја та 
На ро ден пра во бра ни тел про из ле гу ва де ка во про це-
сот на со од вет на и пра вич на за ста пе ност се за бе ле-
жу ва на пре док.

Ко га ста ну ва збор за пра ша ње то 
на ре со ци ја ли за ци ја и по ми ру ва ње 
или вра ќа ње на до вер ба та на гра
ѓа ни те во ин сти ту ци и те и чув ство
то де ка тие ин сти ту ции се и нив ни, 
ка ко и над ми ну ва ње на тра у ми те 
од конф ли ктот, сме там де ка сме на 
по ло ви на пат. Не е до вол но са мо да 
се до не се за кон за ам не сти ја или 
за кон за бра ни те ли те, сме там де ка 
и два та за ко на на ме сто да обе ди
нат, бес по треб но соз да доа по дел
би во оп штес тво то и овие пра ша ња 
сѐ уште се отво ре ни. Сме там де ка 
за да се по стиг не чув ство то на ед
на квост кај си те гра ѓа ни, тре ба да 
се пре ста не со по дел би те и да се 
над ми не чув ство то де ка не кои се 
иск лу чу ва ат или де ка за не кој  др
жа ва та по ве ќе во ди сме тка. Мо ра 
да се нај де ре ше ние, за тоа што ако 
оста нат отво ре ни овие пра ша ња, и 
по на та му ќе соз да ва ат дел би ме ѓу 
два та нај го ле ми ен ти те та. 
Од дру га стра на ре со ци ја ли за ци ја
та ре а ли зи ра на пре ку прин ци пот 
на со од вет на та и пра вич на за ста
пе ност што во еден сег мент при фа
ти и одре ден дел од ли ца та кои беа 
оп фа те ни во конф ли ктот да се вра
бо ту ва ат итн., до бро ја оди гра сво
ја та уло га. Да не збо ру вам за вле
зот на при пад ни ци те на дру ги те 
за ед ни ци во по ли ци ја та и дру ги те 
без бед нос ни си сте ми на др жа ва та. 

Тоа се ка ко де ка по мог на во по ми
ру ва ње то и стек ну ва ње то ме ѓу себ
на до вер ба и до вер ба во ин сти ту
ци и те. Ако не се раз ви ва ат за ед
нич ки про е кти кои ќе ги не гу ва ат 
за ед нич ки те ра бо ти, про це сот на 
ре со ци ја ли за ци ја по те шко ќе оди. 

ПРА ВИЧ НА ТА ЗА СТА ПЕ-
НОСТ НЕ СЕ СА МО БРОЈ-
КИ, ТУ КУ И ЧУВ СТВО НА 
ЕД НА КВОСТ И ПРИ ПАД-
НОСТ

Ја спом на вте пра вич на та за ста-
пе ност. Ва ша та ин сти ту ци ја е 
од го вор на за две ра бо ти, од го-
вор на е и за не ди скри ми на ци ја та 
во јав ни от се ктор и пра вич на та 
за ста пе ност. Кол ку сте за до во лен 
од на пре до кот во из ми на ти те го-
ди ни на овие две по драч ја?
Не е слу чај но уште при кон ци пи
ра ње то на Рам ков ни от до го вор 
зна чи тел но ме сто ѝ бе ше да де но 
на ин сти ту ци ја та На ро ден пра
во бра ни тел. Во исти от до ку мент 
се утвр де ни ос нов ни те на че ла за 
за јак ну ва ње на по зи ци ја та и над
леж но сти те на На род ни от пра во
бра ни тел и при тоа му бе ше да де на 
над леж но ста да го сле ди по чи ту
ва ње то на прин ци пот на пра вич
на и со од вет на за ста пе ност, ка ко и 
да за шти ту ва од ди скри ми на ци ја. 
Ин сти ту ци ја та На ро ден пра во бра
ни тел, поч ну вај ќи од 2005 г., вр ши 
истра жу ва ња во вр ска со при ме
на та на прин ци пот на со од вет на 
и пра вич на за ста пе ност и, се ка ко, 
спро ве ду ва по стап ки за за шти
та од ди скри ми на ци ја. Ко га го во
рам за прин ци пот на со од вет на и 
пра вич на за ста пе ност, мо рам да 
истак нам де ка при ме на та на овој 
прин цип не ма за цел по стиг ну ва
ње то одре ден про цент, ту ку по
стиг ну ва ње чув ство за при пад ност 
и ед на квост.
Јас сум убе ден де ка во ве ду ва ње то 
на овој прин цип има за цел ин те
гри ра ње на си те за ед ни ци во оп
штес тво то, зго ле му ва ње на нив на
та до вер ба во ин сти ту ци и те на си
сте мот, со еден збор си те гра ѓа ни 
ин сти ту ци и те да ги чув ству ва ат 
за свои на ло кал но и на цен трал но 
ни во. 
Од по да то ци те со ко и што рас по
ла га ин сти ту ци ја та На ро ден пра
во бра ни тел про из ле гу ва  де ка во 
про це сот на со од вет на и пра вич на 
за ста пе ност се за бе ле жу ва на пре
док. Ме ѓу тоа, ние сѐ уште не сме 
зре ли ка ко оп штес тво, би деј ќи на
ши те ин сти ту ции сѐ уште не ма ат 
ка па ци те ти за во ве ду ва ње си стем 
на со од вет на и пра вич на за ста пе
ност кој ќе се ба зи ра на прин ци пи 
и кри те ри у ми кои да ва ат мож ност 
за нат пре вар. 
Мо же би е та ка би деј ќи се при ме
ну ва друг при стап или при стап на 
на тру пу ва ње број ки со што не се 
по стиг ну ва ефе ктив ност, од нос но 
не се по стиг ну ва цел та и су шти
на та на овој прин цип. Спо ред мое 
мис ле ње, цел та е ква ли тет но да се 
имп ле мен ти ра прин ци пот, а тоа 

зна чи си те при пад ни ци на за ед ни
ци те да би дат со од вет но вклу че ни 
во си те по ри на си сте мот и да го 
да ва ат сво јот при до нес во оп штес
тво то. 
При ста пот или по ста ве но ста на тој 
си стем на дел ба на „на ши“ и „ва
ши“ не е во ду хот на Рам ков ни от 
до го вор и сме там де ка тоа е проб
лем кон кој тре ба да има ме по и на
ков при стап.
Имај ќи ја пред вид еко ном ска та со
стој ба, гра ѓа ни те се при ну де ни да 
кон ку ри ра ат во ин сти ту ци и те кои 
вра бо ту ва ат по ос нов на пра вич
на за ста пе ност. Поз на то им е де ка 
има дел ба, од нос но де ка одре де ни 
ра бот ни ме ста се за ед на ет нич ка 
за ед ни ца, а дру ги за дру га.
Тоа не е до бро ни ту за гра ѓа ни те 
ни ту за оп штес тво то што не е цел
та што бе ше по са ку ва на со но ва та 
по ста ве ност на на ше то оп штес тво. 

За жал, вла дее при стап 
на на тру пу ва ње број-
ки што ин сти ту ци и те ги 
пра ви не е фи кас ни, а од 
дру га стра на и гра ѓа ни те 
кои тре ба да ги чув ству-
ва ат ин сти ту ци и те ка ко 
свои, не се за до вол ни.

Што се од не су ва до вто ри от прин
цип, од нос но прин ци пот на не ди
скри ми на ци ја, мо рам да ка жам де
ка ова е мно гу по се ри о зен пре диз
вик за на ше то оп штес тво, ако се 
има ат пред вид раз лич но сти те што 
по сто јат во на ше то оп штес тво. Мо
ра да приз на е ме де ка сѐ уште има
ме проб ле ми со по ста ву ва ње то на 
си сте мот на спре чу ва ње и за шти та 
од овој фе но мен, од нос но де ка од 
фор мал нопра вен ас пект сме сла
би. Од дру га стра на, и на ши те за
штит ни ин стру мен ти не ма ат ја ки 
ка па ци те ти за спра ву ва ње со ди
скри ми на ци ја та. Ту ка мо ра ме да 
приз на е ме и де ка на ши те гра ѓа ни 
сѐ уште не ја пре поз на ва ат ди скри
ми на ци ја та во си те неј зи ни фор ми 
ту ку нај че сто ја пре поз на ва ат ди
скри ми на ци ја та по ос нов на ет нич
ка при пад ност. 
Ова не го ве лам слу чај но, би деј ќи 
број ки те се ја сен по ка за тел. Ин сти
ту ци ја та На ро ден пра во бра ни тел 
го диш но при ма 2025  прет ста вки 
за ди скри ми на ци ја и ко га ќе кон
ста ти ра ме по вре да и гра ѓа ни нот и 
по на ша ин тер вен ци ја ус пе ва да го 
ос тва ри сво е то пра во, тој во исти
от  мо мент ја пре ки ну ва по стап ка
та. Име но, на гра ѓа ни те ка ко да им 
е единс тве но важ но да го ос тва рат 
пра во то, но не и да до ка жат де ка 
би ле иск лу че ни и ја по чув ству ва ле 
бол ка та пре диз ви ка на од ди скри
ми на ци ја та. 

Вле зот на при пад ни ци-
те на дру ги те за ед ни ци 
во по ли ци ја та и дру ги-
те без бед нос ни си сте ми 
на др жа ва та е ди ре ктен 
при до нес во по ми ру ва-
ње то, стек ну ва ње то ме-
ѓу себ на до вер ба и до вер-
ба во ин сти ту ци и те.
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Сѐ уште има ме проб ле-
ми со по ста ву ва ње то на 
си сте мот на спре чу ва ње 
и за шти та од ди скри ми-
на ци ја и де ка од фор-
мал но-пра вен ас пект 
сме сла би и на ши те за-
штит ни ин стру мен ти 
не ма ат ја ки ка па ци те ти 
за спра ву ва ње со овој 
фе но мен. 

Ако ги ана ли зи ра ме овие два прин
ци па (пра вич на та за ста пе ност и 
за шти та та од ди скри ми на ци ја), од
нос но нив но то спро ве ду ва ње, ќе 
дој де ме до зак лу чок де ка и по крај 
сла бо сти те во про це сот на вра бо
ту ва ње то и ква ли те тот на ка дри те, 
се пак прин ци пот на со од вет на та и 
пра вич на та за ста пе ност по за бр за
но се имп ле мен ти ра. Тоа  го по ка
жу ва ат и број ки те. Ако пред  2001 
го ди на по ма ли те ет нич ки за ед ни
ци би ле са мо сим бо лич но за ста пе
ни, де нес нив на та вклу че ност во 
ин сти ту ци и те е вид ли ва. Име но, 
од по да то ци те со кои рас по ла га 
ин сти ту ци ја та На ро ден пра во бра
ни тел, кај ал бан ска та за ед ни ца 
за ста пе но ста се га е 17,2 %, кај Тур

ци те и Ср би те 1,6 %, кај Вла си те и 
Ро ми те 0,7 % и кај Бош ња ци те 0,3 
%. Што се од не су ва до имп ле мен
та ци ја та на вто ри от прин цип, од
нос но прин ци пот на не ди скри ми
на ци ја, ту ка има ме за гри жу вач ки 
по ка за те ли и ка ко што ре ков, по
треб на е по го ле ма по све те ност во 
бор ба та за неј зи но спре чу ва ње од 
стра на на це ло то оп штес тво.

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НОСТ НА 
ЛИ ДЕ РИ ТЕ НА ИН СТИ ТУ-
ЦИ И ТЕ ЗА ЦЕ ЛОС НА ДО-
ВЕР БА ВО НИВ

Еден од на чи ни те за чув ству ва-
ње на ин сти ту ци и те ка ко свои 
e мул ти ет нич ки от ка ра ктер да 
би де одра зен во јав ни от жи вот. 
Вие сте ет нич ки Ал ба нец, во ди те 
ин сти ту ци ја ко ја е во пр ви те 10 
или 15 врв ни по зи ции во оп штес-
тво то. Да ли чув ству ва те де ка тоа 
што сте вие ет нич ки Ал ба нец го 
по до бру ва при е мот на ва ша та ин-
сти ту ци ја во ал бан ска та за ед ни-
ца во Ма ке до ни ја?

Да, и тоа мо жам да го илу стри рам 
и со број ки. Ко га јас за ста нав на 
че ло на оваа ин сти ту ци ја во 2005 
го ди на, бро јот на прет ста вки од 
дру ги те за ед ни ци бе ше мно гу сим
бо ли чен за раз ли ка од прет ста вки
те на гра ѓа ни те  од ма ке дон ска та 
ет нич ка за ед ни ца. Но, тоа не бе ше 
са мо ре зул тат на не ма ње вер ба во 
ин сти ту ци ја та, ту ку мо же би и во 
свес но ста на гра ѓа ни те за на чи
ни те на кои мо жат да се за шти тат, 
би деј ќи нај го ле ми от дел од гра ѓа
ни кои се ја ву ва ат и до ста ву ва ат 
прет ста вки се од град ски те по
драч ја. Ме ѓу тоа, од 2005 г. на ва му 
дра стич но се зго ле ми бро јот на 
прет ста вки и од дру ги те  ет нич ки 
за ед ни ци, не са мо од ал бан ска та. 
Ве ру вам де ка ако во одре де ни бит
ни ин сти ту ции во др жа ва та има ме 
при пад ни ци на за ед ни ци те кои со 
сво јот авто ри тет и со сво јот труд 
и про фе си о нал ност овоз мо жу ва ат 
ин сти ту ци ја та да се нат пре ва ру ва 
во оп штес тво то со што ќе соз да ва
ат пер цеп ци ја кај гра ѓа ни те де ка 
таа ин сти ту ци ја ја ис пол ну ва сво
ја та уло га, то гаш се ка ко де ка ќе се 
зго ле му ва вер ба та кон ин сти ту ци
и те. Мис лам де ка до би ва ње то на 
до вер ба та на  гра ѓа ни те е по вр за
но и со вклу че но ста на при пад ни
ци на нем но зин ски те за ед ни ци во 

со од вет на ин сти ту ци ја. 
Ние пред 10 го ди ни имав ме конф
ликт. Бе ше раз ни ша на до вер ба та 
на гра ѓа ни те во ин сти ту ци и те, 

Дра стич но се зго ле ми 
бро јот на прет ста вки, 
не са мо на Ал бан ци те 
и на дру ги те кои ба раа 
за шти та од ин сти ту ци-
ја та На ро ден пра во бра-
ни тел. Има по вр за ност 
ме ѓу по бр зо то до би ва-
ње до вер ба од гра ѓа ни те 
со вклу че но ста на при-
пад ни ци на нем но зин-
ски те за ед ни ци во со-
од вет на та ин сти ту ци ја.

осо бе но до вер ба та на по ма ли те ет
нич ки за ед ни ци. Во се кое мул ти
кул тур но оп штес тво мно гу е важ на 
уло га та на ли де ри те на ин сти ту ци
и те. Пр ви от чо век на одре де на ин
сти ту ци ја не тре ба да е се ле кти вен 

и да про те жи ра одре де на за ед ни
ца. Мо ра да ја има до вер ба та ако 
не од си те, то гаш од нај го ле ми от 
дел од при пад ни ци те на си те за ед
ни ци. Тре ба да би деш при фа тен од 
си те и си те да има ат вер ба во тво
ја та ин сти ту ци ја. Ме ѓу тоа, во ва
кви окол но сти во ка кви што се га е 
Ма ке до ни ја, се чув ству ва ат дел би 
по ра ди раз лич ни ин те ре си. Ве ру
вај те де ка е го лем пре диз вик да се 
из ба лан си ра ат со стој би те и ин сти
ту ци и те да ја ужи ва ат до вер ба та 
на гра ѓа ни те. 

Прет по ста ву вам и вие сте би ле 
во те шки си ту а ции и де ли кат ни 
си ту а ции, прет по ста ву вам де ка 
за тоа го во ри те, ед но го ле мо чув-
ство да се за шти ти ин те гри те тот 
на ин сти ту ци ја та.
Во пра во сте. Го лем пре диз вик е да 
се би де на че ло на оваа ин сти ту ци
ја и јас во те кот на мо е то до се гаш
но ра бо те ње мо рав да се со о чам 
со не кол ку круп ни пре диз ви ци. 
Име но, мо и те кри ти ки за суд ска та 
власт, по ли ци ја та, слу ча јот  Бро
дец итн. Не ма оп штес тво во све
тот ка де што по ра ди ом будс ма
нот би ле раз ре ше ни су дии. Тоа се 
слу чи во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и 
ни кој за тоа не го во ри. Јас бев пр
ви от кој кри ти ку вав ра бо та на су
дии по од нос на по чи ту ва ње то на 
прин ци пот на су де ње во раз у мен 
рок и ко мен ти рав суд ски од лу ки. 
Бев же сто ко на пад нат на по че то
кот, но се пак ус пе ав. Ом будс ма нот 
не смее да по гре ши, би деј ќи не ма 
мож ност за ис пра ва ње на гре шка
та, ка ко што има мож ност во дру ги
те ин сти ту ции, од нос но про фе сии.
На ма ке дон ска та јав ност ѝ е поз на
то мо е то же сто ко кри ти ку ва ње на 
ра бо та та на по ли ци ја та кое исто 
та ка бе ше по треб но да се над ми не 
со мно гу на пор, но и со по мош од 
ме ѓу на род на та за ед ни ца. Проб ле
мот, пред сѐ, сме там де ка е во све
ста или при фа ќа ње то на ом будс
ма нот од стра на на ин сти ту ци и те. 
По на та ка, слу ча јот Бро дец. За ме
не ка ко за штит ник на чо ве ко ви те 
пра ва нај бит но ми бе ше на по че то
кот да се пре зе мат мер ки за здрав
је то на вклу че ни те во овој слу чај, 
а по тоа да се  истра жат по стап
ки те на по ли ци ја та. Овој при стап 

Пра вич на та за ста пе ност се имп ле мен ти ра со по за бр за-
ни че ко ри. Име но, кај ал бан ска та за ед ни ца за ста пе но-
ста се га е 17,2 %, кај Тур ци те и Ср би те 1,6 %, кај Вла си те 
и Ро ми те 0,7 % и кај Бош ња ци те 0,3 %. Вто ри от прин-
цип на не ди скри ми на ци ја ба ра по се ри оз на по све те ност 
од це ло то оп штес тво за неј зи но спре чу ва ње.

Пр ви от чо век на одре де-
на ин сти ту ци ја не тре-
ба да е се ле кти вен и да 
про те жи ра одре де на за-
ед ни ца. Мо ра да ја има 
до вер ба та ако не од си те, 
то гаш од нај го ле ми от 
дел од при пад ни ци те на 
си те за ед ни ци. 
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кон слу ча јот не бе ше при фа тен од 
одре де ни кру го ви по ра ди по ли
тич ки ин те рес.
Слу ча јот го истра жив до крај, ги из
ве стив ре ле вант ни те ин сти ту ции 
и не потк лек нав на емо ции и на 
она што зна чи не про фе си о нал но 
по ста пу ва ње.
 Мо јот апел е до си те што се на ви
со ки по зи ции и кои мо жат да вли
ја ат на од но си те во оп штес тво то, 
да би дат про фе си о нал ни и да не се 
ра ко во дат од тоа на ко ја за ед ни ца 
ѝ при па ѓа ат.

Мо јот апел е до си те што 
се на ви со ки по зи ции и 
кои мо жат да вли ја ат на 
од но си те во оп штес тво-
то, да би дат про фе си о-
нал ни и да не се ра ко во-
дат од тоа на ко ја за ед-
ни ца ѝ при па ѓа ат. 

РАМ КОВ НИ ОТ ДО ГО ВОР 
СЕ ПРИ ФА ЌА ИЛИ ОТФР-
ЛА ВО ЗА ВИС НОСТ ОД 
ТЕС НИ ТЕ ПО ЛИ ТИЧ КИ 
ИН ТЕ РЕ СИ

Да ли сме та те де ка Рам ков ни от 
до го вор е мо дел и ид ни на за Ма-
ке до ни ја или да ли е по треб но не-
што да се ме ну ва? На пос лед ни те 
из бо ри има ше по ли тич ки пар тии 
кои ве леа де ка е мр тов Рам ков ни-
от до го вор, кои ба раа нов по ли-
тич ки до го вор. Да ли сме та те се-
пак де ка Рам ков ни от е мо дел или 
тре ба да ба ра ме не што дру го?
Спо ред мо е то дла бо ко убе ду ва ње, 
Рам ков ни от до го вор е мо дел кој 
мо же на ви сти на да би де до бра ос
но ва за на пре док на оп штес тво то. 
Ме ѓу тоа, за да се раз бе ре тоа та ка, 
по треб на е по го ле ма свес ност. Пр
во на ели ти те во Ма ке до ни ја, а по
на та му и на гра ѓа ни те. Имам впе
ча ток де ка по ра ди нив но то убе ду
ва ње или по ра ди тес ни по ли тич ки 
ин те ре си, дел од по ли тич ки те ели
ти се оби ду ва ат пре ку тој до ку мент 
да ос тва рат ко рист, од нос но да го 
при фа ќа ат ко га им од го ва ра и да 
го не ги ра ат ко га тоа не им од го
ва ра. Мис лам де ка од Рам ков ни от 
до го вор ние уште мно гу го ди ни ќе 
мо же ме да цр пи ме ос но ви за по до
бру ва ње на оп штес тво то. 
Рам ков ни от до го вор е до ку мент 
кој мо же да слу жи ка ко при мер за 
дру ги те мул ти ет нич ки оп штес тва. 
Проб ле ми по сто е ле и ќе по сто

јат и исти те тре ба да се ре ша ва ат 
етап но. Во ни кој слу чај не смее да 
се доз во ли да има за стој во про це
си те. 
Што се од не су ва до пра ша ње то за 
ме ну ва ње на Уста вот во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, сме там де ка из ја ви те 
што беа да де ни се по ли тич ки. Се 
знае ка ко се ме ну ва Устав. Со ди ја
лог и со ком про мис. Да ли ние сме 
со зре а ле да го над гра ди ме уште 
по ве ќе тоа што е за цр та но во Рам
ков ни от до го вор? Спо ред мое мис
ле ње по треб но ни е уште вре ме за 
тоа. Уште мно гу про це си тре ба да 
се над гра ду ва ат во ду хот на Рам
ков ни от до го вор. 

По ра ди тес ни по ли тич-
ки ин те ре си, дел од по-
ли тич ки те ели ти се оби-
ду ва ат пре ку Рам ков ни-
от до го вор да ос тва рат 
ко рист, од нос но да го 
при фа ќа ат ко га им од го-
ва ра и да го не ги ра ат ко-
га тоа не им од го ва ра.



37

РЕ ЗИ МЕ
Иџет Ме ме ти сме та де ка со Рам ков
ни от до го вор Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
е со се ма дру го оп штес тво во по зи
тив на смис ла, осо бе но со во ве ду ва
ње то на прин ци пот за за шти та од 
ма јо ри за ци ја  двој но то гла са ње. На
род ни от пра во бра ни тел сме та де ка 
во про це сот на со од вет на и пра вич на 
за ста пе ност се за бе ле жу ва на пре док. 
Сѐ уште не сме зре ли за да во ве де
ме си стем на со од вет на и пра вич на 
за ста пе ност ба зи ран на прин ци пи и 
кри те ри у ми кои да ва ат мож ност за 
нат пре вар. Од дру га стра на, вле зот 
на при пад ни ци те на нем но зин ски
те за ед ни ци во по ли ци ја та и дру ги те 
без бед нос ни си сте ми на др жа ва та е 
ди ре ктен при до нес во по ми ру ва ње
то и стек ну ва ње то ме ѓу себ на до вер
ба и до вер ба во ин сти ту ци и те. По
сто јат проб ле ми и со по ста ве но ста 
на си сте мот за спре чу ва ње и си сте
мот за за шти та од ди скри ми на ци ја и 
од пра вен ас пект и од ас пект на  ин
сти ту ции за за шти та од ди скри ми на
ци ја ка ко и јав на та свест. Пра вич на
та за ста пе ност се имп ле мен ти ра со 
по за бр за ни че ко ри. Тоа  го по ка жу
ва ат и ана ли зи те на пра ве ни од стра
на на ин сти ту ци ја та На ро ден пра во
бра ни тел. Име но, кај ал бан ска та за
ед ни ца за ста пе но ста се га е 17,2 %, кај 
Тур ци те и Ср би те 1,6 %, кај Вла си те 
и Ро ми те 0,7 % и кај Бош ња ци те 0,3 
%. Вто ри от прин цип на не ди скри ми
на ци ја ба ра по се ри оз на по све те ност 
за неј зи но спре чу ва ње од стра на на 
це ло то оп штес тво. Од 2005 г. на ва
му дра стич но се зго ле ми бро јот на 
прет ста вки те од дру ги те ет нич ки те 
за ед ни ци, не са мо на Ал бан ци те и на 
дру ги те кои ба раа за шти та од ин сти
ту ци ја та На ро ден пра во бра ни тел. 
Има по вр за ност ме ѓу по бр зо то до би
ва ње до вер ба од стра на на гра ѓа ни
те со вклу че но ста на при пад ни ци на 
нем но зин ски те за ед ни ци во со од вет
на та ин сти ту ци ја. Ви со ки те функ ци
о не ри тре ба да се про фе си о нал ни, а 
не да се ра ко во дат од тоа на ко ја за
ед ни ца ѝ при па ѓа ат. Рам ков ни от до
го вор е до бра рам ка, ко ја тре ба да се 
спро ве де, а че сто кри ти ки те на са ми
от до го вор се од пар ти ски ин те ре си.

Иџет Ме ме ти, ро ден во 1961 го ди на 
во  Ра ко вец, Те тов ско, прав ник од 
Уни вер зи те тот во При шти на, со пра
во су ден ис пит во  Скопје. На ро ден 
пра во бра ни тел е на Ре пуб ли ка Ма
ке до ни ја од де кем ври  2004  го ди на. 
Бил из бран за за ме никсе кре тар на 
Вла да та сѐ до  1999  го ди на. На два
па ти бил ми ни стер за прав да (2001 
г. и 2003 г.), а ра бо тел и ка ко су ди
ја на  Уставниот суд  на  Македонија 
(20032004 г.). Бил член на Ко ор ди
на тив но то те ло на Вла да та на Ма ке
до ни ја за спра ву ва ње со кри за та во 
2001 го ди на.

PërmbledhJe
Ixhet Memeti mendon se me 
Marrëveshjen kornizë Republika e 
Maqedonisë është shoqëri krejtësisht 
tjetër në kuptimin pozitiv, veçanërisht 
me vendosjen e parimit për mbrojtjen 
nga majorizimi – votimi i dyfishtë. 
Avokati i Popullit mendon se në 
procesin e përfaqësimit adekuat dhe 
të drejtë vërehet përparim. Akoma 
nuk jemi të pjekur që të vendosim 
sistem të përfaqësimit adekuat dhe 
të drejtë të bazuar në parimet dhe 
kriteret, të cilat japin mundësi për garë.  
Nga ana tjetër, hyrja e pjesëtarëve të 
bashkësive jo shumicë në polici dhe 
sistemet tjera të sigurisë të shtetit 
është kontribut i drejtpërdrejtë në 
pajtimin dhe besimin e ndërsjellë dhe 
besimin në institucionet. Ekzistojnë 
probleme edhe me vendosjen e 
sistemit për parandalim dhe sistemit 
për mbrojtje nga diskriminimi edhe 
nga aspekti juridik edhe nga aspekti 
i institucioneve për mbrojtje nga 
diskriminimi, si dhe vetëdija publike. 
Përfaqësimi i drejtë imlementohet me 
hapa të shpejtuar. Këtë e tregojnë edhe 
analizat nga ana e Institucionit Avokati 
i Popullit. Në të vërtetë, te bashkësia 
shqiptare përfaqësimi tani është 17,2%, 
te turqit dhe serbët 1,6%, te vllahët dhe 
romët 0,7% dhe te boshnjakët 0,3%. 
Parimi i dytë i jo diskriminimit kërkon 
përkushtim më serioz për pengimin e 
tij nga ana e gjithë shoqërisë. Nga viti 
2005 e këndej në mënyrë drastike u rrit 
numri i parashtesave nga bashkësitë 
tjera etnike, jo vetëm i shqiptarëve 
dhe të tjerëve të cilët kërkuan mbrojtje 
nga institucioni Avokati i Popullit. 
Ka lidhshmëri mes fitimit të shpejtë 
të besimit nga ana e qytetarëve 
me inkuadrimin e pjesëtarëve të 
bashkësive jo shumicë në institucionin 
adekuat. Funksionarët e lartë duhet të 
jenë profesionistë, e jo të udhëhiqen 
nga ajo se cilës bashkësi i takojnë. 
Marrëveshja kornizë është kornizë e 
mirë, e cila duhet të zbatohet, e shpesh 
kritikat për vetë marrëveshjen janë nga 
interesa partiake.

Ixhet Memeti, i lindur në vitin 
1961 në Rakovec, Tetovë, jurist nga 
Universiteti i Prishtinës, me provim 
të jurisprudencës në Shkup. Avokati i 
Popullit i Republikës së Maqedonisë 
nga dhjetori i vitit 2004. U zgjodh 
zëvendëssekretar i qeverisë deri në 
vitin 1999. Dy herë ishte ministër i 
Drejtësisë (në vitet 2001  dhe 2003) 
ndërsa ka punuar gjykatës i Gjykatës 
Kushtetuese të Maqedonisë (viti 2003
2004). Ishte anëtar i Trupit Koordinues 
të Qeverisë së Maqedonisë për 
përballjen me krizat në vitin 2001.

SummAry
Ixhet Memeti thinks that with the 
Framework Agreement the Republic 
of Macedonia is a completely different 
society, in a positive sense, especially 
with the inclusion of the principle 
for protection from double voting. 
The Ombudsman thinks that there is 
progress in the process of appropriate 
and equitable representation. 
Macedonia is not a sufficiently 
mature society to introduce a 
system of appropriate and equitable 
representation based on principles 
and criteria that allow the possibility 
for competition. On the other hand, 
the entrance of the nonmajority 
communities in the police and other 
security systems of the state is a direct 
contribution in the reconciliation 
and mutual trust in the institutions. 
There are problems with the set
up of the system of protection from 
discrimination, both from the legal 
aspect and the aspect of institutions 
for protection from discrimination 
and public awareness. Equitable 
representation has developed with 
faster steps, before 2001 4% Albanians 
were employed in the administration, 
and now there are 17.2%, the Turks and 
Serbs 1.6%, the Aromanians and Romas  
0.7%, and the Bosniaks 0.3%. The 
second principle of nondiscrimination 
demands more serious dedication for 
its prevention on behalf of the entire 
society. Since 2005 onwards, the 
number of ethnic communities, not only 
Albanians—but also others who asked 
for protection from the Ombudsman 
institution—has increased. There 
is a connection between the faster 
acquisition of trust from citizens 
and the involvement of nonmajority 
representatives in the appropriate 
institutions. The high officials should 
be professionals, and should not to be 
guided by their ethnic community. The 
Framework Agreement is a good frame, 
that should be implemented, and often 
the criticism of the agreement itself 
comes from narrow party interests.

Ixhet Memeti, born in 1961 in Rakovec, 
Tetovo, lawyer from the University in 
Pristina, with a BAR exam in Skopje. 
He has been the Ombudsman of the 
Republic of Macedonia since December 
2004. He was a Deputy Secretary of 
the Government until 1999. He was 
the Minister of Justice twice (in 2001 
and 2003), and he worked as a judge in 
the Constitutional Court of Macedonia 
(20032004). He was a member of the 
Crisis Management Coordinative Body 
of the Republic of Macedonia in 2001.
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Се наб ли жу ва де сет та та го диш ни-
на од Охрид ски от рам ко вен до го-
вор. Да ли мис ли те де ка Ма ке до ни-
ја се га е по до бро ме сто за жи ве е ње 
бла го да ре ние на не го во то спро ве-
ду ва ње?
Во оп што не се сом не вам. На ви сти на 
ве ру вам де ка Охрид ски от рам ко вен 
до го вор соз да де ед но бит но средс
тво, ед на рам ка ка ко што по ка жу ва 
и име то, за уна пре ду ва ње на мул
ти ет нич ко то оп штес тво, ка де што 
пра ва та на раз лич ни те ет нич ки за
ед ни ци со од вет но ќе се по чи ту ва ат. 
Се раз би ра, ка ко и се ко ја рам ка, таа 
ба ра мно гу ра бо та за неј зи но спро
ве ду ва ње та ка што ова е сѐ уште ра
бо та во тек, во тоа не ма сом не ва ње. 
Но во го ле ма ме ра при до не се да се 
уна пре ди по до бро то раз би ра ње на 
мул ти ет нич ки от ка ра ктер на зем ја
та Ма ке до ни ја.

Спо ред ва ше гле да ње, кои се об-
ла сти те ка де што има ше нај го лем 
на пре док во спро ве ду ва ње то и 
ка де бе ше нај ба вен на пре до кот во 
овие де сет го ди ни?
Об ла ста ка де што има нај ве ро јат но 
нај го лем на пре док е за ко но дав ство
то,  не оп ход но да обез бе ди це лос но 
по чи ту ва ње на на че ла та вгра де ни 
или до го во ре ни со Охрид ски от рам
ко вен до го вор. Овој за ко но да вен 
про цес ба ра ше го ле ма хра брост од 
стра на по ли тич ки те ли де ри во тоа 
вре ме, би деј ќи тоа бе ше  но во от ста
пу ва ње од прет ход на та си ту а ци ја. И 
ко га за ко но дав ни от про цес бе ше за
вр шен, Европ ска та Уни ја, пре ку ви
со ки от прет став ник Со ла на,  во тоа 
вре ме, топ ло го поз дра ви овој би тен 

раз вој, но се раз би ра тој исто та ка 
наг ла си, ка ко што пра вев ме во тоа 
вре ме ко га јас бев та му, а и се га, де
ка ра бо та та око лу  спро ве ду ва ње то 
ба ра до пол ни тел но и по го ле мо вни
ма ние. Би ре кол де ка нај ве ро јат но 
нај го ле ма та сла бост е по тре ба та од 
по е фе ктив но спро ве ду ва ње, осо бе
но би ре кол во две об ла сти. Ед на та 
е обра зо ва ни е то, а дру га та е пра вич
на та за ста пе ност. Во об ла ста на де
цен тра ли за ци ја та мис лам де ка е по
стиг на то до ста, но бит но е де ка она 
што е по стиг на то тре ба да се кон со
ли ди ра, над гра ди. Тоа, по втор но би 
ре кол, е ра бо та во тек. 

Об ла ста ка де што има 
нај ве ро јат но нај го лем 
на пре док е за ко но дав-
ство то, а и во об ла ста 
на де цен тра ли за ци ја та 
де ка е по стиг на то до-
ста, до де ка нај ве ро јат но 
нај го ле ма та сла бост би 
ре кол се две об ла сти - 
ед на та е обра зо ва ни е то, 
а дру га та е пра вич на та 
за ста пе ност.

Обра зо ва ни е то ве ро јат но е нај те
шко и за тоа има не кол ку бит ни по
ра ки од стра на на ОБСЕ и од Ви
со ки от ко ме сар кој лич но дој де да 
по ну ди со вет. Сѐ уште има до ста ра
бо та да се за вр ши со цел да се обез
бе ди во се кто рот за обра зо ва ние да 
се по чи ту ва ат на че ла та и ду хот на 
Охрид ски от рам ко вен до го вор це
лос но. 

ОД ОБРА ЗО ВА НИ Е ТО 
ТРЕ БА ДА ЗА ПОЧ НЕ 
ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА ТА

Мо же те ли да ела бо ри ра те не што 
по ве ќе за пра вич на та за ста пе-
ност?
За пра вич на та за ста пе ност по стои 
го лем пре диз вик да се соз да де ед на 
сли ка за ви стин ска та со стој ба ка ква 
е за ста пе но ста на раз лич ни те за ед
ни ци во раз лич ни те др жав ни ин сти
ту ции.  И мис лам де ка мно гу раз лич
ни вла ди и раз лич ни пот пре тсе да те
ли се оби де ле, поч ну вај ќи со Имер 

Сел ма ни, па ду ри и пред тоа, да 
соз да дат ед на сли ка, но сѐ уште не е 
по стиг на то на за до во ли те лен на чин. 
Но се пак мис лам де ка е на пра вен 
зна ча ен на пре док во зго ле му ва ње
то на за ста пе но ста на за ед ни ца та на 
ет нич ки те Ал бан ци, во не кол ку др
жав ни ин сти ту ции, осо бе но во  об
ла ста на од бра на та и дру ги, за жал 
за по ма ли те ет нич ки за ед ни ци ка ко 
што се тур ска та за ед ни ца,  ром ска та 
за ед ни ца итн. на пре до кот не е  ка ко 
што би тре ба ло да е.  
Се га, се раз би ра пра ша ње то на пра
вич на та за ста пе ност не тре ба да е 
пра ша ње да се до не сат ли ца са мо 
за ра ди нив на та ет нич ка при пад
ност. Лу ѓе то тре ба да се вклу чат по
ра ди нив на та ет нич ка при пад ност и 
нив на та екс пер ти за, а во мно гу слу
чаи екс пер ти за та е до ста огра ни че
на. Тоа е ед на од при чи ни те зо што  
Европ ска та Уни ја фи нан си ски го 
под др жа фор ми ра ње то на Ака де
ми ја та за су дии и об ви ни те ли, за да 
се соз да де ед на мре жа на екс пер ти 
од раз лич ни ет нич ки за ед ни ци во 
се кто рот на судс тво то и јав но то об
ви ни телс тво и, се раз би ра, бит но е 
да се обез бе ди си те дип ло ми ра ни 
од таа ака де ми ја да се ин кор по ри
ра ат во судс тво то и јав но то об ви ни
телс тво што сѐ уште е пра ша ње  кое 
тре ба да се ре ши. Та ка што, мис лам 
де ка има одре ден на пре док, во тоа 
не ма сом не ние, но  има ра бо та ко ја 
сѐ уште тре ба да се за вр ши. 

И за обра зо ва ни е то?
Вто ро, во обра зо ва ни е то ту ка гле
да ме, за жал, еден тренд на раз де ле
ност во пог лед на про сто ри и те ка де 
што се од ви ва на ста ва та по ет нич
ка ли ни ја, ка ко и по ја зич на ли ни ја, 
но во ос но ва по ет нич ка ли ни ја. Ги 
ви дов ме проб ле ми те во Стру га, во 
Ки че во, во Ку ма но во и ова мно гу за
гри жу ва, би деј ќи до кол ку соз да де те 

Ер ван Фу е ре
ПОТРЕБНА Е ЗАЕДНИЧКА ВИЗИЈА ЗА ИДНИНАТА
ervan Fuere, Nevoitet vizion i përbashkët për ardhmërin
erwan Fouere, Shared vision for the future is needed

Мис лам де ка е на пра-
вен зна ча ен на пре док во 
зго ле му ва ње то на за ста-
пе но ста на за ед ни ца та 
на ет нич ки те Ал бан ци, 
но за жал за по ма ли те 
ет нич ки за ед ни ци, на-
пре до кот не е ка ко што 
би тре ба ло да биде.  
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разд во е ност на ни во на учи ли ште, 
мо же те да за мис ли те ка кво вли ја ние 
ќе има ова за оп штес тво то во це ли
на. Ток му за тоа Ви со ки от ко ме сар 
на ОБСЕ, г. Во ле бек, дој де и ние сил
но го под др жав ме и пред ло жив ме 
ед на ин те гри ра на стра
те ги ја за обра зо ва ние, за 
да се оби де ме да го на ма
ли ме и ели ми ни ра ме овој 
тренд и да обез бе ди ме 
си сте мот на обра зо ва ние 
на ви сти на да е одраз на 
мул ти ет нич ки от ка ра
ктер на Ма ке до ни ја. 
За тоа, ова сѐ уште ба ра 
ин тен зив на ра бо та од 
стра на на  Вла да та, Ми
ни стерс тво то за обра
зо ва ние и  тоа  не е по
втор но са мо пра ша ње да 
се усвои стра те ги ја, што Вла да та го 
на пра ви и што е мно гу до бро, ту ку 
е пра ша ње да се ра бо ти од нај ни ско 
ни во за да се  обез бе ди опе ра тив
ност на стра те ги ја та. За тоа се по
треб ни кон сул та ции со си те раз лич
ни акте ри, на став ни ци, син ди ка ти, 
ро ди те ли, оп штин ски ли де ри, гра
ѓан ско то оп штес тво. Си те тие тре ба 
да се вклу чат за да се обез бе ди ус
пех на обра зов на та стра те ги ја, за тоа 
што има ме ед на си ту а ци ја ка де што 
сѐ уште по стои не до вер ба по ме ѓу 
раз лич ни ет нич ки за ед ни ци. Зна чи, 
има до ста пре дра су ди. Единс тве ни
от на чин да се над ми не оваа не до
вер ба е да се уна пре ди ед но оп кру
жу ва ње ка де што ќе има по го ле мо 
по чи ту ва ње, а обра зо ва ни е то е нај
ве ро јат но об ла ста  од ко ја тре ба да 
се за поч не. 

Што мис ли те, кои се клуч ни др-
жав ни аген ции за спро ве ду ва ње 
на Охрид ски от рам ко вен до го вор 
и кои се нив ни те ка па ци те ти за 
спро ве ду ва ње?
Се раз би ра, глав ни от кој што е од го
во рен е Вла да та. Таа има од го вор
ност за се којд нев но то спро ве ду ва ње 
или кон тро ла врз спро ве ду ва ње то 
на Охрид ски от рам ко вен до го вор. 
Тоа е кан це ла ри ја та на пот пре тсе

да те лот за Охрид ски от рам ко вен 
до го вор. Мис лам де ка гре шка та во 
пос лед ни те го ди ни е де ка по не кој
пат, не ве лам се кој пат, но по не кој пат 
се ко гаш ко га има проб лем во дел 
од зем ја та во кој пре до ми нант ни се  

ет нич ки Ал бан ци, Вла
да та та му пра ќа ли це 
кое е Ал ба нец. Мо же би 
би би ло да ле ку по до бро 
да се раз мис ли пот пре
тсе да тел за Охрид ски от 
рам ко вен до го вор, тоа 
ра бот но ме сто, да го има 
Ма ке до нец. 
Она што се оби ду вам 
да об јас нам е де ка тре
ба да се ос ло бо ди ме од 
оваа раз де ле ност на  ре
ша ва ње на проб ле ми те 
по ме ѓу раз лич ни ет нич

ки за ед ни ци и да наг ла си ме де ка 
Охрид ски от рам ко вен до го вор е ед
но пра ша ње на на ци о нал но единс
тво за це ла та на ци ја и мо ра да ги 
вклу чи си те се кто ри на оп штес тво
то. Зна чи Вла да та е глав ни от актер. 
Мо ра да да ва при мер. ОРД во це лост 
тре ба да би де про ект кој ќе ја вклу чи 
це ла та Вла да, поч ну вај ќи од пре ми е
рот, пре тсе да те лот, со што ќе по ка
же де ка ова е про ект кој ги по го ду ва 
си те нив, а не са мо ет нич ки те за ед
ни ци per se, а по тоа во вто ри от слој, 
ако са ка те, го има те Пар ла мен тот и 
го има те Ко ми те тот за ме ѓу ет нич ки 
од но си кој тре ба да би де да ле ку по
а кти вен. 
По тоа има те ре ги о нал ноде цен
тра ли зи ра но ни во, ка де има до бра 
ин фра стру кту ра во пог лед на ме ѓу
ет нич ки ко ми сии, но по втор но нив 
тре ба да им се да де да ле ку по го ле
ма под др шка и да ле ку по ве ќе глас 
за тоа што тие исто та ка се одраз на 
гра ѓан ско то оп штес тво.  Гра ѓан ско
то оп штес тво тре ба да игра ви тал на 
уло га. Во овој на ци о на лен про ект 
Вла да та не мо же да сто ри сѐ и ток му 
за тоа јас лич но се кој пат се за ла гам 
за еден по се оп фа тен од нос по ме ѓу 
Вла да та и гра ѓан ско то оп штес тво, 
би деј ќи ова го за јак ну ва де мо крат
ско то тки во на се ко ја зем ја, а осо бе
но на Ма ке до ни ја. 

МУЛ ТИ ЕТ НИЧ КИ ОТ КА-
РА КТЕР НА ЕД НА НА-
ЦИ ЈА НЕ Е СЛА БОСТ, 
ТУ КУ Е ЗНАК НА СИ ЛА

Ко га се збо ру ва за ду хот на Охрид-
ски от рам ко вен до го вор, мно гу од 
нив се по ви ку ва ат на мно гу раз-
лич ни не шта. Што мис ли те Вие за 
Охрид ски от рам ко вен до го вор? 
Се раз би ра, Охрид ски от рам ко вен 
до го вор зна чи раз лич но не што за 
раз лич ни ли ца. Мис лам де ка тоа ја  
наг ла су ва по тре ба та за по го ле мо 
фо ку си ра ње од стра на на Вла да та да 
се уна пре ди ед на се оп фат на и јас на 
де ба та за Охрид ски от рам ко вен до
го вор. Сѐ е до ста до бро, Вла да та е 
до ста актив на, да ва по го ле ма бу џет
ска под др шка за спро ве ду ва ње то на 
Охрид ски от рам ко вен до го вор. Но, 
Охрид ски от рам ко вен до го вор не 
е не што што мо же да се ре ши пре
ку да ва ње па ри за не го. По треб но е 
по све те но вни ма ние, по треб на е по
го ле ма чув стви тел ност и по треб но 
е ли дерс тво од стра на на Вла да та, 
ну де ње ви зи ја за Охрид ски от рам
ко вен до го вор и ка ко тоа мо же да 
при до не се да се соз да де по до бро оп
штес тво во Ма ке до ни ја, со це лос но 
учес тво на гра ѓан ско то оп штес тво, 
на раз лич ни те ет нич ки за ед ни ци и 
тоа е нај до бар на чин да се ре ши не
до вер ба та.   
Ова прет ста ву ва на ци о на лен на пор, 
тоа не е на пор са мо за ед на или дру
га ет нич ка за ед ни ца и мо же би во по
че то кот гре шка та бе ше во тоа што 
фо ку сот бе ше по ве ќе на ет нич ки те 
Ал бан ци, а не и на си те дру ги ет нич
ки за ед ни ци. 

Ова прет ста ву ва на ци-
о на лен на пор, тоа не е 
на пор са мо за ед на или 
дру га ет нич ка за ед ни ца 
и мо же би во по че то кот 
гре шка та бе ше во тоа 
што фо ку сот бе ше по ве-
ќе на ет нич ки те Ал бан-
ци, а не и на си те дру ги 
ет нич ки за ед ни ци. 

Но, ние мо же да се на до гра ди ме на 
она што се по стиг на со ет нич ки
те Ал бан ци, со што ќе обез бе ди ме 
дру ги те ет нич ки за ед ни ци тоа да го 
ста са ат. За ме не Охрид ски от рам ко
вен до го вор е на ци о на лен про ект 
кој тре ба да ги вклу чи си те се кто ри 
на оп штес тво то и тоа е го ле ма си ла, 
ве ру вам. Не кои лу ѓе ја сме та ат мул
ти ет нич но ста ка ко сла бост на ед на 
зем ја. По сто јат број ни зем ји, исто 

До кол ку соз да-
де те раз де ле-
ност на ни во 
на учи ли ште, 
мо же те да за-
мис ли те ка кво 
вли ја ние ќе 
има ова за оп-
штес тво то во 
це ли на.
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та ка и во Евро па, ка де мул ти ет
нич ки от ка ра ктер на ед на на ци ја 
е знак на си ла, а нај до бра га ран ци
ја за пра вил но функ ци о ни ра ње на 
де мо крат ско то оп штес тво е да се 
има це лос на по чит на оваа мул ти
ет нич ност и ет нич ки те за ед ни ци 
да мо же да жи ве ат ед на до дру га, 
по чи ту вај ќи се ед на со дру га, без 
ни ка ква по тен ци јал на ди скри ми
на ци ја или конф ликт.

Да ли Охрид ски от рам ко вен до го-
вор е мо дел за ид ни на та на  Ма-
ке до ни ја?
По втор но, Охрид ски от рам ко вен 
до го вор за ме не е мо дел кој мо же 
да функ ци о ни ра,  но тре ба по сто
ја но да се не гу ва. Се раз би ра, по
сто јат не со вр ше но сти ка ко и во 
ко ја би ло рам ка во ко ја би ло пос
тконф ликт на си ту а ци ја, во кои би
ло пос тконф ликт ни оп штес тва. Но 
и по крај тоа, сме там де ка ако ги 
пог лед не те за пи си те од из ми на ти
те го ди ни, би лан сот де фи ни тив но 
е по зи ти вен, но не е со вр шен и ток
му за тоа, се раз би ра, со чув ству вам 
со оние кои сме та ат де ка ни што 
не е на пра ве но ов де и он де и мо
ра да се на пра ви да ле ку по ве ќе.  
Но за оние кои кри ти ку ва ат не ма 
ни ка ква смис ла бе бе то да се фр ли 
за ед но со во да та во ко ја се ба ња
ло, ка ко што би рек ле ние. Да ле ку 
е по до бро да се  ко ри сти она што 
по стои и да се по до бри не со вр
ше но ста ко ја што по стои. И да се 
оби де ме да ги ре ши ме. Си те тие 
не со вр ше но сти кои се спо ме на ти, 
се оние кои се по ја ву ва ат по ра ди  
не ма ње чув стви тел ност од стра на 
на по ли тич ко то ли дерс тво. Си те 
овие раз лич ни ини ци ја ти ви во из
ми на ти те го ди ни, ка ко што е Скоп
је 2014, за жал при до не соа за ед на 
ат мо сфе ра на раз дор, на ме сто да 

се уна пре ду ва ед на ат мо сфе ра на 
хар мо ни ја. За тоа пра ша ње то око лу 
чув стви тел но ста е тол ку бит но и 
за тоа тре ба да се овоз мо жи мо де
лот  да функ ци о ни ра и да се не гу ва 
и да се под др жу ва. 

 До кол ку ја спо ре ди ме Ма ке до ни-
ја со искус тво то на Се вер на Ир-
ска, ед на го ле ма раз ли ка е во тоа 
де ка та му има ат ед на стра те ги ја 
на ре че на Спо де ле на ви зи ја. Да ли 
сме та те де ка има ме до вол но ви-
зи ја ка де оди ме ка ко др жа ва или 
да ли ни тре ба ед на стра те ги ја 
или ви зи ја? 
Да, со си гур ност це лос но ја спо де
лу вам таа за гри же ност. Тре ба да 
по сто јат да ле ку по ве ќе од луч ни 
на по ри за да се раз вие ед на стра
те ги ја, ви зи ја за зем ја та ко ја гле да 
на на пред и ја по ка жу ва уло га та на 
раз лич ни те ет нич ки за ед ни ци за 
пот тик ну ва ње на  ид ни от ус пех на 
Ма ке до ни ја во кон текст на европ
ска та ин те гра ци ја. И си ла та на се
ко ја  на ци ја че сто па ти се одре ду ва 
од неј зи на та вна треш на хар мо ни ја 
и единс тво. Ако има те оп штес тво 
кое е по де ле но, што за не сре ќа  во 
мно гу на вра ти е слу чај со Ма ке до
ни ја, ова го ос ла бу ва  про фи лот на 
зем ја та над вор, во странс тво. За тоа 
ова ќе  би де мно гу бит но ко га ќе 
за поч нат пре го во ри те за при ста
пу ва ње. Сло ве ни ја (во ред, мо же би 
не е до бар при мер би деј ќи се тие 
мо но ет нич ки) бе ше до ста ус пеш на 
во пре го во ри те, за тоа  што има ше 
единс твен при од, има ше кон сул та
ци ја  со си те се кто ри на гра ѓан ско
то оп штес тво. Тоа е она што би тре
ба ло да се соз да де во Ма ке до ни ја, 
исто та ка. На ви сти на ве ру вам де ка 
де се тго диш ни на та ну ди единс тве
на мож ност да се раз вие оваа ви
зи ја, оваа стра те ги ја со ко ја ќе се 

по бег не од по ли тич ки, пар ти ски 
ин те ре си и ќе се про мо ви ра ед на 
стра те ги ја ко ја на ви сти на ќе би де 
одраз на си те ет нич ки за ед ни ци и 
на си те се кто ри кои ќе ги обе ди нат 
си те дру ги фа кто ри, а исто та ка ќе 
го уна пре дат про це сот на по ми ру
ва ње, по ми ру ва ње то по ме ѓу оние 
раз лич ни се кто ри на за ед ни ци те 
кои стра да ле во 2001 г. Се раз би ра, 
емо ци и те за мно гу ми на сѐ уште се 
мно гу све жи, но ви дов ме одре де
ни од лич ни при ме ри на на по ри за 
хра бро по ми ру ва ње од стра на на 
пре тсе да те лот Та диќ во Ср би ја и 
дру ги, та ка што не ма при чи на тоа 
да не се по стиг не и во Ма ке до ни
ја и ова ќе по мог не да се обез бе ди 
ус пех на ви зи ја та, стра те ги ја та за 
ид ни на та на Ма ке до ни ја. 

Да ли са ка те да до да де те не што?
Са мо да по вто рам де ка за ме не ед
на од нај го ле ми те пред но сти што 
Ма ке до ни ја ги има, што че сто по
вто ру вав ко га бев во Ма ке до ни ја, 
е мул ти ет нич ки от ка ра ктер и таа 
пред ност тре ба да се иско ри сти 
ус пеш но. Тре ба да се иска же по го
ле мо единс тво и по го ле ма  по чит и 
да се ос ло бо ди ме од пре дра су ди те 
кои по сто јат и, за жал, и не до вер
ба та. По стои го ле ма под го тви тел
на ра бо та и се га пра ша ње е да се 
над гра ду ва таа под го тви тел на 
ра бо та за да се обез бе ди ус пех за 
зем ја та во ид ни на. Јас не мам ни
ка кво сом не ва ње де ка овој про цес 
ќе се ос тва ри, би деј ќи Ма ке до ни ја 
е цвр сто од лу че на, мла да та ге не ра
ци ја на ви сти на е спрем на да оди 
на пред и да из бе га од овие сте ре о
ти пи  од ми на то то и  Вла да та тре ба 
да  го одра зи тој дух на од луч ност 
во неј зи ни те ак ции. 
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РЕ ЗИ МЕ 
Ер ван Фу е ре не се сом не ва де ка Ма ке
до ни ја, бла го да ре ние на Охрид ски от 
рам ко вен до го вор, се га е по до бро ме
сто за жи ве е ње, уна пре де но мул ти ет
нич ко оп штес тво, ка де што пра ва та на 
раз лич ни те ет нич ки за ед ни ци со од
вет но се по чи ту ва ат. Нај го лем на пре
док има во за ко но дав ство то, ка ко и во 
де цен тра ли за ци ја та, а нај го ле ми сла
бо сти има во обра зо ва ни е то и пра вич
на та за ста пе ност. На пра вен е зна ча ен 
на пре док во зго ле му ва ње то на за ста
пе но ста на за ед ни ца та на ет нич ки те 
Ал бан ци, но за по ма ли те ет нич ки за
ед ни ци на пре до кот не е  ка ко што би 
тре ба ло да е. Се раз би ра, пра ша ње то 
на пра вич на  за ста пе ност не е са мо 
пра ша ње на ет нич ка при пад ност – ту
ку и на со од вет на екс пер ти за. Тој ука
жу ва де ка „до кол ку соз да де те раз де ле
ност на ни во на учи ли ште, мо же те да 
за мис ли те ка кво вли ја ние ќе има ова 
за оп штес тво то во це ли на“. По треб но 
е спро ве ду ва ње на стра те ги ја та за ин
те гри ра но обра зо ва ние. За ОРД тре ба 
по ши ро ка оп штес тве на де ба та, пред
во де на од Вла да та, за да се по стиг не 
се оп фат на сог лас ност за за ед нич ка 
ви зи ја за ид ни на та на Ма ке до ни ја. И 
са мо то спро ве ду ва ње на ОРД, тре ба да 
е на ци о на лен на пор/ про ект, не са мо 
актив ност на Вла да та. Ед на иде ја мо
же да би де – за ме никпре тсе да тел на 
Вла да та, за дол жен за ОРД, да би де ет
нич ки Ма ке до нец, на ме сто Ал ба нец. 
Тоа што се по стиг на со ет нич ки те Ал
бан ци, тре ба да се обез бе ди за дру ги те 
нем но зин ски за ед ни ци. Мул ти ет нич
но ста не е сла бост на ед на на ци ја, ту
ку е знак на си ла. Мул ти ет нич но ста е 
ед на од нај го ле ми те пред но сти на Ма
ке до ни ја.

Ер ван Фу е ре, ро ден во 1946 г., прав ник, 
а за вр шил на Европ ски сту дии во Ни
ца и пост дип лом ски сту дии во Бри сел. 
Бил ам ба са дор на Европ ска та Уни ја и 
шеф на Де ле га ци ја та на Европ ска та 
ко ми си ја во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во 
пер и о дот 20052011 г.  Во Ма ке до ни ја 
до а ѓа од ли дер ска та по зи ци ја на Де
ле га ци ја та на ЕК во Сло ве ни ја (2002
2005 г.). Бил прет став ник на ЕУ во Ме
кси ко, во Ку ба, во Јуж на Афри ка, во 
Ве не цу е ла (ја ну а ри 1984) и из вр шу вал 
по го лем број функ ции, поч ну вај ќи од 
1973 го ди на.

PërmbledhJe
Ervan Fuere nuk dyshon se Maqedonia, 
duke iu falënderuar Marrëveshjes kornizë 
të Ohrit, tani është vend më i mirë për 
jetë, shoqëri e avancuar multietnike, 
ku të drejtat e bashkësive të ndryshme 
etnike respektohen në mënyrë adekuate. 
Avancim më të madh ka në legjislacion, 
si edhe në decentralizim, ndërsa dobësi 
më të mëdha në arsim dhe përfaqësimin 
e drejtë. Është bërë avancim i madh në 
rritjen e përfaqësimit të bashkësisë së 
shqiptarëve etnik, por për bashkësitë më 
të vogla etnike avancimi nuk është siç 
është dashur të jetë. Kuptohet, çështja e 
përfaqësimit të drejtë nuk është vetëm 
çështje e përkatësisë etnike – por edhe 
i ekspertizës adekuate. Ai thotë se “nëse 
krijoni ndarje në nivel të shkollave, 
mund të paramendoni çfarë ndikimi 
do të ketë kjo për shoqërinë në tërësi”. 
Nevojitet zbatimi i strategjisë për arsim 
të integruar. Për MKO duhet debat më i 
gjerë shoqëror, të prirë nga Qeveria, që të 
arrihet pajtueshmëri e përgjithshme për 
vizionin e përbashkët për ardhmërinë e 
Maqedonisë. Edhe vetë implementimi 
i MKO, duhet të jetë përpjekje/projekt 
nacional, jo vetëm aktivitet i Qeverisë. 
Një ide mund të jetë – zëvendëskryetar 
i Qeverisë, i angazhuar për MKO, të jetë 
maqedonas etnik, nlë vend të shqiptarit. 
Ajo që u arrit me shqiptarët etnik, 
duhet të sigurohet për bashkësitë tjera 
jo shumicë. Multietniciteti nuk është 
dobësi i një kombi, por është shenjë 
e fuqisë. Multietniciteti është një nga 
përparësitë më të mëdha të Maqedonisë.

Ervan Fuere, i lindur në vitin 1946, 
avokat, ndërsa i diplomuar në Studimet 
Evropiane në Nicë, ndërsa studimet pas 
diplomike në Bruksel. Ishte ambasador 
BEsë dhe shef i Delegacionit të 
Komisionit Evropian në Republikën e 
Maqedonisë në periudhën 20052011. 
Në Maqedoni vjen nga posti i kreut 
të Delegacionit të KE në Slloveni (viti 
20022005) .Ishte përfaqësuesi i BE 
në Meksikë, Kubë, Afrikën e Jugut, 
Venezuela ( janar 1984) dhe ka ushtruar 
më shumë funksione, duke filluar nga 
viti 1973.

SummAry
Erwan Fouere does not doubt that 
Macedonia, thanks to the Ohrid 
Framework Agreement is a better place 
for living now, an advanced multiethnic 
society, where the rights of the different 
ethnic communities are respected. The 
biggest progress is in the legislation, as 
well as in the decentralisation, and the 
biggest weaknesses are in education 
and the equitable representation. 
There has been a significant progress 
in increasing the representation of the 
ethnic Albanians, but the progress for 
the smaller ethnic communities is not 
as it should be. Of course, the issue of 
equitable representation is not only an 
issue of the ethnic affiliation, but also 
of an appropriate expertise. He points 
out that “if you create a separation at 
school level, you can imagine what 
impact it will have on the society as a 
whole”. It is necessary to implement the 
strategy for integrated education. OFA 
needs a broader social debate, led by the 
Government, to achieve a comprehensive 
agreement on the common vision for 
the future of Macedonia. The very 
implementation of OFA should be a 
national effort/project, not only an 
activity. An idea can be that the Vice Prime 
Minister in charge of OFA is an ethnic 
Macedonian rather than an Albanian. 
What has been achieved with the ethnic 
Albanians should be provided for 
the other nonmajority communities. 
The multiethnicity is not a weakness 
of a nation, but rather its strength. 
Multiethnicity is one of the biggest 
advantages of Macedonia.

Erwan Fouere, born in 1946, a lawyer, he 
graduated at European Studies in Nice 
and finished graduate studies in Brussels. 
He was the European Union Ambassador 
and a head of the European Commission 
Delegation in the Republic of Macedonia 
in the period of 20052011. He came to 
Macedonia from the leading position at 
EC delegation in Slovenia (20022005). 
He was EU representative in Mexico, 
Cuba, South Africa, Venezuela (January 
1984) and he has been on a number of 
positions since 1973.
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Ка ко ги оце ну ва те ме ѓу ет нич ки те 
од но си де не ска?
Со еден збор, кре вки. Ме ѓу тоа не од 
та ков вид за да се за гри жи ме де ка ме
ѓу ет нич ки те од но си се на ру ше ни. Не 
се на ру ше ни, ме ѓу тоа, за жал, не сме 
ус пе а ле да из гра ди ме та ков сте пен на 
до вер ба, за да ка же ме де ка де неш но то 
се којд не вие и по ли тич ко од не су ва ње 
е сраз мер но со од но си те на обич ни те 
лу ѓе Ал бан ци и Ма ке дон ци. При ста
пот, од не су ва ње то на обич ни от чо век 
од раз лич ни ет нич ки за ед ни ци и со 
раз лич на ве ра се по то ле рант ни и со 
вза ем но по чи ту ва ње откол ку што е 
по ли тич ка та кли ма во Ма ке до ни ја.

Тоа го по ка жа на ше то не о дам неш но 
истра жу ва ње ка де што по ли тич ки-
те пар тии се об ви не ти де ка нај не-
га тив но вли ја ат на ме ѓу ет нич ки те 
од но си. 
Јас ќе ви да дам еден ли чен при мер. 
Учес тву вав на ед на еми си ја на ед на 
на ци о нал на те ле ви зи ја во Ма ке до ни
ја на те ма „Со жи во тот во еден ет нич
ки ме шан град – Те то во“, со по ли ти
ча ри од Те то во, со ин те ле кту ал ци од 
Те то во, со умет ни ци од Те то во и со 
вклу чу ва ње на гле да чи. На јек стрем
ни те во на ста пи те беа гле да чи те кои 
не беа од Те то во. И Ал бан ци и Ма ке
дон ци. Та ка што при ста пот не е со од
ве тен на цел та. Ако се сог ла си ме де ка 
стол бот на ста бил но ста, стол бот на 
одрж ли во ста, стол бот на перс пе кти ва 
на др жа ва та  се до бри те ме ѓу ет нич ки 
од но си, за жал де фи ни тив но мо жам 
да кон ста ти рам де ка не се вло жу ва 
до вол но труд во по до бру ва ње на  со
стој ба. 

ИМА МЕ МНО ГУ ПРЕ ДРА СУ ДИ

По ми ру ва ње то за ви си од спо де лу-
ва ње на ми на то то. Да ли мис ли те 
де ка обра зов ни от си стем од ка де 
учи ме за ми на то то ни овоз мо жу ва 
да ја раз бе ре ме комп лекс но ста на 
исто ри ја та, не са мо на Ма ке до ни ја, 
ту ку и на ре ги о нот?
За жал, пос лед ни те 20 го ди ни ние 
се спра вив ме со мно гу пре диз ви ци. 
Ме ѓу тоа ед но не што про пу штив ме. 
Не ус пе ав ме да из гра ди ме си стем на 
вред но сти. На ши от си стем на вред но
сти е во дла бо ка кри за. 
Во оваа акту ел на си ту а ци ја ги ста вам 
и учеб ни ци те по исто ри ја, и по кни
жев ност, и по му зи ка, тие што за ди ра
ат во овие сег мен ти и има ат вли ја ние 
и врз чув ства та и гра де ње то на ста вот 
при од не су ва ње то. За жал, де не ска мо
же ме да нај де ме без број при ме ри од 
две те стра ни. Не са кам да ка жам де ка 
по ве ќе ги има од ма ке дон ска стра на, 
откол ку од ал бан ска стра на. Ние сѐ 
уште сме пол ни со сте ре о ти пи  ние 
сме до бри те, тие се ло ши те. Тие нам 
ни на пра ви ја ова и ние на стра дав ме, 
ту ка бев ме жр тви итн. Сме там де ка 
до де ка ние сѐ уште се де ли ме на ние и 
тие и си те на ши се до бри, ма кар би ле 
и ѓа во ли, а си те нив ни се ло ши, ма кар 
би ле и ан ге ли, а та кви при ме ри, та кви 
слу чу ва ња, та кви пла ни ра ни мо мен ти 
има ме. 

Ние сѐ уште сме пол-
ни со сте ре о ти пи де ка 
ние сме до бри те, тие 
се ло ши те. Тие нам ни 
на пра ви ја ова и ние на-
стра дав ме, ту ка бев ме 
жр тви.

Доз во ле те ми са мо да ви да дам при
мер од фа моз на та ен цик ло пе ди ја, фа
моз ни те учеб ни ци од исто ри ја ка де 
не по треб но, не од го вор но, важ ни мо
мен ти од исто ри ја та на Ал бан ци те се 
ома ло ва жу ва ат, се искри ву ва ат и про
из ле гу ва ат проб ле ми од тоа.  При ме
ри има и од ал бан ска стра на, на при
сво ју ва ње не што што е ту ѓа зас лу га. 
Ако ги слу шаш ал бан ски те исто ри
ча ри, пар ти за ни те во Ма ке до ни ја би
ле са мо Ал бан ци, са мо тие се бо ре ле 
про тив Бу га ри те, што не е ви сти на. 

Во ме ѓу ет нич ки те од но си има ло 
исто ри ски те шки пер и о ди, осо бе но 
не ми ри те на Ко со во во 90-ти те го-
ди ни. Вие бе вте жр тва во тој пер и од. 
Ка ко лич но го до жи ву ва те тоа?
Да се раз бе ре ме. Јас не бев жр тва. Ме
не не ме зе доа од до ма. Јас бев ор га
ни зи ран и ра бо тев про тив тој си стем. 
Јас не сум жр тва на мон ти ран суд ски 
про цес. Сог лас но то гаш ни те за ко ни, 
сог лас но то гаш ни от кри ви чен за ко
ник (кој се раз би ра де ка бил не ху ман 
и не бил хар мо ни зи ран со европ ска та 
ле гис ла ти ва), јас сум се ор га ни зи рал 
да го сру шам тој по ре док. Тоа бе ше 
во со ци ја лиз мот, од 1981 г. на ва му. Со 
мо и те дру га ри сме се ор га ни зи ра ле 
да из дејс тву ва ме по ве ќе пра ва за Ал
бан ци те, за тоа што сме тав ме де ка Ал
бан ци те се обес пра ве ни. Уште по ве ќе 
сме тав ме де ка Ал бан ци те бес прав но 
се по де ле ни. Сме тав ме де ка тој си
стем е при чи на та за таа не рам но прав
на, ди скри ми на тор ска, уг не те на по
зи ци ја на Ал бан ци те. Јас сум ра бо тел 
про тив тој си стем. Да ус пе ев то гаш, ќе 
бев мо же би по вред ну ван. Тре ба ше да 
ле жам осум и пол го ди ни за твор, по
тоа  пак да се ор га ни зи рам, за жал пак 
и да во ју вам, за да ус пе ам од оваа на
ша др жа ва да на пра вам дом за си те. 

ОХРИД СКИ ОТ РАМ КО ВЕН 
ДО ГО ВОР НА ПРА ВИ ПРЕ-
СВРТ НИ ЦА

Да ли ус пе а вте? Да ли Охрид ски от 
рам ко вен до го вор е во сог лас ност со 
ва ши те мла де шки иде а ли?
Ед но е да се збо ру ва за иде а ли, дру го е 
да се збо ру ва за ре ал но ста. Јас сме там 
де ка мо јот иде ал бе ше на ро дот да би
де сло бо ден. На ро дот да збо ру ва сло
бод но. На ро дот да се дви жи сло бод но. 
На ро дот ко га са ка да оди во Ти ра на, 
ко га са ка да оди во При шти на. Тоа сум 

Џе ват Аде ми
КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ МЕ ЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ НЕ СТЕКНА 
АВТОРИТЕТ
Xhevat Ademi, Komiteti për marrëdhënie mes bashkësive nuk fitoi autoritet
Xhevat Ademi, the committee for relations between the communities has not achieved any authority 

Сме там де ка кон крет но 
Охрид ски от рам ко вен 
до го вор на пра ви пре-
сврт ни ца. Тоа е кри тич-
ни от мо мент што од Ма-
ке до ни ја на пра ви шан са 
си те неј зи ни гра ѓа ни 
да ја чув ству ва ат ка ко 
сопс тве на др жа ва.
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ус пе ал. Е се га да ли ус пе ав на ро дот ту
ка да жи вее ка ко во Па риз – тоа не сум 
ус пе ал. Ме ѓу тоа сме там де ка кон крет
но Охрид ски от рам ко вен до го вор на
пра ви пре сврт ни ца. Тоа е кри тич ни от 
мо мент што од Ма ке до ни ја на пра ви 
шан са си те неј зи ни гра ѓа ни да ја чув
ству ва ат ка ко сопс тве на др жа ва. 
Да ли тоа функ ци о ни ра? Не це лос но. 
Да ли она што е на пи ша но во Охрид
ски от рам ко вен до го вор е пре то че но 
во Уста вот и по си сте ма ти зи ра но со 
за ко ни? Да ли се имп ле мен ти ра, да
ли функ ци о ни ра? Не це лос но. Тоа 
е друг проб лем за кој си те ние но си
ме од го вор ност и ка ко гра ѓа ни за тоа 
што има ме мо мен ти ко га гра ѓа ни нот 
не ја иско ри сту ва мож но ста, шан са та, 
перс пе кти ва та што ја га ран ти ра за ко
нот. 
Да ли е тоа за ра ди сте ре о ти пи ја та, да
ли е тоа за ра ди пра кса та, да ли е тоа 
за ра ди кон фор миз мот, тоа е проб
лем на ана ли за. Ме ѓу тоа сме там де
ка Охрид ски от рам ко вен до го вор на 
Ма ке до ни ја ѝ да де шан са, ко ја сме там 
де ка др жа ва та, по ли тич ка та ели та и 
гра ѓа ни те ја иско ри сти ја ед наш за се
ко гаш да рас чи стат со ми на то то. 
Ама тоа не е хе ми ски про цес и се знае 
во овој сте пен ва ка ќе се од ви ва ат не
шта та, во оваа ета па овие ќе би дат 
по ка за те ли те и ис хо дот ќе би де ва
ков. При фа ќам од го вор ност и ка ко 
по ли ти чар и ка ко од го во рен, де ка од 
ре че но то, до сто ре но то има ме ста и за 
по до бру ва ње. 

Кои се три те нај го ле ми по стиг ну-
ва ња во спро ве ду ва ње то на Рам ков-
ни от до го вор, а кои се тие нај мал ку 
ус пеш ни ме ста?

Рам ков ни от до го вор (го има ат ова ка
жа но и дру ги те, ќе мо ра да по вто рам и 
јас, оти тоа е факт) оне воз мо жи конф
ли ктот да пре рас не во ет нич ки конф
ликт ме ѓу Ал бан ци те и Ма ке дон ци те. 
Ние во 2001 г. не мав ме ет нич ки конф
ликт. Ние имав ме конф ликт на во о ру
же ни те фор ма ции на Ал бан ци те со 
ин стру мен ти те на др жа ва та. Зна чи 
Охрид ски от рам ко вен до го вор ја оне
воз мо жи еска ла ци ја та на конф ли ктот, 
што зна чи му да де шан са на ми рот, 
проб ле ми те да се ре ша ва ат по ми рен 
пат и е нај го ле ма га ран ци ја за оп сто ју
ва ње на Ма ке до ни ја ка ко др жа ва. 
Ге не рал но ако зе ме ме да ги ме ри ме 
при до би вки те, др жа ва Ма ке до ни ја и 
ет нич ки те Ма ке дон ци по ве ќе до би
ја од Охрид ски от рам ко вен до го вор, 

откол ку што до би ја Ал бан ци те. Од нос
но Ал бан ци те сѐ уште не ма ат до би е но 
сѐ што би тре ба ло да има ат ка ко гра ѓа
ни на сопс тве на та др жа ва, во смис ла 
на ја зи кот, на иден ти те тот, упо тре бу
ва ње то на ци о нал ни сим бо ли. Сѐ што е 
огра ни че но од кол ку до кол ку про цен
ти  тоа е огра ни че но пра во. 
Се пак, Охрид ски от рам ко вен до го вор 
де фи ни тив но за Ма ке до ни ја оста ви 
са мо ед на отво ре на вра та, вра та та кон 
Бри сел. Дру га отво ре на ал тер на ти ва не 
оста ви. Ги иск лу чи дру ги те мож но сти. 
Овие се нај го ле ми те при до би вки. 
Да ли ус пе ав ме во се којд нев ни от жи
вот да го ин ста ли ра ме, не ви кам да го 
на мет не ме, не да го им по ни ра ме, ама 
не ус пе ав ме да го ин ста ли ра ме обич
ни от гра ѓа нин да го фа ми ли ја ри зи ра
ме со ду хот на Рам ков ни от до го вор. 
Ние изг ла сав ме за ко ни, устав ни 
аманд ма ни. Има ме нов устав, има ме 
но ва за кон ска ре гу ла ти ва, ме ѓу тоа 
има ме проб ле ми со при ме на та со ду
хот на Охрид ски от рам ко вен до го
вор. Се кој гра ѓа нин, па и по ли ти чар 
и ин те ле кту а лец, оваа др жа ва да ја 
чув ству ва ка ко дом на си те неј зи ни 
гра ѓа ни. Не кој ќе ка же  ве мо лам ма
ке дон ски от по ли ти чар, ет нич ко ма ке
дон ски от по ли ти чар, ма ке дон ски от 
ин те ле кту а лец, ма ке дон ски от биз нис
мен, ма ке дон ски от умет ник оваа др
жа ва ја сме та ка ко единс тве на не го ва. 
Вие Ал бан ци те си има те свои др жа ви. 
Ама јас сум гра ѓа нин на Ма ке до ни ја. 
По ме ѓу ал тер на ти ва та да одам да жи
ве ам во Ти ра на, При шти на и Те то во, 
се раз би ра де ка ту ка ќе жи ве ам. За тоа 
ние но си ме од го вор ност, за тоа што не 
ус пе ав ме оваа фи ло зо фи ја да ја про
мо ви ра ме и да ја фа ми ли ја ри зи ра ме 
и тоа да е нај го ле ма та при до би вка. 
За жал, пос лед ни те го ди ни има ме и 
вла ди ни про е кти на др жав ни ин сти
ту ции кои не се ком па ти бил ни со 
оваа фи ло зо фи ја. Да ли има об јас ну ва
ња за тоа? Има. Да ли е тоа ко рис но? 
Не. Да ли пла ќа ме це на за тоа? Да. И 
во чув ства та на гра ѓа ни те, не са мо во 
од нос на ефе ктот над вор од Ма ке до
ни ја, не са мо за ра ди Гр ци ја, и од Бри
сел ве ќе не нѐ раз би ра ат за ра ди овие 
че ко ри што не се со од вет но про из ле
зе ни од таа но ва фи ло зо фи ја ко ја ние 
тол ку сра меж ли во са ка ме да ја ка же
ме ка ко ма ке дон ска при каз на. Во по
зи тив на смис ла.
Ни оста ну ва уште мно гу да се на пра
ви. Ние по 10 го ди ни има ме тен ден
ци ја за во ве ду ва ње шко ли, на сме ни, 
ма ке дон ска сме на и ал бан ска сме на. 
Зо што? Де ца та не се тр пат? Јас сум и 
све док ка ко по ра не шен пре тсе да тел 
на Ко ми те тот за од но си ме ѓу за ед ни
ци те, нај ви со ко и нај важ но те ло про
из ле зе но ди рект но од Охрид ски от 
рам ко вен до го вор, све док сум на оне
воз мо жу ва ње тоа те ло да функ ци о ни
ра сог лас но на ме ра та и за мис ла та за 
не го во то фор ми ра ње. 

КО МИ ТЕ ТОТ-ЖР ТВА НА 
ПАР ТИ СКИ ТЕ ИН ТЕ РЕ СИ

Дој дов ме до ин сти ту ци и те за Рам-
ков ни от до го вор. Ва ша оцен ка за 
Ко ми те тот за од но си ме ѓу за ед ни-
ци те е де ка бе ше оне воз мо жен да 
ра бо ти. Зо што?
Не ус пе ав ме од Ко ми те тот да на
пра ви ме та ква ин сти ту ци ја со та ков 
авто ри тет, што не го ви те зак лу чо ци и 
пре по ра ки ќе би дат оп што при фа те
ни, за тоа што по ве ќе ма ке дон
ски те по ли тич ки пар тии (во од нос на 
ет нич ки атри бут) не са каа да вле зат 
те ми кои мо же би не се  во ду хот на 
ОРД. Ко ми те тот не е ни чиј ин стру
мент. Чле но ви те на ко ми те тот, би ло  
да се Ма ке дон ци или Ал бан ци или 
од дру ги те ен ти те ти не би тре ба ло да 
се прет став ни ци на по ли тич ки те пар
тии. Тие се прет став ни ци на одре де на 
ет нич ка за ед ни ца. Не пред ви дел слу
чај но за ко но да ве цот да би дат се дум 
Ма ке дон ци, се дум Ал бан ци и пет дру
ги. Ни ту си те се дум Ал бан ци со пет те 
прет став ни ци на по ма ли те за ед ни ци 
да не мо жат да ги надг ла са ат Ма ке
дон ци те, ни ту се дум те Ма ке дон ци 
(без ог лед од ко ја по ли тич ка про ви
ни ен ци ја се) мо жат со пет те при пад
ни ци на дру ги те по ма ли за ед ни ци да 
ги надг ла са ат Ал бан ци те. Тоа е мно гу 
ве што из мис ле но, но ние не ус пе ав ме 
да го иско ри сти ме. Приз на вам ка ко по
ра не шен пре тсе да тел де ка не ус пе ав во 
Ко ми те тот да рас пра вам за Скоп је 2014. 

Са ка те да ка же те де ка Рам ков ни от 
вле гу ва во ед на зам ка да би де жр тва 
на пар ти ско тол ку ва ње?
Та ка е де фи ни тив но. 
Гра ѓа ни нот Ко ми те тот го чув ству ва 
ка ко важ на ала тка. Таа ин сти ту ци ја е 
мно гу важ на, осо бе но што Ко ми те тот 
е единс тве но др жав но те ло од цен
трал но ни во, што има ди рект на ко му
ни ка ци ја со со од вет ни те ин сти ту ции 
на ло кал но ни во. Ко ми те тот мо же да 
би де од го ле ма ко рист. Јас на пра вив 
без број оби ди. Те шко функ ци о ни ра 
за ра ди на ши от мен та ли тет. И на ло
кал но ни во гра до на чал ни ци те се од
не су ва ат ка ко ло кал ни ше ри фи и ним 
не им тре ба ко ми тет, ним не им тре ба 
со вет, да мо жат, исти те би ги уки на ле.

Ка ко да стиг не ме до су штин ско 
функ ци о ни ра ње на Ко ми те тот и оп-
штин ски те ко ми сии за од но си ме ѓу 
за ед ни ци те?
Сме там де ка се гаш ни от од нос на 
Со бра ни е то, од Ко ми те тот ќе на пра
ви важ на ин сти ту ци ја, во таа смис ла 
што во две те пар тии од два та бло ка 
во Со бра ни е то во сво и те ре до ви има
ат при пад ни ци на дру ги те за ед ни
ци. Се га не ма ед на пар ти ја да ги има 
по ма ли те за ед ни ци во сопс тве ни те 
ре до ви. Не ма пра те ни кот член на ко
ми те тот Ром, Бош њак, Влав, Ср бин, 

Рам ков ни от до го вор оне-
воз мо жи конф ли ктот 
да пре рас не во ет нич ки 
конф ликт ме ѓу Ал бан ци те 
и Ма ке дон ци те и де фи ни-
тив но за Ма ке до ни ја оста-
ви са мо ед на отво ре на вра-
та, вра та та кон Бри сел.



44

Тур чин да би дат од ед на по ли тич ка 
гру па ци ја. Ќе ги има од два та та бо ра 
и Ко ми те тот има шан си ви стин ски 
да про функ ци о ни ра без вли ја ние за
тоа што ни ту ед на гру па ци ја не ма да 
мо же да ги на мет не ста во ви те. На про
тив, ќе мо ра да се вклу чи актив но од 
са мо то пред ла га ње на чле но ви те. 

ДПА се га ну ди дво до мен пар ла мент, 
кри ти ку вај ќи го ток му функ ци о ни-
ра ње то на Ко ми те тот. 
Чле нот од ДПА не дој де на ни ту ед на 
сед ни ца на ко ми те тот и ко га ДПА бе
ше во Со бра ни е то. Дво до мен пар ла
мент е по и на кво уре ду ва ње на по ли
тич ки от си стем. Мо же би и ин те рес но 
за опо зи ци ска та по ли тич ка пар ти ја, 
ме ѓу тоа за да се из ле зе со но ва по ну
да, со но ва про гра ма, со нов до го вор 
не е до вол но да со бе реш еки па струч
ња ци и да ти на пи шат пер фе ктен до
ку мент. До де ка ние сѐ уште има ме 
еден до ку мент кој не са мо фор мал но 
ту ку и су штин ски си те го под др жу ва
ат и Бри сел и Ва шин гтон и НАТО и 
ЕУ и Со ве тот на Евро па и EK и Ру си ја 
и Ки на и по го ле ми от дел од по ли тич
ки те чи ни те ли во др жа ва, до де ка ние 
сѐ уште ви ка ме де ка има ме об вр ски 
кон овој ме ѓу на ро ден до ку мент и ка
ко др жа ва и ка ко по ли ти ча ри, не од го
вор но е да се на ста пи со дру га иде ја. 
Осо бе но имај ќи пред вид де ка ко га си 
тре бал да да деш сопс твен при до нес, 
ни што не си на пра вил, а овој „ос по ру
ван до ку мент“ да го прог ла су ваш за 
не ва жеч ки, за мр тов.
 

ДО ГО ВО РОТ НЕ Е ОБ ВР СКА 
НА АЛ БАН СКИ ТЕ ПО ЛИ-
ТИЧ КИ ПАР ТИИ

Ме ѓу тоа да ли ту ка има одре де на 
од го вор ност на ДУИ? ДУИ не учес-
тву ва ше во охрид ски те пре го во ри 
ди рект но, ДПА учес тву ва ше. Се га 
ДУИ го има при сво е но Рам ков ни от 
до го вор и не оста ва про стор на при-
мер и ДПА да се за ки ти со зас лу ги 
за ОРД.
Имп ле мен та ци ја та на Охрид ски от 
рам ко вен до го вор е об вр ска на си те. 
Ни ко гаш не сум слуш нал де ка кој и да 
е функ ци о нер на ДУИ дал из ја ва, ис
пра тил по ра ка де ка ги иск лу чу ва дру
ги те од имп ле мен та ци ја та на Охрид
ски от рам ко вен до го вор, нај мал ку на 

адре са на ДПА. Чел ни ци те на по ра
неш на та ОНА, се гаш ни те чел ни ци 
на ДУИ уште во 2002 г. ток му за ра ди 
це лос но то, ус пеш но то и по лес но
то имп ле мен ти ра ње на Охрид ски от 
рам ко вен до го вор на пра ви ја обид да 
се фор ми ра ед но ко ор ди на тив но те
ло на си те по ли тич ки чи ни те ли кои 
за цел ќе ја има ат имп ле мен та ци ја та 
на Охрид ски от рам ко вен до го вор. Не 
ус пеа тоа за тоа што по ли тич ки те пар
тии са каа да ги на мет нат по ли тич ки
те ста во ви. 
Ви сти на е де ка ДУИ не бе ше фор ма
лен учес ник ко га се раз го ва ра ше во 
Охрид. ДУИ е фор ми ра на по до не су
ва ње то на Охрид ски от рам ко вен до
го вор и по усво ју ва ње то на устав ни те 
аманд ма ни, отко га Охрид ски от рам
ко вен до го вор се пре то чи во уста вот 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. ДУИ се 
фор ми ра ка ко пар ти ја и ка ко нај го ле
ма пар ти ја, ка ко ле ги ти мен прет став
ник на мно зинс тво то на ал бан ски те 
гла са чи, пре зе де об вр ска тој до ку мент 
да го имп ле мен ти ра и ба рај ќи под др
шка од си те ин сти ту ции и од опо зи
ци ја та и од вла ста и од по ли тич ки те 
пар тии, ал бан ски и ма ке дон ски и од 
ме ѓу на род ни от фа ктор.
Да ли ДУИ сно си од го вор ност зо што 
тол ку доц ни ме со ро ко ви те? Си те зна
е ме де ка Охрид ски от рам ко вен до го
вор спре ма за мис ла та на авто ри те 
тре ба ше да би де имп ле мен ти ран во 
че ти ри го ди ни. Ме ѓу тоа во ре ги о нот 
има ме и дру ги до го во ри кои ни приб
лиж но не се имп ле мен ти ра ни ка ко 
Охрид ски от рам ко вен до го вор, кои 
ни приб лиж но не се при фа те ни ка ко 
Охрид ски от рам ко вен до го вор, кои 
ни приб лиж но не се ефе кту и ра ни во 
по зи тив на смис ла ка ко Охрид ски от 
рам ко вен до го вор.
Про це сот не тр пи им про ви за ци ја. 
Ние мо же ме пре ку ноќ да ги сме ни ме 
си те или да ги пен зи о ни ра ме, или да 
ги те ра ме ма ке дон ски те хи рур зи на 
рес пе ци ја ли за ци ја, од те тов ска бол
ни ца. Пре ку ноќ мо жеш, но не е ни ху
ма но и не е за кон ски. Ама да ли пре ку 
ноќ мо жеш Ал ба нец да на пра виш хи
рург? Ти тре ба ат 5 го ди ни. Има и без
број дру ги при ме ри. Од го вор но ста е 
на си те нас. За не кои не шта што сме 
мо же ле да ги на пра ви ме, сме мо же ле. 
Сме мо же ле да го ре ши ме проб ле мот 
со ам не сти ја та, сме мо же ле, но не сме 
са ка ле. Сме мо же ле да не пра ви ме ва
кви глу по сти со спо ме ни ци те, да не ги 
ди га ме тен зи и те, сме мо же ле да не се 
за фа ти ме со гра де ње цр ква на Ка ле. 
Сме мо же ле, ама се пак да не за бо ра
ви ме де ка ние сме бал кан ци. Си те сме 
исти. 

Да ли всуш ност за де се тго диш ни на та 
тре ба да пре ста не ме да го во ри ме за 
Рам ков ни от до го вор, а да поч не ме да 
збо ру ва ме за спро ве ду ва ње на Уста-
вот и за ко ни те на Ма ке до ни ја и, на 
при мер, за де цен тра ли за ци ја та.

Ап со лут но. Да не за бо ра ви ме де ка 
Ма ке до ни ја за ра ди спе ци фи ки те, по 
1990 го ди на бе ше нај цен тра ли зи ра
на др жа ва, не са мо во Евро па, ту ку 
и по ши ро ко. Про це сот на де цен тра
ли за ци ја оди бав но, ме ѓу тоа има ме 
кон крет ни ре зул та ти. Тоа е ди рект на 
зас лу га при до би вка од Охрид ски от 
рам ко вен до го вор. Не кој ќе ка же ние 
имав ме на ме ри од 2001 г. да го на пра
ви ме тоа. Па зо што не го на пра ви ја? 
Зар тре ба ше во Охрид во рам ков ни
от до го вор по го ле ми от дел да би де 
по све тен на де цен тра ли за ци ја та? 
По ма ли те за ед ни ци со про це сот на 
де цен тра ли за ци ја та, со до не су ва ње
то прав да, со да ва ње мож ност на вла
де е ње се по ста ву ва ат во по зи ци ја на 
мно зинс тво на ло кал но ни во. Исто 
се да ва шан са на по ма ла та за ед ни ца 
на ло кал но ни во да се по ста ви во по
зи ци ја на мно зинс тво и да се до ка же 
ка ко ќе се од не су ва спре ма одре де
на за ед ни ца ко ја на ло кал но ни во е 
мно зинс тво. Има ме ус пеш ни при ме
ри. Ту ка не тре ба да се гле да сѐ цр но, 
за тоа што и Ко со во мно гу го ко пи ра 
на ши от мо дел на де цен тра ли за ци ја, 
ка ко нај свеж при мер.

Да ли сме та те де ка е дој де но вре ме 
да има Ал ба нец ми ни стер на не ко-
ја од пет те без бед нос ни по зи ции, 
а за ме ник-пре тсе да тел на Вла да та 
за Рам ков ни от до го вор, од нос но за 
по ли тич ки от си стем, да би де Ма ке-
до нец?
Ап со лут но. Охрид ски от рам ко вен 
до го вор не е об вр ска на ал бан ски те 
по ли тич ки пар тии. Не е об вр ска на 
Ал ба нец ви це пре ми ер за дол жен за 
тоа. Охрид ски от рам ко вен до го вор е 
об вр ска на Ма ке до ни ја ка ко др жа ва. 

Охрид ски от рам ко вен 
до го вор не е об вр ска на 
ал бан ски те по ли тич ки 
пар тии. Не е об вр ска на 
Ал ба нец ви це пре ми ер 
за дол жен за тоа. Охрид-
ски от рам ко вен до го вор 
е об вр ска на Ма ке до ни ја 
ка ко др жа ва.

Из јас ну ва ње то на гра ѓа ни те по тоа 
пра ша ње е ти пич на сте ре о ти пи ја. Ка
ква ко рист има Ма ке до не цот од Стру
ми ца ако ше фот на јав на без бед ност 
е Ма ке до нец? Ако има со о бра ќај ка, 
ќе од го ва ра, ако згре ши спо ред за ко
нот, ќе од го ва ра. Тоа е факт де ка ние 
сѐ уште има ме пре дра су ди. Не мо же 
Ал ба нец да би де на чал ник на др жав
на без бед ност за тоа што тие ќе ја зло
у по тре бу ва ат функ ци ја та за да ра бо
тат про тив др жа ва та! Ве мо лам! Кој 
Ма ке до нец на ро ден пра во бра ни тел 
ќе бе ше по до бар од се гаш ни от пра во
бра ни тел Иџет Ме ме ти? Тој е слу чај
но Ал ба нец, ама е про фе си о на лец. 

До де ка ние сѐ уште 
има ме еден до ку мент 
(ОРД), кој не са мо фор-
мал но ту ку и су штин-
ски си те го под др жу ва-
ат, не од го вор но е да се 
на ста пи со дру га иде ја, 
а ОРД да се прог ла су ва 
за не ва жеч ки, за мр тов.
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РЕ ЗИ МЕ
Џе ват Аде ми сме та де ка гра ѓа ни те од 
раз лич ни ет нич ки за ед ни ци се по то
ле рант ни и со вза ем но по чи ту ва ње, 
откол ку што го по ка жу ва тоа по ли
тич ка та кли ма во Ма ке до ни ја. Дел од 
про пу сти те се во гра де ње то си стем 
на вред но сти, осо бе но за ед нич ки. Сѐ 
уште има без број при ме ри од две те 
нај број ни ет нич ки за ед ни ци за ме ѓу
себ но сте ре о ти пи зи ра ње – де ка „ние 
сме до бри те, тие се ло ши те“.  Охрид
ски от рам ко вен до го вор на пра ви пре
сврт ни ца. Тоа е кри тич ни от мо мент 
што од Ма ке до ни ја на пра вил шан са 
си те неј зи ни гра ѓа ни да ја чув ству ва ат 
ка ко сопс тве на др жа ва. Со тоа се ис
пол не ти и дел од не го ви те мла де шки 
иде а ли за сло бо да, за сло бод но изра
зу ва ње и дви же ње на на ро дот. ОРД 
не е це лос но спро ве ден, од нос но де ка 
по крај до не се ни те устав ни аманд ма
ни и си сте ма ти зи ра но то за ко но дав
ство, тие не це лос но функ ци о ни ра ат 
во пра кса, за што сно сат од го вор ност 
по ли ти ча ри те, но и са ми те гра ѓа ни 
но сат од го вор ност, не упо тре бу вај ќи 
ги но ви те мож но сти. Нај го ле ми по
стиг ну ва ња се: оне воз мо же на та еска
ла ци ја на конф ли ктот, отво ра ње то 
на вра та та кон Бри сел (ЕУ), а по тфр
ле но е во спо де лу ва ње то на ду хот на 
ОРД кај си те гра ѓа ни на Ма ке до ни ја. 
Се чув ству ва лич но од го во рен што не 
про функ ци о ни ра со од вет но важ на та 
ин сти ту ци ја за ОРД – Ко ми те тот за од
но си ме ѓу за ед ни ци те во Со бра ни е то, 
за ра ди пар ти ски оп струк ции. Но ви от 
со став на Со бра ни е то, во кој има при
пад ни ци на за ед ни ци во си те пар тии, 
ќе овоз мо жи Ко ми те тот да ра бо ти во 
пол на функ ци ја. Пред ло гот на ДПА 
за дво до мен пар ла мент е не со од ве тен 
за ра ди под др шка та на ОРД од си те 
до маш ни и стран ски чи ни те ли. По 10 
го ди ни, ве ќе не тре ба да се збо ру ва за 
ОРД, ту ку за при ме на на Уста вот и за
ко ни те, а др жав ни те функ ции не тре
ба да се рас пре де лу ва ат низ ет нич ка 
приз ма, ту ку спо ред про фе си о нал но
ста на кан ди да ти те.

Џе ват Аде ми, ро ден во 1962 го ди на во 
Го ле ма Ре чи ца, Те то во, дип ло ми рал 
но ви нарс тво. По ли тич ки осу де ник е 
во то гаш на СФРЈ. Пре тсе да тел е на 
Здру же ни е то на по ли тич ки за тво ре
ни ци. Ге не ра лен се кре тар е на На
ци о нал на та де мо крат ска пар ти ја во 
2001 г. Учес ник е во ОНА во 2001 г. Се 
вклу чу ва во ДУИ. Бил за ме никми ни
стер за ло кал на са мо у пра ва во Вла да
та во 2004 го ди на. Пра те ник е во Со
бра ни е то од 2006 г. Пре тсе да тел е на 
Ко ми те тот за од но си ме ѓу за ед ни ци те 
2008–2011 г.

PërmbledhJe
Xhevat Ademi mendon se qytetarët e 
bashkësive të ndryshme etnike janë më 
tolerantë dhe me respekt të ndërsjellë, 
se sa këtë që e tregon klima politike 
në Maqedoni. Një pjesë e lëshimeve 
janë në ndërtimin e sistemit të vlerave, 
veçanërisht të atyre të përbashkëta. 
Akoma ka shembuj të shumtë nga të 
dy bashkësitë etnike më të mëdha për 
stereotipizimin e ndërsjellë – se “ne jemi 
të mirët, ata janë të këqijtë”. Marrëveshja 
kornizë e Ohrit bëri kthesë. Ky është 
momenti kritik që prej Maqedonisë 
bëri rast, të gjithë qytetarët e saj ta 
ndjejnë si shtet të tyre.  Me këtë janë 
përmbushur edhe një pjesë e idealeve 
të saja rinore për liri, për shprehjen 
e lirë dhe lëvizjen e popullit. MKO 
nuk është implementuar tërësisht, 
gjegjësisht krahas amendamenteve të 
miratuara kushtetuese dhe legjislacionin 
e sistemuar, ato nuk funksionojnë në 
praktikë sa duhet, për çka përgjegjësi 
mbajnë politikanët, por edhe vetë 
qytetarët mbajnë përgjegjësi, duke mos i 
shfrytëzuar mundësitë e reja. Arritjet më 
të mëdha janë: nuk u mundësua eskalimi 
i konfliktit, hapja e derës drejt Brukselit 
(BE), ndërsa nuk pati suksesi ndarje 
frymës së MKO te të gjithë qytetarët 
e Maqedonisë. Ndjehet personalisht 
përgjegjës që nuk funksionoi si duhet 
institucioni i rëndësishëm adekuat për 
MKO – Komiteti për marrëdhënie mes 
bashkësive në Kuvend, për shkak të 
obstruksioneve partiake. Përbërja e re e 
Kuvendit ku ka pjesëtarë të bashkësive 
në të gjitha partitë, do të mundësojë 
Komiteti të punojë në funksion të plotë. 
Propozimi i PDSH për parlament të 
dyfishtë është joadekuat për shkak të 
mbështetjes së MKO nga të gjithë aktorët 
e vendit dhe të jashtëm. Pas 10 viteve, 
tani nuk duhet të flitet për MKO, por 
për aplikimin e Kushtetutës dhe ligjeve, 
ndërsa funksionet shtetërore nuk duhet 
të distribuohen përmes prizmit etnik, por 
sipas profesionalizmit të kandidatëve.

Xhevat Ademi, i lindur në vitin 1962 në 
Recicë të Madhe, Tetovë, ka diplomuar 
në gazetari. I dënuar politik në RSFJ
në e atëhershme. Kryetar i Shoqatës 
së të Burgosurve Politik. Sekretari i 
përgjithshëm i Partisë Demokratike 
Kombëtare në vitin 2001. Pjesëmarrës 
i UÇKsë në vitin 2001. I bashkëngjitet 
BDIsë. Ishte zëvendësministër i 
Vetëqeverisjes Lokale në vitin 2004. 
Është deputet në Parlament nga viti 2006. 
Kryetar i Komitetit për marrëdhëniet 
ndëretnike 20082011.

SummAry
Xhevat Ademi thinks that the citizens 
of different ethnic communities are 
more tolerant and with mutual respect 
than indicated by the political climate 
in Macedonia. Part of the shortcomigns 
are in the building of the value system, 
especially a common one. There are 
still numerous examples from the two 
biggest ethnic communities on mutual 
stereotyping – “we are the good ones, 
they are the bad ones”. The Ohrid 
Framework Agreement has been a 
turning point. It is the critical momeny 
that made a chance in Macedonia that 
all of its citizens feel it as their own state. 
This fulfills part of his youthful ideals of 
freedom, free expression and movement 
of the people. OFA has nor been fully 
implemented, i.e. apart from the adopted 
constitutional amandements and the 
systematised legislation, they have not 
fully functioned in practice; this is the 
responsibility of the politicians, but 
also of the citizens, who have not made 
use of the new possibilities. The biggest 
achievements are: disabled escalation of 
the conflict, opening the door to Brussels 
(EU), and there has been less achieved in 
sharing the spirit of OFA with all citizens 
of Macedonia. He feels personally 
responsible that an impiortant instition 
for OFA has not functioned properly – the 
parliamentary Committee for Relations 
between the Communities, due to party 
obstructions. The new composition of 
the Parliament, which has members of 
communities in all parties will enable 
the Committee to work in full function. 
The proposal of DPA for a twohouse 
parliament is inappropriate because 
of the support to OFA by all local and 
foreign actors. 10 years later, one should 
not speak about OFA any more, but about 
applying the Constitution and laws, 
and the state functions should not be 
distributed through an ethnic prism, but 
according to the professional qualities of 
the candidates.

Xhevat Ademi, born in 1962 at Golema 
Rečica, Tetovo, graduated journalist. He 
was a political convict in the former SFRY. 
He is the president of the Association of 
Political Prisoners. He was the Secretary 
General of the National Demoratic 
Party in 2001. He was a meber of NLA 
in 2001. He became a member of DUI. 
He was the Deputy Minister of Local 
SelfGovernment at the Government inn 
2004. He has been an MP since 2006. He 
was the president of the parliamentary 
Committee for Relations between the 
Communities in 20082011.
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Вла до Буч ков ски
НАТО И ЕУ ГАРАНТИ ЗА МАКЕДОНИЈА
vllado buçkovski, NAtO dhe be garanci për maqedoninë
vlado bučkovski, NAtO and eu guarantors for macedonia 

Да ли мис ли те де ка Ма ке до ни ја е 
по до бро ме сто за жи ве е ње се га, 
бла го да реј ќи на Рам ков ни от до го-
вор?
Јас сум убе ден де ка е та ка, за тоа што 
де фи ни тив но Охрид ски от рам ко
вен до го вор соз да де про стор на по
и на ков на чин да се гра ди до вер ба та, 
пред сѐ по ме ѓу Ма ке дон ци те, ка ко 
мно зин ска за ед ни ца, и Ал бан ци те, 
кои беа убе де ни де ка се обес пра ве
ни. Сме там де ка се то што де сет го
ди ни по доц на го има ме ка ко по стиг
ну ва ња, го во ри де ка ре ла кси ра ње то 
на ме ѓу ет нич ки те од но си, што со по
вре ме ни на ру шу ва ња на тој про цес 
до ми ни ра ше во овие де сет го ди ни, 
се пак на пра ви ја Ма ке до ни ја да не 
би де са мо по до бро ме сто за жи ве е
ње, ту ку да би де и мо дел ка ко мо же 
да функ ци о ни ра ед но мул ти ет нич
ко, мул ти кон фе си о нал но оп штес
тво. Ре ал но, ма ке дон ски от мо дел  
ве ро јат но бе ше при мер ко га ме ѓу на

род на та за ед ни ца се оби ду ва ше да 
го из гра ди пла нот на Ах ти са ри за да 
се ре шат проб ле ми те  на Ко со во.

Да ли мис ли те де ка глав ни те при-
чи ни за дел би и тен зии во оп штес-

тво то во тој пер и од беа ет нич ки те, 
од нос но од но си те ме ѓу две те глав-
ни за ед ни ци? Да ли мис ли те де ка 
де не ска дру ги ра бо ти се глав ни 
при чи ни те ли на тен зии во оп штес-
тво то, ме ѓу пар ти ски те од но си или 
од но си те ме ѓу кла си те итн.?
Мис лам де ка во 2001 го ди на беа 
иско ри сте ни ме ѓу ет нич ки те од но си 
да дој де до во ен конф ликт и до кри
за ко ја всуш ност пред да се транс
фор ми ра во огра ни че на кри за ко ја 
се ре ши  со по ли тич ки средс тва, бе
ше пот тик на та од стра на. Дла бо ко 
сум убе ден де ка за ра ди од но сот на 
си ли те во ре ги о нот во тој мо мент, 
на пра ша ње то око лу ста ту сот на 
Ко со во, ам би ци и те Ко сов ци те да 
го др жат отво ре но пра ша ње то и во 
Пре шев ска та до ли на за евен ту ал на 
авто но ми ја на Ал бан ци те кои жи ве
ат та му, мо же би Ма ке до ни ја во тие 
мо мен ти, гле да но во тој кон текст, бе
ше и мо не та за по тку су ру ва ње. Си
ту а ци ја ко ја  тре ба ше да до ве де до 
тоа да се ос тва ри со нот на Ал бан ци
те во ре ги о нот, а тоа е да има уште 
ед на ал бан ска др жа ва – Ко со во, ко ја 
во ме ѓу вре ме ус пе а ја да ја соз да дат. 
Де не ска и Ко со во е не за вис на др жа
ва во про цес на приз на ва ње од 70–80 
др жа ви. Зна чи, во тој ре ги о на лен од
нос на си ли те,  ме ѓу ет нич ки те од но
си во Ма ке до ни ја беа иско ри сте ни 
за таа цел. 
Де нес сме там де ка тен зи и те по ве ќе 
не се ме ѓу ет нич ки. Ме не ме за гри
жу ва што има еле мен ти на ме ѓу вер
ска не то ле ран ци ја и не тр пе ли вост, 
ко ја е на вто ро или тре то ме сто, за
тоа што е нај и зра зе на и се ка ко ме ѓу
пар ти ска не тр пе ли вост, ко ја во овие 
пос лед ни ве не кол ку го ди ни е мно гу 
по и зра зе на, да ре че ме, во ма ке дон
ски от по ли тич ки блок, откол ку во 
ал бан ски от. И, не е су ди рот на по

ли тич ки те пар тии кон тра ал бан ски
те, ту ку на про тив, го ле ми от су дир е 
ме ѓу ВМРОДПМНЕ И СДСМ, кој сѐ 
уште трае во оваа из бор на кам па ња. 
Се гле да де ка и во дес ни ца та има ед
на же сто ка ре то ри ка и су дир ме ѓу, 

пред сѐ, Обе ди не ти за Ма ке до ни ја 
и ВМРОДПМНЕ, а во ал бан ски от 
по ли тич ки блок на ви дум е пос ми ре
на кам па ња та. Но, да се по тсе ти ме, 
до пред шест ме се ци кул ми ни ра ше 
таа вер бал на вој на  ме ѓу ДУИ и ДПА 
око лу фа моз ни те до си е ја за вид ни 
прет став ни ци од ал бан ска та за ед
ни ца кои ник ну ваа по дво ро ви те на 
не кои лу ѓе.

Да се вра ти ме на Рам ков ни от до-
го вор. Кои се за вас це ли те на Рам-
ков ни от до го вор? 
Зна чи, ка ко еден од учес ни ци те на 
раз го во ри те во Охрид, пр венс тве но, 
цел та бе ше да се из нај де по ли тич ко 
ре ше ние за во е на та кри за. При тоа 
за ра ди учес тво то на САД и на ЕУ, 
пред сѐ во пре го во ри те, а и НАТО 
во де лот од раз о ру жу ва ње то, беа де
фи ни ра ни и стра те шки те ин те ре си 
за си те парт не ри кои учес тву ваа во 
пре го ва ра ње то, но бе ше изра зен и 
ин те ре сот на то гаш на та ОНА. ОНА 
бе ше иск лу чи тел но за ин те ре си ра на 
за ре зул та тот, де фа кто не при сус
тву ва ше на раз го во ри те, но ус лов но 
ре че но, „он лајн“ бе ше при сут на.  
Во це ли от про цес на транс фор ми
ра ње на ОНА во по ли тич ка пар ти ја 
стои јас но изра зе на нив на та вол ја, 
пре ку на чи нот на кој се ре ши кри
за та и пре ку Охрид ски от рам ко вен 
до го вор, да се гра ди еден мо дел 
на мул ти ет нич ко оп штес тво, ед на 
функ ци о нал на мул ти ет нич ка де мо
кра ти ја ко ја ќе ја до ве де Ма ке до ни ја 
во по зи ци ја да би де член ка на НАТО 
и на ЕУ. За по тсе ту ва ње, ДУИ во пос
лед ни те де сет го ди ни мно гу че сто 
го во ре ше де ка па тот на Ма ке до ни ја 
кон Бри сел во ди пре ку Охрид, алу
ди рај ќи на Охрид ски от рам ко вен 
до го вор. Охрид ски от до го вор ги по
ста ву ва те ме ли те на ед но оп штес тво 
кое е одраз на  европ ски те вред но

Ма ке дон ски от мо дел ве ро јат но бе ше при мер ко га 
ме ѓу на род на та за ед ни ца се оби ду ва ше да го из гра-
ди пла нот на Ах ти са ри за да се ре шат проб ле ми те  
на Ко со во.

Во еден ре ги о на лен од-
нос на си ли те, ме ѓу-
ет нич ки те од но си во 
Ма ке до ни ја беа иско ри-
сте ни за ос тва ру ва ње на 
со нот на Ал бан ци те во 
ре ги о нот, а тоа е да има 
уште ед на ал бан ска др-
жа ва – Ко со во.
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сти, пред сѐ на по чит на раз лич но
сти те, би деј ќи Евро пеј ци те по сто

ја но го во рат де ка раз лич но сти те 
ја пра ват Европ ска та Уни ја да би де 
та ква ка ко што е, ус лов но ре че но де
не ска Ма ке до ни ја е Евро па во ма ло. 
Сме там  де ка Охрид ски от Рам ко вен 
до го вор мно гу по мог на да се по диг
не све ста, пред сѐ кај Ма ке дон ци те 
за жи ве е ње во ед но ин те гри ра но оп
штес тво.  Дру га та ал тер на ти ва ре ал
но и за Ма ке дон ци те и за Ал бан ци те 
и за дру ги те ет нич ки за ед ни ци е не
што што би ја од да ле чи ло Ма ке до
ни ја од на ши те стра те шки ин те ре си 
кон НАТО и ЕУ. 

АХ МЕ ТИ НЕ ПРИ ФА ТИ 
ПРЕ ДИЗ БОР НА КО А ЛИ-
ЦИ ЈА

Ме ѓу тоа овој ба ланс ме ѓу гра ѓан-
ско то и мул ти кул тур но то оп штес-
тво е мно гу те жок. Да ли мис ли те 
де ка е лес но да се на пра ви рам-
но те жа или ба ланс ме ѓу раз лич ни 
стре ме жи на клуч ни те акте ри во 
Ма ке до ни ја?
Мис лам де ка не е ни мал ку лес но. 
Уште по ве ќе што очиг лед но де ка 
кон цеп тот кој го про мо ви ра Ма ке
до ни ја по не за вис но ста во ’91 го ди
на кој е пре то чен во пр ви от устав на 
не за вис на и са мо стој на Ма ке до ни ја 
по чи ва на кон цеп тот на гра ѓан ска 
ли бе рал на др жа ва, ка де што во пре
ден план се пра ва та на гра ѓа ни те. 
За жал, се по ка жа де ка на ши те со
гра ѓа ни Ал бан ци пре ку про мо ви ра
ње то на тој кон цепт ви доа опас ност 
од нив на мар ги на ли за ци ја. Се то 
она што се слу чу ва ше во 2001 г. бе
ше всуш ност кул ми на ци ја на ед но 
не за до волс тво кое тле е ше де се ти на 
го ди ни. Де сет го ди ни по Охрид ски
от рам ко вен до го вор дел од прет
став ни ци те од по ма ли те ет нич ки 
за ед ни ци во Пар ла мен тот остро го 
кри ти ку ваа Охрид ски от рам ко вен 
до го вор, твр деј ќи де ка пред сѐ Ма ке
дон ци те и Ал бан ци те го сфа ќа ат ка
ко мо дел но уре ду ва ње на др жа ва та 
ко ја фор си ра би на ци о нал на др жа ва, 
а не отво ра про стор за мул ти ет нич
ко оп штес тво. По ми ру ва ње то по ме

ѓу тен ден ци ја та пред сѐ на истак на
ти прет став ни ци на ле ви ца та, ме ѓу 
кои не скром но се ста вам и се бе си, 
во из ми на ти от пер и од 
за да на пра ви ме ед на 
ме ша ви на ка де што се
пак до ми нан тен би бил 
кон цеп тот на гра ѓан ска 
др жа ва, не вро ду ва со 
плод. Јас и врз ос но ва 
на сво е то лич но искус
тво во 2006 го ди на на 
из бо ри те се оби дов да 
пов ле чам  прв че кор, 
му по ну див на Али Ах
ме ти, пре тсе да те лот на 
ДУИ, да има ме за ед нич
ка ли ста на из бо ри те, 
трг ну вај ќи од тоа де ка 
нив на та ма три ца е ле
ви чар ска и ние сме ле
ви ча ри и да на пра ви ме 
ле ви чар ска ко а ли ци ја, 
ка де што не ма да би де 
пре до ми нан тен ет нич
ки от предз нак, ту ку ќе би де по ли
тич ка та опре дел ба. То гаш гос по ди
нот Ах ме ти сме та ше де ка е пре ра но 
за та кво не што. 
Зна чи, пет го ди ни по тој мој не ус пе
шен обид и на овие из бо ри се по ка
жу ва де ка Ма ке до ни ја сѐ уште не е 
зре ла да из ле зе од ок ло пот на ет нич
ка та при пад ност и ет нич ка та од во е
ност. Гле дам и на овие из бо ри ка ко 
да жи ве е ме во два па ра лел ни све та, 
ка ко да има раз лич ни проб ле ми за 
гра ѓа ни те на Ма ке до ни ја. И ре ал но, 
ако не се спо ме ну ва и кај ед ни те и 
кај дру ги те НАТО и ЕУ, ка ко да не
ма ме не кои ко хе зив ни еле мен ти кои 
би ги спо и ле две те или по ве ќе то за
ед ни ци кои жи ве ат во Ма ке до ни ја. 
Во ед на Гер ма ни ја, пре ми ер ка та 
Мер кел приз на ва де ка има се ри о зен 
проб лем во гер ман ско то оп штес тво 
кое не по ка жа до вол но ка па ци тет 

да ги ин те гри ра мус ли ма ни те или 
до ми нант на та тур ска за ед ни ца. Тоа 
по ка жа де ка из град ба та на ед но та

кво оп штес тво во ед
на раз ви е на Гер ма ни
ја се со о чу ва со проб
ле ми, а не во ед на ма
ла Ма ке до ни ја. 
Де сет го ди ни по доц
на по стиг ну ва ња та се 
за вид ни, по зи тив ни, 
но со стој ба та е зре ла 
Ма ке до ни ја уште ед
наш да се пре ис пи та 
што всуш ност са ка 
и да ли тен ден ци ја та 
што по ско ро да би де 
во НАТО и ЕУ ќе про
ме ни не што во су ди
рот на овие два кон
цеп ти кои ги гле да ме 
де ка ег зи сти ра ат во 
на ше то се којд не вие 
и во по ли ти ка та и во 
се којд нев ни от жи вот. 

РИ ЗИК ПО РА ДИ ЗА СТО-
ЈОТ ВО ИН ТЕ ГРА ЦИ И ТЕ 
ВО НАТО И ЕУ 

Еден од прин ци пи те на Рам ков-
ни от до го вор е де ка не ма те ри то-
ри јал ни ре ше ни ја за ет нич ки те 
пра ша ња. Ме ѓу тоа са ми от ре ко вте 
де ка не до ста су ва до вол но ко хе зи ја 
вна тре, вклу чу вај ќи и во по ли тич-
ки те пар тии. Да ли има ри зик по 
уни тар но ста?
Об је ктив но го во реј ќи, иа ко не са
ка ме да приз на е ме, сѐ уште по стои 
стра ву ва ње кај до ми нант на та ма ке
дон ска за ед ни ца и кај по ли тич ки те 
ли де ри, по ве ќе во дес ни ца та, но не 
е иму на и ле ви ца та, од про дол жу ва
ње то на про це сот на де цен тра ли за

Цел та бе ше да се из-
нај де по ли тич ко ре-
ше ние за во е на та кри-
за. По тоа за по ди га ње 
на све ста за жи ве е ње 
во ед но ин те гри ра но 
оп штес тво и на кра-
јот, па тот на Ма ке до-
ни ја кон Бри сел во ди 
пре ку Охрид.

Во 2006 го ди на на 
из бо ри те се оби дов 
да пов ле чам прв 
че кор, му по ну див 
на Али Ах ме ти, 
пре тсе да те лот на 
ДУИ, да има ме за-
ед нич ка ли ста на 
из бо ри те, да на пра-
ви ме ле ви чар ска 
ко а ли ци ја. То гаш 
гос по ди нот Ах ме-
ти сме та ше де ка е 
пре ра но за та кво 
не што.
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ци ја по вто ра та фа за. Ако ги сле ди
ме европ ски те искус тва, след на та 
фа за од де цен тра ли за ци ја та е ре ги
о на ли за ци ја та. Зна чи, ние ка ко не
свес но да не вле гу ва ме во след на та 
фа за, пла шеј ќи се де ка по втор но ќе 
се раз бу дат се па ра ти стич ки те тен
ден ции кај не кои од за ед ни ци те. 
При тоа, се мис ли пред сѐ од ал бан
ска та за ед ни ца, де ка таа ре ги о на ли
за ци ја би би ла че кор кон фе де ра ли
за ци ја на др жа ва та. Во ус ло ви ко га 
пет го ди ни е не из ве сен на ши от пат 
кон ЕУ и НАТО, таа ла тент на опас
ност мо же да би де ма ни фе сти ра на. 
Сто еј ќи пре дол го во оваа ста тус кво 
си ту а ци ја, без влез во ЕУ и НАТО, 
тоа им оди во при лог на дру ги те, кои 
во овој мо мент се по ма ло број ни, но 
не тре ба да се иск лу чат. Гле да ме не
кои од тие одг ла си за вре ме на кам
па ња та, иа ко е тоа ка ра кте ри стич но 
за на ши те со гра ѓа ни Ал бан ци – да 
се мно гу ра ди кал ни, по себ но во из
бор ни те кам па њи. Тре ба да се би де 
бу ден и трез ве но да се разг ле да ат 
си те мож ни ва ри јан ти што Ма ке до
ни ја би ја до ве ле во ед на та ква си ту
а ци ја ако не се отко чат пре го во ри те 
со Гр ци ја, ако не се нај де ре ше ние за 
членс тво то во НАТО и ЕУ. Но, лич но 
сме там де ка вле зот во НАТО и поч

ну ва ње пре го во ри со Европ ска та 
Уни ја ќе за га ран ти ра де ка во Ма ке
до ни ја не е мож на дру га ал тер на ти
ва, освен уни тар ни от ка ра ктер. 

Чи ја е од го вор но ста за Рам ков-
ни от до го вор? На Се кре та ри-
ја тот за спро ве ду ва ње на Рам-
ков ни от до го вор или на не кој 
друг? Да ли ДУИ го мо но по ли-
зи ра ОРД?
Од го вор но ста за Охрид ски от рам ко
вен до го вор е на др жа ва та и це ла та 
по ли тич ка ели та. Охрид ски от до го
вор не мо же да би де од го вор ност на 
еден дел и на ед на пар ти ја. Се га се 
соз да ва ед на си ту а ци ја де ка тоа е ра
бо та на ДУИ. А во Охрид, водс тво то 
на  ДПА мно гу актив но учес тву ва ше 
и бе ше дел од до го во рот. Се гаш на
та ра ди ка ли за ци ја на ста во ви те на 
ДПА мо же да е од го вор на ба ра ње то 
на по ли тич ки про стор за се бе – ако 
Охрид ски от до го вор е на ДУИ, ДПА 

тре ба да по ну ди ба ра не што дру го.

Да ли ОРД е мо дел и ид ни на за Ма-
ке до ни ја?
Да, се ка ко. Но еве се га се по ста ву ва
ат не кои ба ра ња, пред сѐ од ал бан
ски от по ли тич ки блок за Ба дин тер 
во судс тво то, во гла са ње то за бу џе
тот. Во ред е да се при ме ни Ба дин
тер во из бо рот на су дии, но да се 
гла са во су до ви те, вклу чу вај ќи и во 
Устав ни от суд, со Ба дин тер ќе би де 
на пу шта ње на вла де е ње то на пра во
то. Дру ги те ра бо ти се мис лам де ла 
од пре диз бор на та ре то ри ка.

Во ус ло ви ко га пет 
го ди ни е не из ве сен 
на ши от пат кон ЕУ и 
НАТО, таа ла тент на 
опас ност мо же да би-
де ма ни фе сти ра на. 
Тоа им оди во при лог 
на дру ги те (кои се 
за фе де ра ли за ци ја) 
кои во овој мо мент се 
по ма ло број ни, но не 
тре ба да се иск лу чат.

Во ред е да се при ме ни 
Ба дин тер во из бо рот 
на су дии, но да се гла-
са во су до ви те, вклу чу-
вај ќи и во Устав ни от 
суд, со Ба дин тер ќе би-
де на пу шта ње на вла-
де е ње то на пра во то.
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РЕ ЗИ МЕ
Вла до Буч ков ски сме та де ка Охрид
ски от до го вор соз да де про стор да се 
гра ди до вер ба та пред сѐ по ме ѓу Ма
ке дон ци те, ка ко мно зин ска за ед ни ца, 
и Ал бан ци те, кои беа убе де ни де ка се 
обес пра ве ни. Во 2001 г. во еден ре ги о
на лен од нос на си ли те, ме ѓу ет нич ки
те од но си во Ма ке до ни ја би ле иско ри
сте ни за под др шка на ос тва ру ва ње на 
со нот на Ал бан ци те во ре ги о нот, а тоа 
е да има уште ед на ал бан ска др жа ва 
– Ко со во. Овие де сет го ди ни има  до
ми нант но ре ла кси ра ње на ме ѓу ет нич
ки те од но си и Ма ке до ни ја е мо дел за  
мул ти ет нич ко и мул ти кон фе си о нал
но оп штес тво. Ма ке дон ски от мо дел 
ве ро јат но бе ше при мер ко га ме ѓу на
род на та за ед ни ца се оби ду ва ше да го 
из гра ди пла нот на Ах ти са ри за да се 
ре шат проб ле ми те на Ко со во. Пр венс
тве но, цел та на до го во рот е на о ѓа ње 
по ли тич ко ре ше ние за во е на та кри за, 
по тоа за по ди га ње на све ста за жи вот 
во ин те гри ра но оп штес тво и на кра
јот евро ат лант ски те ин те гра ции на 
Ма ке до ни ја. Де нес се за гри жу вач ки 
еле мен ти на ме ѓу вер ска не то ле ран ци
ја и не тр пе ли вост и ме ѓу пар ти ска не
тр пе ли вост. Ма ке до ни ја не ма до вол но 
ко хе зив ни фа кто ри, вклу чу вај ќи по ра
ди мо но ет нич но ста на по ли тич ки те 
пар ти, на при мер ДУИ од би по ну да за 
пре диз бор на ко а ли ци ја со СДСМ во 
2006 г. Над вор од НАТО и ЕУ, ка ко да 
не по сто јат дру ги ко хе зив ни еле мен ти 
кои би ги спо и ле две те или по ве ќе то 
за ед ни ци кои жи ве ат во Ма ке до ни ја. 
Во ус ло ви ко га пет го ди ни е не из ве сен 
па тот кон ЕУ и НАТО, мо же да ста нат 
ма ни фест ни дру ги те по ма ло број ни 
си ли кои се за фе де ра ли за ци ја. Вле
зот во НАТО и поч ну ва ње пре го во ри 
со Европ ска та Уни ја ќе за га ран ти ра 
де ка во Ма ке до ни ја не е мож на дру га 
ал тер на ти ва, освен уни тар ни от ка ра
ктер. До го во рот е мо дел за Ма ке до
ни ја и не се при фат ли ви ба ра ња ка ко 
двој но мно зинс тво во Устав ни от суд 
кои се ко сат со вла де е ње на пра во то.

Вла до Буч ков ски, ро ден во 1962 г. во 
Скоп је, е во нре ден про фе сор на Прав
ни от фа кул тет „Ју сти ни јан Пр ви“ на 
Уни вер зи те тот „Св. Ки рил и Ме то диј“ 
во Скоп је. Бил пре ми ер на Ма ке до ни ја 
(20042006 г.), ка ко и ми ни стер за од
бра на во ши ро ка та ко а ли ци ска вла
да во 2001 го ди на, ка ко и во Вла да та 
2002–2004 го ди на. Пра те ник е во Со
бра ни е то од СДСМ (20062011 г.). Бил 
пре тсе да тел на СДСМ. 

PërmbledhJe
Vllado Buçkovski mendon se 
Marrëveshja e Ohrit krijoi hapësirë që 
të ndërtohet besimi para së gjithash mes 
maqedonasve, si bashkësi shumicë, edhe 
shqiptarët, të cilët ishin të bindur se janë 
të privuar nga të drejtat e tyre. Në vitin 
2001 në një raport rajonal të forcave, 
marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni u 
shfrytëzuan për mbështetje të realizimit 
të ëndrrës së shqiptarëve në rajon, e 
kjo ishte të ketë edhe një shtet shqiptar 
– Kosova. Këto dhjetë vite ka relaksim 
dominues të marrëdhënieve ndëretnike 
dhe Maqedoni është model për shoqëri 
multietnike dhe multikonfesionale. 
Modeli maqedonas me siguri ishte 
shembull kur bashkësia ndërkombëtare 
përpiqej ta ndërtojë planin e Ahtisarit 
që të zgjidhen problemet e Kosovës. 
Së pari, qëllimi i marrëveshjes ishte 
gjetja e zgjidhjes politike për krizën 
e luftës, pastaj ngritja e vetëdijes për 
jetën në shoqëri integruese dhe në fund 
integrimet euroatlantike të Maqedonisë. 
Sot elemente brengosësh janë jo 
toleranca dhe padurimi ndër fetar dhe 
padurimi ndërpartiak. Maqedonia nuk 
ka faktorë të mjaftueshëm koheziv, 
për shkak të mono etnicitetit të partive 
politike, për shembull BDI e refuzoi 
ofertën për koalicion parazgjedhor me 
LSDM në vitin 2006. Jashtë  nga NATO 
dhe BE, sikur të mos ekzistojnë elemente 
tjera kohezive të cilat do ti bashkonin dy 
ose më shumë bashkësi të cilat jetojnë në 
Maqedoni. Në kushte kur pesë vite është 
e pasigurt rruga drejt BE dhe NATO, 
mund të bëhen manifetsuese forcat 
tjera më me pak numër të cilat janë për 
federalizëm. Hyrja në NATO dhe fillimi 
i negociatave me Bashkimin Evropian 
do të garantojë se në Maqedoni nuk 
është e mundur alternativë tjetër, përveç 
karakterit unitar. Marrëveshja është 
model për Maqedoninë dhe nuk janë 
të pranueshme kërkesat si shumica e 
dyfishtë në Gjykatën kushtetuese të cilat 
kositen me sundimin e të drejtës.

Vllado Buçkovski, i lindur në vitin 1962 
në Shkup, është profesor i çrregullt 
në Fakultetin Juridik “Justiniani I” 
në Universitetin “Shën. Kirili dhe 
Metodij” në Shkup. Ishte kryeministër 
i Maqedonisë (viti 20042006), si dhe 
ministër i Mbrojtjes në qeverinë e 
koalicionit të gjerë në vitin 2001, dhe në 
qeverinë 20022004. Është deputet në 
Parlament nga radhët e LSDMsë (viti 
20062011) . Ishte kryetar i LSDMsë.

SummAry
Vlado Bučkovski thinks that the Ohrid 
Agreement has created the space to 
build confidence first of all between the 
Macedonians as a majority community, 
and the Albanians, who were convinced 
that they were discriminated. In 2001 
in a regional relation of powers, the 
interethnic relations in Macedonia were 
used to support the fulfilment of the dream 
of the Albanians in the region, to have 
another Albanian state – Kosovo. These 
ten years there has been a predominant 
relaxing of the interethnic relations in 
Macedonia, and it has been a model 
of multiethnic and multiconfessional 
society. The Macedonian model 
was probably the example when the 
international community tried to build 
Ahtisari’s plan to solve the problems in 
Kosovo. In the first place, the price of the 
agreement is finding a political solution 
to the military crisis, then to raise the 
awareness about living in an integrated 
society and in the end the EuroAtlantic 
integrations of Macedonia. Today, the 
concerning elements are the inter
religious intolerance and interparty 
intolerance. Macedonia does not have 
enough cohesive factors, including the 
monoethnicity of the political parties, 
for example, DUI has refused the offer of 
SDSM for a preelection coalition in 2006. 
Apart from NATO and EU, there seem to 
be no other cohesive elements that would 
join the two or more communities living 
in Macedonia. In conditions when the 
path to EU and NATO has been unclear 
for five years, other less numerous forces 
that support federalisation can manifest. 
The entrance to NATO and starting the 
negotiations with the European Union 
would have guaranteed that no other 
alternative is possible in Macedonia, 
apart from its unitary character. The 
Agreement is the model for Macedonia 
and the demands such as the double 
majority in the Constitutional Court 
which are against the rule of law are not 
acceptable.  

Vlado Bučkovski, born in 1962 in 
Skopje, is a professor at the Law Faculty 
Justinian I, at Ss. Cyril and Methodius 
University in Skopje. He was the Prime 
Minster of Macedonia (20042006), 
as well as Minister of Defence in the 
broad coalition government in 2001, 
and the 20022004 Government. He was 
an SDSM MP (20062011. He was the 
President of SDSM.
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Да ли мис ли те де ка де не ска по 10 
го ди ни Ма ке до ни ја е по до бро ме-
сто за жи ве е ње, бла го да реј ќи на 
Рам ков ни от до го вор?
Спо ред бе но со слу чу ва ња та за вре
ме на конф ли ктот кој што се за ка
ну ва ше да зе ме по ши ро ки раз ме ри 
и да има мно гу ло ши пос ле ди ци за 
на се ле ни е то не за вис но од ко ја ет
нич ка за ед ни ца, по до бро е, ме ѓу тоа 
спо ред бе но со ос тва ру ва ње одре де
ни пра ва, не би мо жел да ка жам де ка 
е по до бре на си ту а ци ја та. 

Ед на од раз ли ки те во пер цеп ци и те 
е што е всуш ност цел та на Рам ков-
ни от до го вор. Што, спре ма вас, е 
цел та и кој тре ба да има при до би-
вки од тој Рам ко вен до го вор? Си те 
за ед ни ци, си те гра ѓа ни?
Пр во, ка ко и се кој до го вор, и Рам
ков ни от до го вор од Охрид не е иде
а лен. Оваа вре мен ска ди стан ца од 
имп ле мен та ци ја та на Рам ков ни от 
до го вор по ка жа де ка има одре де ни 
сла бо сти ко и што пре диз ви ку ва ат 
се ри оз ни проб ле ми во функ ци о ни
ра ње то на си сте мот и во ре а ли за
ци ја та на одре де ни пра ва утвр де ни 
со уста вот и со за ко ни те. Ре ал но би 
тре ба ло да би де при до би вка за си те, 
ме ѓу тоа оваа вре мен ска ди стан ца 
ни по ка жа ка ко ти вко ра бо ти те да се 
од ви ва ат во би ет нич ка на со ка, што 
не е до бро за ид ни на та на Ре пуб ли
ка Ма ке до ни ја. 

Ре ал но, ОРД би тре ба-
ло да би де при до би вка 
за си те, ме ѓу тоа оваа 
вре мен ска ди стан ца ни 
по ка жа ка ко ти вко ра-
бо ти те да се од ви ва ат во 
би ет нич ка на со ка, што 
не е до бро за ид ни на та 
на Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја. 

Што е по стиг на то, што не е по-
стиг на то?
Пр во, ос нов на та при до би вка е што 
спре чи конф ликт од по ши ро ки раз
ме ри. Тоа е пр во и клуч но, спо ред 
ме не. Вто ра ра бо та е што во устав но
прав на смис ла, од но си те во др жа ва
та ги по ста ви на по и на кви ос но ви и 
се на пу шти ја одре де ни сте ре о ти пи 
(во ко и што до ми нант но, ба рем кај 
мно зин ско то на се ле ние, 
бе ше де ка е ова др жа ва 
на ма ке дон ски от на род 
и дру ги те има ат ста тус 
на мал цинс тво). Се га ра
бо ти те поч наа да се од
ви ва ат во пра вец кој што 
се пла шам де ка мо же да 
ре зул ти ра со др жа ва на 
две за ед ни ци и дру ги 
мал цинс тва, што се пак 
не е нај со од вет но ре ше
ние. Иде ал но би би ло 
ко га ра бо ти те би се ка
на ли зи ра ле во пра вец 
де ка ние сме мул ти ет
нич ко, мул ти кул тур но, 
мул ти кон фе си о нал но 
оп штес тво ка де што си
те при пад ни ци на ко ја би ло за ед
ни ца ќе ги ужи ва ат ма кси мал ни те 
мож ни пра ва. Тоа е лес но да се ка же, 
те шко е да се спро ве де, ме ѓу тоа до
кол ку по стои оп шта по ли тич ка вол
ја ра бо ти те да се дви жат во тој пра
вец, тие мо жат да се по до брат. 

НЕ МА РЕ ЗУЛ ТА ТИ ЗА 
ПО МА ЛО БРОЈ НИ ТЕ ЗА-
ЕД НИ ЦИ

Ка ква е со стој ба та во кон крет ни 
по драч ја?
Ако пра ви ме спо ред ба со по ра неш
ни от си стем, не што слич но имав ме 

и то гаш, не се ви ка ше пра вич на и со
од вет на за ста пе ност, то гаш се ви ка
ше ет нич ки клуч, па се зна е ше при 
вра бо ту ва ње во др жав ни те ин сти
ту ции има тол ку Ма ке дон ци, тол ку 
Ал бан ци, тол ку Тур ци итн. Се га ние 
тоа го ви ка ме пра вич на и со од вет на 
за ста пе ност кој што до Охрид ски
от рам ко вен до го вор не функ ци о
ни ра ше по ва ка стро го де фи ни ран 
на чин, да ре че ме сог лас но про цен
ту ал на за ста пе ност, ме ѓу тоа за жал 
и по Охрид ски от рам ко вен до го вор 
во пра ктич на та имп ле мен та ци ја на 
овој прин цип кој што ста на устав на 
ка те го ри ја, пак има огром ни дис
про пор ции. Зна чи ние се га не збо ру
ва ме за не по чи ту ва ње на одред би те 
од Рам ков ни от до го вор, ту ку збо ру
ва ме за не по чи ту ва ње на устав на 
одред ба, би деј ќи ние таа пре тен зи ја 
на Охрид ски от до го вор ја пре то чив
ме во устав ни про ме ни. Се га вле
гов ме во фа за не да не по чи ту ва ме 

до го вор, не по чи ту ва
ме нај ви сок пра вен акт. 
Фр ле те са мо пог лед на 
про цен ту ал на та за ста
пе ност на по ма ли те ет
нич ки за ед ни ци во ин
сти ту ци и те на си сте мот 
на си те ни воа, ќе ви ди
те де ка има огром ни 
дис про пор ции или во 
нај ма ла ра ка про гре сот 
што е обез бе ден, ди на
ми ка та што е обез бе де
на за вто ра та ет нич ка 
за ед ни ца по го ле ми на, 
не е обез бе де на за дру
ги те за ед ни ци, ни ту пак 
има не кој ме ха ни зам 
кој што ќе ги при ну ди 

цен трал ни те вла сти да го пра ват 
тоа. Тоа е нај го ле ми от не до стиг на 
Рам ков ни от до го вор. 

Да ре зи ми рам, ва ши от став е де-
ка две бит ни пог лав ја, пра вич-
на та за ста пе ност и за шти та та од 
ма јо ри за ци ја, не да ва ат ре зул тат 
за по ма ло број ни те за ед ни ци, на-
ме сто Ма ке до ни ја да ја во дат кон 
мул ти кул тур но оп штес тво, тие ја 
во дат кон би на ци о нал но оп штес-
тво. Да ли гле да те, од ас пект ка ко 
ет нич ки Тур чин, по до бру ва ње во 
де лот за иден ти тет, кул ту ра, ја зик 
и обра зо ва ние?
Ако за бе ле жа вте, це ло вре ме збо
ру вам за ефе ктив но ос тва ру ва ње 
на одре де ни пра ва и ефе ктив на за

Ке нан Ха си пи
ОХРИДСКИОТ ДОГОВОР ТРЕБА ДА БИДЕ ПРИДОБИВКА ЗА СИТЕ
Kenan hasipi, Ohri Çerçeve Anlaşması herkes için bir kazanım olmalıdır
Kenan hasipi, marrëveshja e Ohrit duhet të jetë përfitim për të gjithë
Kenan hasipi, the Ohrid Agreement should be an Achievement for All

Фр ле те са мо 
пог лед на про-
цен ту ал на та 
за ста пе ност 
на по ма ли те 
ет нич ки за ед-
ни ци во ин-
сти ту ци и те на 
си сте мот на си-
те ни воа, ќе ви-
ди те де ка има 
огром ни дис-
про пор ции.
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шти та на одре де ни пра ва, тоа е по
и на ква ка те го ри ја од ка те го ри ја та 
на има ње одре де ни пра ва. Во тој дел 
тоа мо же да се по стиг не со ин ве сти
ра ње во тие об ла сти. Вие не мо же те 
да збо ру ва те за ефе ктив на за шти та 
на кул ту ра та на по ма ли те ет нич ки 
за ед ни ци, ако за тоа не обез бе ди те 
одре де ни фи нан си ски ре сур си. Не е 
воз мож но. 

Не ли Ми ни стерс тво за кул ту ра 
има еден се ктор за уна пре ду ва ње 
на кул ту ра та?

Да. Би деј ќи средс тва та со кои рас по
ла га ат тие стру кту ри ко и што се фор
ми раа вед наш по Охрид ски от рам
ко вен до го вор ап со лут но не да ва ат 
про стор да мо же не што по ве ќе да 
се по стиг не на тој план, тоа е са мо то 
по се бе до каз де ка ние фор ми рав ме 
ин сти ту ции, ме ѓу тоа не им обез бе
див ме функ ци о на лен ка па ци тет за 
да мо жат да се од ви ва ат ра бо ти те во 
по са ку ва ни от пра вец. Та ка што со 
го ди ни гле да но на на зад и Упра ва та 
за уна пре ду ва ње на обра зо ва ни е то 
на за ед ни ци те во Ре пуб ли ка Ма ке
до ни ја и Упра ва та за уна пре ду ва ње 
на кул ту ра та фор мал ноправ но по
сто јат, ме ѓу тоа не ма ат не кое по се ри
оз но вли ја ние во ка на ли зи ра ње на 
про це си те од об ла ста за ко и што се 
на ме не ти тие. Ка ко ин сти ту ции по
сто јат, ме ѓу тоа и по функ ци о нал ни
от ка па ци тет и по средс тва та со кои 
рас по ла га ат, ап со лут но не мо жат да 
има ат вли ја ние за по до бру ва ње на 
со стој би те во тие сфе ри. 

Ве ли те де ка сло бо ди те се ту ка, 
ме ѓу тоа ефе ктив на та за шти та не 
се обез бе ду ва? Што е преч ка та, 
зо што тоа не се пра ви, зе мај ќи во 
об зир де ка и вие сте пра те ник од 
вла де јач ка та ко а ли ци ја?
Ние има ме ед на мно гу ин те рес на 
си ту а ци ја. Тур ци те и дру ги те по
ма ли ет нич ки за ед ни ци во ни ка ква 
смис ла не учес тву ваа ни ту во ди зај
ни ра ње то на Рам ков ни от до го вор 

ни ту во актот на пот пи шу ва ње то 
на са ми от до ку мент. Ме ѓу тоа бев
ме нај рев нос ни тој да се спро ве де. 
Вие са ми те за бе ле жу ва те де ка ду
ри не кои од по ли тич ки те суб је кти 
кои во вре ме то беа пот пис ни ци на 
тој до ку мент, се га твр дат де ка тој 
е мр тов де ка не функ ци о ни ра итн. 
Спо ред ме не, има ме не кој при та ен 
конф ликт ме ѓу две те стра ни кои беа 
пот пис ни ци на тој до го вор. Не кој си 
ин те ре сен од нос. Ед ни твр дат де ка 
ре чи си сѐ е спро ве де но и де ка со тоа 
се за тва ра оваа при каз на, дру ги те 

ве лат де ка тој не е мрд нат од мр тва
та точ ка. И во еден та ков од нос ме ѓу 
клуч ни те акте ри ко и што го ди зај ни
раа овој до ку мент, ис па ѓа де ка нај го
ле ма та ште та ја тр пат дру ги те. Зна
чи ис па ѓа ме ние ко ла те рал на ште та. 
Ина ку не мо же те вие да ка же те де
ка не ма при до би вки, ако са мо ги 
ана ли зи ра те про цен ти те на учес
тво то на Ал бан ци те во стру кту ри те 
на ин сти ту ци и те на си сте мот пред 
тој пер и од и по тоа ќе се ви ди еден 
ра пи ден раз вој во одре де ни об ла
сти. Мо же би тие не се за до вол ни од 
тоа ка ко е тоа ди стри бу и ра но, да ли 
е тоа рам но мер но рас пре де ле но по 
си те стру кту ри. Тоа ду ри не ко гаш 
и е не воз мож но, би деј ќи тре ба да 
рас по ла гаш со одре де ни ин те ле кту
ал ни ре сур си за да мо жеш да ги по
кри еш си те об ла сти. Ме ѓу тоа нај го
ле ми гу бит ни ци на тој план се пак се 
по ма ли те. 

ПРА ВА ТА НЕ ТРЕ БА ДА 
СЕ ВР ЗУ ВА АТ ЗА ПРО-
ЦЕНТ

Уло га та на по ма ло број ни те за ед-
ни ци е мост ме ѓу ма ке дон ска та 
и ал бан ска та за ед ни ца ка ко лу ѓе 
што ги спо де лу ва ат иден ти те ти-
те, да ли ме ша но ет нич ки вер ски 
итн. Ка ко мис ли те де ка мо же да се 
изв ле че ма кси му мот во од нос на 
по ма ло број ни те за ед ни ци во ед но 
ос тва ру ва ње на це ли те за мул ти-
кул тур на Ма ке до ни ја?
Со ме ну ва ње то на но во фор ми ра ни
от сте ре о тип. Ние на пу штив ме ста
ри сте ре о ти пи и фор ми рав ме нов 
сте ре о тип. Ду ри не ко гаш свес но или 
не свес но збо ру ва ме за ма ке дон ска
та и ал бан ска та за ед ни ца и дру ги те. 
И ду ри ко га вле гу ва ме во про цес на 
ана ли зи на ра бо ти те, ду ри ко га пра
ви ме ан ке ти од нај раз лич ни ви до ви 
ние пра ви ме Ма ке дон ци, Ал бан ци и 

дру ги со тоа што и во таа си ту а ци
ја не ги по чи ту ва ме про цен ти те. Јас 
мо жам да ви на ве дам ил ја да при ме
ри на ире ле вант ност на ан ке ти те 
ток му по ра ди тоа што за дру ги те се 
оста ва не кој сим бо ли чен про цент од 
5 %, што не е об је ктив на ре ал ност. Во 
крај на ли ни ја и нај ви со ки от пра вен 
акт на др жа ва та е ди зај ни ран на на
чин на кој што ги гра ди ра гра ѓа ни те. 
Не знам да ли по стои сли чен акт во 
дру ги те др жа ви, не сум пра вел ком
па ра тив на ана ли за, да се вр зу ва ат 
пра ва та со про цент на на се ле ние. 
Тоа отво ра еден друг проб лем. Вие 
ко ја би ло ста ти сти ка да ја пра ви те, 
вмет ну ва те еле мен ти на по ли ти ка. 
Зо што, ако пра ва та ти се вр за ни за 
про цен ти те, не ти е ире ле вант но 
кол кав про цент ќе имаш. Вр зу ва
ње за одре де ни пра ва со одре де ни 
про цен ти по ли ти ча ри те ги тур ка во 
пра вец на по ли ти зи ра ње на сѐ и се
што, ду ри и на оние ра бо ти кои не се 
пред мет на по ли ти зи ра ње. 
Ќе ви на ве дам еден при мер, ако за 
нај го ле ми от дел од зем ји те во За
пад на Евро па по пи сот е ед на обич
на ста ти стич ка опе ра ци ја, кај нас не 
е та ка, за што не ми е се ед но кол ка во 
тур ско на се ле ние ќе има ме во Ма

ке до ни ја, би деј ќи сог лас но тој про
цент, ќе има и со од ве тен про цент 
вра бо те ни во др жав на та ад ми ни
стра ци ја. Ако сум 3 % ,ќе имам 3 %. 
Ние и да са ка ме оваа опе ра ци ја да 
ја све де ме са мо во рам ки те на ста
ти сти ка, не мо же ме, би деј ќи на ши те 
пра ва се вр за ни за про цент на на се
ле ни е то. Или на ни во на зем ја та, ако 
го ко ри сти ме тој па ра ме тар или на 
ло кал но ни во ка де што е уште по и
зра зе но. Та му во ло кал ни те еди ни ци 
ка де има над 20 %, има при пад ни ци 
на тоа на се ле ние, има пра во да го 
ко ри сти ја зи кот во ко му ни ка ци ја 
ме ѓу гра ѓа ни те и ад ми ни стра тив
ни те вла сти. За мис ле те си ту а ци ја, 
са мо пет ки ло ме три по на та му при
пад ник на иста за ед ни ца са мо за ра
ди тоа што го не ма тој про цент, го 
не ма тоа пра во. Ние има ме пра ва 
на ед на иста ет нич ка за ед ни ца, раз
лич ни, до кол ку жи ве ат на раз лич ни 
те ри то рии и во раз ли чен про цент. 
Зна чи не ма исто пра во Тур чи нот во 
До јран, со Тур чи нот во Жу па и во де
лот на обра зо ва ни е то и во упо тре ба

Ин сти ту ции за по ма ли те за ед ни ци по сто јат, ме ѓу тоа 
и по функ ци о нал ни от ка па ци тет и по средс тва та со 
кои рас по ла га ат, ап со лут но не мо жат да има ат вли-
ја ние за по до бру ва ње на со стој би те во тие сфе ри.

Во крај на ли ни ја и нај-
ви со ки от пра вен акт на 
др жа ва та е ди зај ни ран 
на на чин на кој што ги 
гра ди ра гра ѓа ни те, да се 
вр зу ва ат пра ва та со про-
цент на на се ле ние. Вие 
ко ја би ло ста ти сти ка да 
ја пра ви те, вмет ну ва те 
еле мен ти на по ли ти ка. 

Спо ред ме не, има ме не-
кој при та ен конф ликт 
ме ѓу две те стра ни кои 
беа пот пис ни ци на тој 
до го вор. Ед ни твр дат 
де ка ре чи си сѐ е спро-
ве де но и де ка со тоа се 
за тва ра оваа при каз на, 
дру ги те ве лат де ка тој 
не е мрд нат од мр тва та 
точ ка. 
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та на сим бо ли те итн., што дејс тву ва 
мал ку за чу ду вач ки. Не кои ре ше ни ја 
спо ред ме не (би деј ќи сме ги вр за ле 
за про цен ти) се хи брид ни, а хи бри
ди те не ма ат шан са да се ре про ду ци
ра ат.

Ме ѓу тоа има ме по зи ти вен при мер, 
ка ко што е Го сти вар, ка де што се 
над ми на про цен ту ал но ста.
Зна е те ко га би ре кол де ка е по зи ти
вен при мер? Ко га тоа би би ло про
дукт на про це на де ка е тоа по тре ба 
на таа це ли на. А не ова што го до
бив ме, тоа е про дукт на по ли тич ко 
па за ре ње. Зна чи ако ме под др жи те 
за гра до на чал ник, јас за воз врат ќе 
ви ја обез бе дам служ бе на та упо тре
ба на ја зи кот. Пр во, тоа не е трај но 
ре ше ние. Вто ра ра бо та, тоа стал но 
ќе те ста ва во си ту а ци ја не ко го да 
под др жу ваш да се па за риш за да го 
одр жиш тоа ка ко ре ше ние. Со се ма 
по и на ку ќе бе ше до кол ку со ве тот на 
таа оп шти на, вклу чи тел но и гра до
на чал ни кот, тоа го про це не ше ка ко 
по тре ба на таа сре ди на, би деј ќи та
му тра ди ци о нал но се ко ри стел тој 

ја зик со де це нии на на зад, да не ре
чам со ве ко ви на на зад. Тој ам би ент 
го не ма. Општ по ли тич ки ам би ент е 
де ка зо што да не го ко ри сти ме тоа 
пра во, еве си зе мам сло бо да да си 
фан та зи рам, во Ре сен да ста не Со ве
тот на оп шти на та и да ка же има ме 
10 % Тур ци и тие си има ле иде а лен 
со жи вот, ни ко гаш не ма ло проб ле ми, 
има еден со вет ник и да му го обез бе
ди ме пра во то да си го ко ри сти ја зи
кот на сед ни ци те на со ве тот. 

ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НИ 
МЕ ХА НИЗ МИ ЗА ЗА-
ШТИ ТА НА ПО МА ЛИ ТЕ

Ка ко да се за шти та по ма ло број ни-
те за ед ни ци?
Ка ко тоа би го на пра ви ле? Ка ко би 
во ве ле ин сти ту ци о на лен ме ха ни
зам за за шти та на по ма ли те? Јас во 
стар тот ре ков де ка не ма та ков ме ха
ни зам. Ние тоа на вре ме то се оби ду
вав ме да го на пра ви ме пре ку фор
ми ра ње ми ни стерс тво за мал цин ски 
чо ве ко ви пра ва. Не ма ше вол ја за тоа 
што ние има ме по го лем број ми ни
стерс тва. Спа ѓа ме во гру па на зем ји 

со мно гу ми ни стерс тва и со мно гу 
ми ни стри. Тренд е во Евро па тоа да 
се сма лу ва тоа, ако ние са ка ме да 
оди ме во тој пра вец. 
То гаш оти дов ме на ал тер на ти ва да 
има ед на аген ци ја ко ја ќе би де не
за вис на, ко ја ќе има сопс твен бу џет 
и ко ја што ќе има актив на уло га во 
кре и ра ње то на по ли ти ки те за за
шти та на тие пра ва. Ме ѓу тоа има не
до вол но над леж но сти и ре ла тив но 
мал бу џет. Зна чи ре ше ни е то е за ко
нот да пре тр пи из ме ни. Да се по ја ча 
уло га та на аген ци ја та. 
Вто ро, во ме ха низ ми те во од лу чу ва
ње то, мој пред лог е во Ко ми те тот за 
од но си ме ѓу за ед ни ци те да се при
ме ни прин ци пот на Ба дин те ро во то 
гла са ње со мно зинс тво на гла со ви 
од при пад ни ци те на по ма ли те ет
нич ки за ед ни ци. 
Тре то, не со од вет ству ва ре ше ни е то 
на цен трал но ни во, со ре ше ни е то 
на ло кал но ни во. Има ди рект на дис
про пор ци ја. За тоа ние има ме се ри
оз ни проб ле ми на ло кал но ни во. За
тоа та му не функ ци о ни ра ме. 

Зо што дој дов ме во ед на си ту а ци ја 
мул ти кул ту ра та и мул ти ин ди ви ду-
а лиз мот кои се сме та за бо гат ство, 
кај нас да се сме та за то вар и лу ѓе-
то ед но став но да не гле да ат до би-
вки од тоа?
За тоа што ние не на пра вив ме ди
стинк ци ја  што бе ше ло шо во по ра
неш ни от си стем, а што бе ше до бро. 
Ние од прет ход ни от си стем имав ме 
мно гу до бри ре ше ни ја во де лот на 
не гу ва ње то, за чу ву ва ње то и уна пре
ду ва ње то на кул тур ни от, ја зич ни от 
и ет нич ки от иден ти тет. Ду ри и ме
ѓу на род ни те кон вен ции во тој дел 
ни оста ва ат про стор. Зе ме те ја Рам
ков на та кон вен ци ја за за шти та на 
мал цинс тва та што е ра ти фи ку ва на 
кај нас и про чи тај те го член 10 кој 
ве ли во еди ни ци на ло кал на са мо у
пра ва ка де во зна чи те лен број или 
по тра ди ци ја бил во упо тре ба ја зи
кот на одре де на за ед ни ца, тој тре ба 
да оста не и ко га ви ка тра ди ци ја, ве
ќе бро јот ста ну ва ире ле ван тен. Ние 
тоа не го пра кти ку ва ме. Зна чи ние 
дој дов ме во фа за пре и ме ну вај ќи ги 
ри гид но устав ни те про ме ни и Рам
ков ни от до го вор од Охрид, да гу би
ме одре де ни стек на ти пра ва. 

Да ли во по ли тич ки те пар тии има 
спрем ност за мул ти кул ту ра ли зам, 
да ли има ли дерс тво за мул ти кул-
ту ра ли зам?

Кви зов ски да се од го во ри со да или 
не, не е воз мож но. Има ме си ту а ции 
ка де што ра бо ти те се по ме сту ва ат. 
За ви си ка ко ние го по и ма ме Рам
ков ни от до го вор. Тоа е спо ред ме не 
еден про цес кој што би би ло мно гу 
по до бро да оди по бав но, ме ѓу тоа по
ква ли тет но, откол ку да оди по бр зо, 
но му ште ти на ква ли те тот. 
Во крај на ли ни ја, ние збо ру ва ме за 
др жав на ад ми ни стра ци ја ко ја тре
ба да би де про фе си о нал на, струч на, 
ком пе тент на. Да ли ќе го од бе ре ме 
мо де лот на бр зи че ко ри на сме тка 
на ква ли те тот или ќе оди ме по прин
цип на по ба вен од со јас но де фи ни

ра на ди на ми ка, со утвр ду ва ње еден 
при сто ен пер и од за да се по стиг не 
тоа, ме ѓу тоа на сме тка на по до бар 
ква ли тет. До кол ку тоа се на пра ве ше 
на ва ков на чин, мно гу по мал ку ќе се 
по ли ти зи ра ше со тие по зи ции. Тоа 
се тие сла бо сти, ме ѓу тоа ние не мо
же ме да го де фи ни ра ме тоа во Рам
ков ни от до го вор. За тоа се ви ка Рам
ко вен. Тоа е рам ка. Ние тре ба тоа да 
го опе ра ци о на ли зи ра ме со стра те
гии кои ќе би дат јас но пре циз ни вр
за ни во одре де ни вре мен ски пер и о
ди за да мо же ме да зна е ме де ка се
ко ја на ред на вла де јач ка гар ни ту ра 
ќе ја знае таа ди на ми ка, тоа да би де 
еден тра си ран пат кој што ќе го ко
ри стат си те стру кту ри, а не не кој да 
има со се ма по и на кво раз мис лу ва ње 
и друг да има по и на кво раз мис лу ва
ње. Мис лам де ка и на тој на чин ре
вол тот на дел од ма ке дон ско то на се
ле ние ќе бе ше по мал. 

Пра ша ње кои Вие са ми те са ка те 
да го од го во ри те?
Со из ме ни те во За ко нот за др жав
јанс тво го де фи ни рав ме по и мот 
исе ле ник. Исе ле ник е гра ѓа нин на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја кој се исе лил 
во дру га др жа ва, освен во ма тич
на та зем ја. И се га што си ти? Си се 
исе лил во ма тич на зем ја, ти не маш 
ста тус на исе ле ник. Ма тич на зем ја е 
зем ја та во ко ја си ро ден и се га не мо
же чо век да се исе ли од ма тич на зем
ја во ма тич на зем ја. Ка ко мо же јас 
ро ден ов де да се исе лам во ма тич на 
зем ја? Мно гу ин те рес на одред ба ко
ја што, од го вор но твр дам, оди са мо 
на ште та на Тур ци те. Ка жи ми ти кој 
се исе ли во Ал ба ни ја, па са ка да се 
вра ти во Ма ке до ни ја? Ов де се до се
лу ва ле, не се исе лу ва ле. Ов де исе лу
ва ње то би ло во пра вец на Тур ци ја. 

Зна чи ние дој дов ме во 
фа за пре и ме ну вај ќи ги 
ри гид но устав ни те про-
ме ни и Рам ков ни от до-
го вор, да гу би ме одре де-
ни стек на ти пра ва.

Спро ве ду ва ње то на рам-
ков ни от до го вор е про-
цес, кој тре ба да оди 
по бав но, ме ѓу тоа по ква-
ли тет но.

Со се ма по и на ку ќе бе-
ше до кол ку оп шти на та, 
тоа го про це не ше ка ко 
по тре ба на таа сре ди на, 
би деј ќи та му тра ди ци о-
нал но се ко ри стел тој ја-
зик, да не ре чам со ве ко-
ви на на зад. Ова што го 
до бив ме, тоа е про дукт 
на по ли тич ко па за ре ње.
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РЕ ЗИ МЕ
Ке нан Ха си пи сме та де ка ос нов на при
до би вка е спре чу ва ње то конф ликт од 
по ши ро ки раз ме ри, но и по ста ву ва ње то 
на од но си те во др жа ва та на по и на кви ос
но ви. Пра вич на та за ста пе ност и за шти
та та од ма јо ри за ци ја не да ва ат ре зул тат 
за по ма ло број ни те за ед ни ци. На ме сто во 
на со ка на раз вој на мул ти кул тур но оп
штес тво, ра бо ти те се од ви ва ат во би на
ци о нал на на со ка. По ве ќе то пра ва по сто
е ле и во прет ход ни от си стем, пр. то гаш 
се ви ка ло „ет нич ки клуч“, се га е за ме
не то со „пра вич на за ста пе ност“. Во пра
ктич но то спро ве ду ва ње на овој прин цип 
има огром ни дис про пор ции во од нос 
на по ма ли те за ед ни ци и гу бе ње одре
де ни ве ќе стек на ти пра ва. Спо ред не го, 
дел од проб ле мот со ОРД е вр зу ва ње то 
на пра ва та со про цен ту ал на та за ста пе
ност. Тоа отво ра друг проб лем – де ка во 
ко ја би ло ста ти сти ка, се вмет ну ва по ли
ти ка. Осо бе но е тоа вид ли во на ло кал но 
ни во, ка де при пад ни ци на ед на ет нич ка 
за ед ни ца во со сед ни оп шти ни, не ма ат 
исти пра ва. Ме ѓу дру го то и што не кои 
по зи тив ни при ме ри не се ре зул тат на ре
ал на про це на на по тре би те или приз на
ва ње на тра ди ци ја та, ту ку на по ли тич ки 
па за ре ња. Спро ве ду ва ње то на рам ков
ни от до го вор е про цес, кој тре ба да оди 
по бав но, ме ѓу тоа по ква ли тет но. Не се 
ало ци ра ат до вол но средс тва и ре сур си 
кај ин сти ту ци и те за дол же ни за сле де ње 
и ос тва ру ва ње на пра ва та на по ма ли те 
за ед ни ци. За по до бру ва ње на со стој ба та 
на по ма ли те за ед ни ци, фор ми ра на е по
себ на аген ци ја, но тре ба да ѝ се зго ле мат 
над леж но сти те и се ка ко бу џе тот и дру
ги те ре сур си. Мож ност е во ве ду ва ње на 
„трој но мно зинс тво“ за по ма ли те за ед
ни ци, при но се ње од лу ки во Ко ми те тот 
за од но си ме ѓу за ед ни ци те. Тре ба и да се 
усог ла сат ре ше ни ја та на ло кал но ни во 
со тие од на ци о нал но ни во.

Ке нан Ха си пи, ро ден во 1955 го ди на во 
Врап чи ште, Го сти вар ско. Дип ло ми рал 
на Ме ди цин ски от фа кул тет во Скоп је 
и е до ктор спе ци ја лист по ин тер на ме
ди ци на. Пре тсе да тел е на Де мо крат ска 
пар ти ја на Тур ци те во Ма ке до ни ја. Во 
по ве ќе ман да ти е пра те ник во Со бра ни
е то, и тоа: 19941998, 20002006, 20062008, 
20082011 г., а из бран е и за пер и о дот 2011
2015 го ди на.

Özet 
Kenan Hasipi’ye göre, bu Anlaşmanın 
daha geniş çaplı bir çatışmayı önlemek 
gibi önemli bir kazanımı, ve devletin farklı 
ilişkilere dayalı yeni temeller üzerine 
oturtulmasına imkan sağlamıştır. Hakça 
temsil ilkesininin uygulanması ve daha 
küçük etnik toplulukların haklarının 
küçümsenmesinin engellenmesi konusun
da olumlu sonuçlar elde edilememiştir. 
Çok kültürlü bir toplum düzeninin tesis 
edilmesi ve geliştirilmesi yerine, iki mil
letin hakim olduğu bir toplum düzenine 
doğru gidilmektedir. Eski sistemde etnik 
topluluklar çok daha fazla haklara sahipti. 
Mesela o dönemde “etnik anahtar” tabiri 
kullanılmıştır. Bugün ise “hakça tem
sil ilkesi” ifadesi kullanılmaktadır. Fakat, 
daha küçük etnik toplulukların halarının 

korunması konusunda, bu prensibin 
uygulanmasında büyük bir orantısızlık orta
ya çıkmaktadır. Hatta, eski nazaran haklarda 
büyük azalma olduğu gözlenmektedir. Ona 
göre, Ohri Çerçeve Anlaşması, halkların 
temsil oranına göre yapılmış bir ayardır. Bu 
ise, başka problemleri berberinde getirmek
tedir: Her istatistiğe siyaset bulaşmaktadır. 
Bu haksızlıklar özellikle yerel bazda be
lirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bir 
belediyede belirli haklara sahip olan en
tik topluluklar, hemen yanıbaşındaki 
başka bir belediyede aynı haklara sahip 
değildir. Bazı kısmi pozitiv misaller, reel 
durumu yansıtmaktan çok uzaktır ve siyasi 
pazarlıkların neticesidir. Çerçeve anlaşması 
bir süreçtir ve bunun uygulanması daha 
uzun vadeli fakat daha kaliteli olmalıdır. 
Daha küçük etnik toplulukların haklarının 
uygulanmasından ve bu süreci takip et
mekten sorumlu olan ilgili resmi maka
mlar, yeter derecede gerekli kaynaklara 
sahip değildir. Küçük etnik toplulukların 
haklarının iyileştirilmesi amacıyla amacıyla 
kurulmuş olan özel ajansın hem yetkilerinin 
genişletilmesi, hem de maddi kaynaklarının 
ve bütçesinin güçlendirilmesi gerekmekte
dir. Etnik Topluluklar İlişkileri Komitesi’nde 
kararlar alınırken, küçük topluluklar için 
“Üçlü çoğunluk” sistemi oluşturulmalıdır. 
Yerel yönetimlerde bu konudaki kararlar, 
ulusal kararlarla uyum sağlamalıdır.

Kenan Hasipi, 1955 yılında Gostivar’ın 
Vrapçişte köyünde dünyaya geldi. Üsküp 
Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve dahili
ye uzmanıdır. Makedonya Türk Demokratik 
Partisi Başkanıdır. Makedonya Cumhuriyeti 
Meclisi’nde birkaç defa milletvekili olarak 
görev yapmıştır:  19941998, 20002006, 
20062008, 20082011 yılları. En son olarak 
da 20112015 yılları arasında yeniden millet
vekili seçilmiştir.

PërmbledhJe
Kenan Hasipi mendon se përfitimi themelor 
është pengimi i konfliktit me përmasa më 
të mëdha, por edhe vendosja e raporteve 
në shtet në baza të ndryshme. Përfaqësimi 
i drejtë dhe mbrojtja nga majorizimi nuk 
japin rezultate për bashkësitë më të vo
gla. Në vend të drejtimit të zhvillimit të 
shoqërisë multietnike, punët zhvillohen në 
drejtim binacional. Shumica e të drejtave 
kanë ekzistuar edhe në sistemin e kaluar, 
p.sh. atëherë është quajtur “çelës etnik”, 
tani është zëvendësuar me “përfaqësim të 
drejtë”. Në zbatimin praktik të këtij parimi 
ka disproporcione të mëdha në raport me 
bashkësitë më të vogla dhe humbja e të dre
jtave të caktuara tani më të fituara. Sipas tij, 
një pjesë e problemit me MKO është lidhja 
e të drejtave me përfaqësimin në përqin
dje. Kjo hap problem tjetër – se në cilëndo 
statistikë, imponohet politika. Veçanërisht 
kjo vërehet në nivel lokal, ku pjesëtarët e 
një bashkësie etnike në komuna fqinje, nuk 
kanë të drejta të njëjta. Mes tjerash edhe 
se disa shembuj pozitiv nuk janë rezultat i 
vlerësimit real të nevojave ose njohja e tra
ditës, por i tregtisë politike. Implementimi 
i Marrëveshjes kornizë është proces, i cili 
duhet të lëvizë ngadalë, por në mënyrë më 
cilësore. Nuk alocohen mjete dhe resurse të 
mjaftueshme te institucionet e angazhuara 
për përcjelljen dhe realizimin e të drejtave 
të bashkësive më të vogla. Për përmirësi

min e gjendjes të bashkësive më të vogla, 
është formuar agjenci e veçantë, por duhet 
ti rriten kompetencat dhe gjithsesi buxheti 
dhe resurset tjera. Mundësi është vendosja 
e “shumicës së trefishtë” për bashkësitë më 
të vogla, gjatë vendimmarrjeve në Komite
tin për marrëdhënie ndërmjet bashkësive. 
Duhet edhe të harmonizohen zgjidhjet në 
nivel lokal me ato në nivel nacional.

Kenan Hasip, i lindur në vitin 1955 në Vrap
çishte, Gostivar. I diplomuar në Fakultetin 
e Mjekësisë dhe është mjek specialist I 
sëmundjeve interne. Kryetari i Partisë De
mokratike të Turqve në Maqedoni. Në më 
shumë mandate ishte deputetët në parla
ment: 19941998, 20002006, 20062008, 
20082011, ndërsa është zgjedhur edhe për 
periudhën 20112015.

SummAry
Kenan Hasipi thinks that the basic achieve
ment is preventing a broader conflict, but 
also the setting of relations in the sate on 
different bases. The equitable representa
tion and protection from majorisation do 
not yield results for the smaller communi
ties. Instead of leading to a development of 
a multicultural society, the things move to a 
binational direction. Most of the rights did 
exist in the previous system, but then it was 
called an “ethic key”, now it is replaced by 
the “equitable representation”. In the prac
tical implementation of this principle there 
are huge disproportions with respect to 
the smaller communities and losing some 
already obtained rights. According to him, 
part of the OFA problems is tying the rights 
to the percentage presence. This opens an
other problem – that in any statistics one 
inserts politics. This is especially visible at 
local level, where the representatives of an 
ethnic community do not have the same 
rights, although living in neighbouring 
municipalities. Among other things, some 
positive examples which are not a result of 
the real assessment of the needs or recog
nising the tradition, but rather political bar
gaining. The implementation of the Frame
work Agreement is a process that should 
go slower, but in a more quality way. Not 
enough money and resources are allocated 
with the institutions that are in charge of 
following and fulfilling the rights of the 
smaller communities. In order to improve 
the situation of the smaller communities, 
a special agency has been established, but 
its competencies should be increased, and 
of course, its budget and other resources. 
It is possible to introduce the “triple ma
jority” for the smaller communities, when 
decisions are made in the Committee for 
Relations between the Communities. The 
solutions at local level should be adjusted 
to those at national level.

Kenan Hasipi, born in 1955 in Vrapčište, 
Gostivar. He graduated from the Faculty of 
Medicine in Skopje and he holds a speciali
sation in internal medicine. He is the presi
dent of the Democratic Party of Turks in 
Macedonia. He was an MP for several man
dates, in 19941998, 20002006, 20062008, 
20082011, and he has been elected for the 
period of 20112015.
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Да ли мис ли те де ка де не ска по 10 
го ди ни од Рам ков ни от Ма ке до ни ја 
е по до бро ме сто за жи ве е ње од ас-
пект на пра ша ња та што ги тре ти ра 
Рам ков ни от до го вор?
Да. Рам ков ни от до го вор во ос но ва 
има ше две це ли. Пр ва та е да за пре 
во е ни от конф ликт, а вто ра та е да на
пра ви не што што мо же би за ед ни ци
те, по себ но ма ке дон ска та, не ма да 
мо же ше да го на пра ви во нор мал ни 
ус ло ви, без та ков вид ме ѓу на ро ден 
при ти сок, а тоа е да на пра ви про ме
ни во чо ве ко ви те пра ва на мал цинс
тва та, во де лот на ја зи кот и во де лот 
на ре гру та ци ја та во др жав на та ад
ми ни стра ци ја. Ако не ма ше конф
ликт, мо же би исто то ќе се по стиг не
ше во про цес 10 го ди ни, до вле зот на 
Ма ке до ни ја во ЕУ. Нор мал но конф
ли ктот има свои мрач ни пос ле ди ци 
кои се од не су ва ат на пос ле ди ци те 
од во е на та тра у ма. Мое мис ле ње е 
де ка конф ли ктот мо же ше да се из
бег не и на друг на чин исти те ре ше
ни ја да се вклу чат во ма ке дон ски от 
по ли тич ки си стем,  но тоа ќе бе ше 
се ка ко по дол го. 
Мис лам де ка ОРД не тре ба да се гле
да ка ко на рез. Ма ке до ни ја има ше 

тра ди ции на ме ѓу ет нич ки од но си 
прет ход но, има ше нај до бри из ве
штаи за мал цин ски те пра ва. Ту ка  
Ал бан ци те пре те ру ва ат и го сме та ат 
Охрид ски от до го вор за нов по че ток. 
Не. Охрид ски от до го вор е кон ти
ну и тет по две тра ди ции и тоа не е 
дра ма тич но, ту ку е по до бру ва ње два 
че ко ра на пред, еден на зад. Во Ма ке
до ни ја има кон ти ну и тет на ме ѓу ет
нич ки те од но си, ина ку ако не ма ше 
кон ти ну и тет на ме ѓу ет нич ки те од
но си, не ма ше тој ка лем кој се на ре
ку ва Охрид ски до го вор да се фа ти 
за тоа др во. 
Ду ри во ко му ни стич ки пер и од има 
при сус тво на Ал бан ци те во вла ди
те, тоа бе ше тра ди ци ја. Тоа соз да
ва ед на по зи тив на тра ди ци ја ко ја 

не не до ста су ва ше. Фа ла му на Бо га, 
има ше и не га тив на тра ди ци ја, а тоа 
е крв и па ме те ње пре ку гро бо ви. Тие 
две тра ди ции на еден на чин соз да
доа мож ност за ре ла тив но ме ѓу ет
нич ки ко о пе ра тив но оп штес тво. Оп
штес тво се прис по со бу ва на сво ја та 
мул ти кул ту рал ност, ду ри и во слу чај 
мно зин ска та за ед ни ца да не ја са ка 
иста та мул ти кул ту рал ност и да ја 
сме та ка ко не што на мет на то, ка ко 
не кој проб лем, ка ко не кое де ре џе. 
Ме ѓу тоа и мно зин ска та за ед ни ца 
и се вкуп но то оп штес тво во сво ја та 
пра ктич на актив ност пре мол че но 
ја при фа ќа мул ти кул тур но ста и тоа 
бе ше ос но ва та, Охрид ски от до го вор 
ги да де тие ре ше ни ја и ре зул та ти. 
Охрид ски от до го вор  го на ре ку ва ат 
„до го вор за гра де ње др жа ва“ (state 
building), за раз ли ка, да ре че ме, од 
За пад на Сла во ни ја, кои не се за гра
де ње др жа ва, ту ку се до го во ри кои 
са мо го ре ши ле су ди рот, но не мо же
ле да из гра дат др жа ва и што е се га 
проб лем за таа др жа ва. 

Да ли ОРД ги пре ки на не при ја телс-
тва та?
Да, се ка ко тој до ве де до мир. Да ли 
е дој де но до це лос но по ми ру ва ње и 
за тво ра ње на пра ша ња та на рас е ле
ни те ли ца, на ис чез на ти те, на ам не
сти ја та, тоа е дру го пра ша ње.
За ко нот за ам не сти ја бе ше пра ша
ње на по ли тич ки до го вор. На по ли
тич ко ни во на де ба та ќе тре ба да се 
на пра ват на по ри да се овоз мо жат 
дел од на ста ни те да по ми нат со благ 
укор. Ко га  ста ну ва збор за ци вил ни 
жр тви, то гаш тре ба да се ре а ли зи ра 
прав да та. Во од нос на кон крет ни те 
Ха шки слу чаи, мис лам де ка два од 
овие слу чаи, ка де ста ну ва збор за 
ци вил ни жр тви, тре ба да се прос ле
дат, до де ка дру ги те тре ба да би дат 
дел од до го во рот за ам не сти ја. 

ВКЛУ ЧУ ВАЈ, НЕ ИСК ЛУ-
ЧУ ВАЈ, Е ДУ ХОТ НА ДО-
ГО ВО РОТ

Мно гу се спо ри за цел та на ОРД, за 
не го ви от кон цепт, за ду хот?
Овој до го вор со др жи но ви ни, што не 
се со од вет но за бе ле жа ни ни ту во те
о ри ја та, ни ту во пра кса та ни во  ре
ги о нот, а и по ши ро ки от кон текст на 
де мо кра тии во мул ти кул тур ни оп

Љу бо мир Фрч ков ски
ОХРИДСКИОТ ДОГОВОР  Е ДОГОВОР ЗА ГРАДЕЊЕ НА ДРЖАВАТА
ljubomir Fërçkovski, marrëveshja e Ohrit është marrëveshje për ndërtimin e shtetit
ljubomir Frčkovski, the Ohrid Agreement is an agreement for building the state

Во Ма ке до ни ја има кон ти-
ну и тет на ме ѓу ет нич ки те 
од но си, ина ку ако не ма ше 
кон ти ну и тет на ме ѓу ет-
нич ки те од но си, не ма ше 
тој ка лем кој се на ре ку ва 
Охрид ски до го вор да се 
фа ти за тоа др во.
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штес тва, а мис лам де ка Охрид ски от 
до го вор тоа го зас лу жу ва. 
Охрид ски от до го вор во ос но ва е по
ста вен во два по ши ро ки прин ци па 
кои са кам да ги од бе ле жам. Пр ви от 
е де те ри то ри ја ли за ци ја на ет нич ки
те пра ва. По кр ва ви те искус тва во 
Бос на и де лум но ка ко про це сот се 
од ви ва ше во Ко со во, овој прин цип 
прв пат ефи кас но се ре а ли зи ра во 
Охрид ски от до го вор и е не ка ква па
ра лел на тра ди ци ја на таа на ЕУ. 
Во исто ри ја та на Евро па овие пра
ша ња во прин цип се ре ша ваа пре ку 
вр зу ва ње на ме ѓу ет нич ки те од но си 
за те ри то ри јал на по дел ба: кан то ни

за ци ја и фе де ра ли за ци ја. Искус тва
та во Бос на по ка жаа де ка та кви те 
ре ше ни ја во овој про стор во дат кон 
по же сток ет нич ки си стем. Бе ше јас
но и од екс пер ти те и од дип ло ма
ти те кои учес тву ваа во Охрид ски
от до го вор де ка тој, те ри то ри ја лен 
прин цип, ќе би де за ме нет со ед на 
функ ци о на ли за ци ја на ет нич ки те 
пра ва и вр зу ва ње за лич но ста на но
си те лот на пра ва та,  а не пред сѐ за 
те ри то ри јал ни те ре ше ни ја. Тоа не 
мо же до крај дос лед но да се ос тва ри, 
би деј ќи во де лот на ло кал на та са мо
у пра ва вие има те вр зу ва ње за дел од 
ет нич ки те пра ва и за те ри то ри ја та. 
Во прин цип до ми нант на е пра ктич
но функ ци о на ли за ци ја на кул тур на 
авто но ми ја на не кој на чин, а не вр
зу ва ње на пра ва та за те ри то ри ја кои 
во Ма ке до ни ја би до ве ло  до про цес 
на ет нич ко чи сте ње. Тоа бе ше мно гу 
до бар пра вец на до го во рот. 
Вто ри от прин цип е во си те ре ше ни
ја прин ци пот на вклу чу ва ње (инк
лу зи ја), вклу чу вај, не иск лу чу вај. 
Ет нич ки те мал цинс тва во пос тко му
низ мот, си те, се со о чу ва ат со иск лу
чу ва ње. Ге не рал но, тој прин цип по
на та ка пре рас на во не што што се на
ре ку ва дух на Охрид ски от до го вор. 

ПРОБ ЛЕ МИ ТЕ НЕ СЕ СО 
ПРИН ЦИ ПИ ТЕ, ТУ КУ 
СО СПРО ВЕ ДУ ВА ЊЕ ТО

Ка ко тој дух е пре то чен во спро ве-
ду ва ње то?
Иде ја та е на пре то чу ва ње на Охрид
ски от до го вор во ефи ка сен си стем. 
Ова пра ша ње (на ефи кас ност на 
си сте мот) е по важ но за тоа што еле
мен ти те на кон со ци јал на де мо кра
ти ја кои ги има овој до го вор и во 
те о ри ја та и во пра кса та се во прин
цип проб ле ма тич ни за ефе ктив но 
ре а ли зи ра ње во еден де мо крат ски 
по ли тич ки си стем, пред сѐ по ра ди 
(не)ефи кас но ста. Не кои од пра ша
ња та, ка ко што се ве то то во ра це те 
на мал цинс тва та, се про сто ужас за 
те о ре ти ча ри те и за пра кти ча ри те во 
де мо кра ти ја та. Тоа е гла вен проб лем 
со Лип хард. Ко ри сте ње то на ве то то 
се пре по ра чу ва, а исто вре ме но по
стои страв од не го, би деј ќи се сме та 
де ка ќе би де ин стру мент на бло ка да 
на по ли тич ки от си стем во ра це те на 
мал цинс тва та. Гла са ње то со двој но
то мно зинс тво во Охрид ски от рам
ко вен до го вор е на пра ве но мно гу 
до бро. Тоа е ре ду ци ра но на пра ша
ња та кои ди рект но се од не су ва ат на 
кул тур ни те пра ва на мал цинс тва та, 
од нос но на ет нич ки те за ед ни ци кои 
не се мно зинс тво и функ ци о ни ра ат 
ка ко од бран бен ме ха ни зам за нив на 
за шти та. 

По доц на, со та ка на ре че ни от мај ски 
до го вор, ли ста та на за ко ни кои се 
до не су ва ат со двој но мно зинс тво се 
за о кру жи ја на 46, вклу чу вај ќи го и 
Уста вот. Ско ро да не мам ко мен тар 
на таа ли ста. Од дру га стра на, бев ме 
мно гу на па ѓа ни ток му за оваа пра
ша ње од це ла та ин те ле кту ал на дес
ни ца, поч ну вај ќи од се гаш ни от пре
тсе да тел Ива нов, пре ку Ван ков ска, 
Сил ја нов ска, де ка ко ри сте ње то ве то 
е на пу шта ње на де мо кра ти ја та, ќе го 
бло ки ра од лу чу ва ње то итн. Ни што 
од тоа не се слу чи.

Ка ко е ре ше но пра ша ње то на 
иден ти те тот, за ја зи кот, за обра зо-
ва ни е то?

Глав ни от ис че кор е кај ја зич ни те 
пра ва кои се дел од устав ни те про
ме ни, со што соз да доа да ле ку по го
ле ми мож но сти. Ина ку таа мож ност 
по сто е ше за Ал бан ци те, за оние по
пре циз ни наб љу ду ва чи и во уста вот 
на Со ци ја ли стич ка Ре пуб ли ка Ма ке
до ни ја од 1974 г., но тоа не се ре а ли зи
ра во пра кса та. Со устав ни те из ме ни 
упо тре ба та на ја зи кот е по е фи кас но 
уре де на и во пра кса ре а ли зи ра но во 
де та ли. Рас пра ва та за ја зи кот се вр
зу ва ше за но си те лот на иден ти те тот 
и та ка ре ше ни ја та во пар ла мен тот 
во ко ри сте ње на ал бан ски от ја зик 

одеа по таа ли ни ја. Со упо тре ба та 
на ја зи кот на пар ла мен тар ни те сед
ни ци и по на та ка со ре ше ни ја та со 
ко ми си и те, не се во ве де па ра лел на 
служ бе на упо тре ба на ал бан ски от, 
ка ко во фе де ра тив ни те др жа ви, ту ку  
оде ше по ли ни ја на но си те лот кој го 
изра зу ва иден ти те тот, а тој е из бран 
од не го ви те гла са чи. 
За тоа е во ред пра те ник Ал ба нец 
из бран од гла са чи Ал бан ци да го 
упо тре бу ва сво јот ја зик во Со бра ни
е то и во ко ми си и те. Но не е во ред 
пре тсе да те лот на Со бра ни е то или 
во Вла да та да го упо тре бу ва ја зи кот, 
би деј ќи та му не се ја ву ва ка ко но си
тел на иден ти те тот. Тоа ре ше ние бе
ше и сѐ уште е до бро, спо ред ме не. 
По греш на бе ше од лу ка та за при ме
на на ја зи ци те на па со шот, би деј ќи 
тој е ме ѓу на род на ис пра ва, а не ли
чен до ку мент за упо тре ба во зем ја та.

Она што е проб лем со ја зи кот е 
што рас пра ва та за ја зич ни те пра ва 
ста ну ва де лум но за ро бе ник на по
ли тич ка та де ба та. Рас пра ви те за ја
зи кот до би ва ат не ка ква ква зи по ли
тич ка фор ма во Со бра ни е то, за пра
ша ња кои кон крет но ре ше ни се во 
Охрид ски от до го вор. Оче ку вав де ка 
про ши ру ва ње то на ко ри сте ње то на 
ал бан ски от ја зик ќе би де рас пра ва
но во де лот на пра ва та, ка ко што се 
при стап до др жав на та ад ми ни стра
ци ја и хо ри зон тал но то ни во на про
ши ру ва ње на ја зи кот. Не рас пра ва ат 
ни ту ал бан ски те ин те ле кту ал ци, ни
ту клуч ни те пар тии. Ду ри не рас
пра ва ат ни ал бан ски те пар тии, не го 
по ста ву ва ат тоа ба ра ње. Пра во то за 
ко ри сте ње на ал бан ски от ја зик при 
при стап до др жав ни те ад ми ни стра
ции, не са мо во оп шти ни те во кои 
жи ве ат, не е спро тив но на Охрид
ски от до го вор. Тоа е во сог лас ност 

Рас пра ва та за ја зи кот се 
вр зу ва ше за но си те лот 
на иден ти те тот и та ка 
ре ше ни ја та во пар ла-
мен тот во ко ри сте ње на 
ал бан ски от ја зик одеа 
по таа ли ни ја.

Вто ри от прин цип е во 
си те ре ше ни ја прин-
ци пот на вклу чу ва ње 
(инк лу зи ја), вклу чу вај, 
не иск лу чу вај. Ге не рал-
но, тој прин цип по на-
та ка пре рас на во не што 
што се на ре ку ва дух на 
Охрид ски от до го вор. Гла са ње то со двој но то 

мно зинс тво во Охрид ски-
от рам ко вен до го вор е на-
пра ве но мно гу до бро. Тоа е 
ре ду ци ра но на пра ша ња та 
кои ди рект но се од не су ва-
ат на кул тур ни те пра ва на 
мал цинс тва та и функ ци-
о ни ра ат ка ко од бран бен 
ме ха ни зам за нив на за-
шти та.

Пр ви от прин цип на ОРД 
е де те ри то ри ја ли за ци ја 
на ет нич ки те пра ва. Овој 
прин цип прв пат ефи-
кас но се ре а ли зи ра во 
Охрид ски от до го вор и е 
не ка ква па ра лел на тра-
ди ци ја на таа на ЕУ. 
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со Охрид ски от до го вор. 

Спом на вте вклу чу ва ње. Ка ков е 
на пре до кот во не ди скри ми на ци ја 
и пра вич на за ста пе ност?
На пре док ве ро јат но има, ама за тоа 
се ка ко од го вор ќе по ба ра те на дру го 
ме сто. Са кам да се освр нам на про
це сот на ре гру та ци ја та во др жав
на та ад ми ни стра ци ја. Пра вич на та 
за ста пе ност ста на па ра ван на пар

Пра во то за ко ри сте ње на 
ал бан ски от ја зик при при-
стап до др жав ни те ад ми-
ни стра ции, не са мо во оп-
шти ни те во кои жи ве ат, 
не е спро тив но на Охрид-
ски от до го вор.

ти ски вра бо ту ва ња. Се вра бо ту ва ат 
Ал бан ци, се ка ко со пар ти ска пре по
ра ка, а по за ди се вра бо ту ва ат уште 
по ве ќе лу ѓе на вла де јач ка та пар ти ја. 
Ни кој не знае кол ка ва ад ми ни стра
ци ја има ме се га. По крај го ле ми на та, 
проб лем е и кој се вра бо ту ва. 
Овој проб лем при су тен кај си те вла
ди, не мо же ме са ми да го ре ши ме. 
Не ма пар ти ја ко ја ќе одо лее да ги 

на гра ди сво и те пар ти ски вој ни ци со 
вра бо ту ва ње. Нам ту ка ни е по треб
но вме шу ва ње на ме ѓу на род на та 
за ед ни ца, вос по ста ву ва ње не ка ков 
ме ѓу на ро ден стран ски мо ни то ринг 
на вра бо ту ва ња та во др жав на та ад
ми ни стра ци ја.

Да ли ОРД е мо дел и ид ни на за Ма-
ке до ни ја?
Мис лам де ка пра кса та го по ка жа 
тоа. Си те кри ти ки (и кри ти ча ри) 
на Охрид ски от до го вор се га се не
ми, ни ка де ги не ма тие што ве леа 
де ка до го во рот е лош, ќе про пад не
ме. Еве, нѐ има, а кри ти ча ри те на 
Охрид ски от до го вор се га одат по 
кон фе рен ции и ју би леи и го во рат за 
не го во то зна че ње. Без ни ка ков срам, 
без из ви ну ва ње кон си те оние кои 
ги плу каа из ми на ти те де сет го ди ни.
Има проб ле ми кои не се по вр за ни 
со прин ци пи те на до го во рот, ту ку 
со спро ве ду ва ње то и ни кој не ма да 
под др жи та кви пра ша ња, при мер за 
фе де ра ли за ци ја. Де ба ти ра ње то на 
пред ло гот на Та чи за нов до го вор, 
мо же би е по ве ќе од го вор на ге не
рал на та си ту а ци ја во др жа ва та.

Има проб ле ми кои не 
се по вр за ни со прин-
ци пи те на до го во рот, 
ту ку со спро ве ду ва-
ње то.  Ни кој не ма да 
под др жи та кви пра ша-
ња, при мер за фе де ра-
ли за ци ја.  

Од дру га стра на, сле ду ва раз јас ну ва
ња на одре де ни проб ле ми, ка ко што 
ка жав прет ход но, за ја зи кот. Ба ра ње
то за гла са ње на бу џе тот со двој но 
мно зинс тво е не ра зум но, но мо же да 
е вред но да се де ба ти ра за гла са ње 
бу џе тот со двој но мно зинс тво во де
ло ви те на бу џе тот кои се по вр за ни 
со по ли ти ки те, за ко ни те ка ко кул
ту ра, обра зо ва ние, кои се гла са ат со 
двој но мно зинс тво.

Де мо кра ти ја та во мул-
ти кул тур ни оп штес тва 
за ви си од ме ри то кра-
ти ја во др жав на та ад-
ми ни стра ци ја, за ви си 
од ква ли те тот на др-
жав на та ад ми ни стра-
ци ја.
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РЕ ЗИ МЕ
Љу бо мир Фрч ков ски сме та де ка  до
го вор ги по стиг нал две те це ли кои ги 
имал, да за пре во е ни от конф ли ктот и 
по до бру ва ње во пра ва та на мал цинс тва
та, упо тре ба на ја зи кот и во вклу чу ва ње 
во др жав на та ад ми ни стра ци ја. Мож но 
би ло ре ше ние и без конф ли ктот од 2001 
г., но за по долг пер и од. Во Ма ке до ни
ја има кон ти ну и тет на ме ѓу ет нич ки те 
од но си, ина ку Охрид ски до го вор не ма 
да ус пе ел. Ма ке дон ци те и се вкуп но то 
оп штес тво во сво ја та пра ктич на актив
ност ја при фа ќа ат мул ти кул тур но ста 
и тоа е ос но ва та за ус пеш но ста. За тоа 
до го во рот е за гра де ње др жа ва. Не
при ја телс тва та тре ба да за вр шат со за
тво ра ње на Ха шки те слу чаи – ка де има 
ци вил ни жр тви, мо ра да се ре а ли зи ра 
прав да та. До го во рот има но ви ни, ка ко 
прин ци пот на де те ри то ри ја ли за ци ја на 
ет нич ки те пра ва и до ми нант на е функ
ци о на ли за ци ја на кул тур на авто но ми ја 
и на не кој на чин вр зу ва ње на пра ва та 
за но си те лот на пра ва та. Тоа не мо же 
до крај дос лед но да се ос тва ри, би деј ќи 
на ло кал на та са мо у пра ва има вр зу ва ње 
на ет нич ки те пра ва и за те ри то ри ја та. 
Вто ри от е прин ци пот на вклу чу ва ње 
(инк лу зи ја), вклу чу вај, не иск лу чу вај. Ге
не рал но, тој прин цип пре рас на во тоа 
што се на ре ку ва дух на Охрид ски от до
го вор. Ед но од ефи кас ни те ре ше ни ја на 
до го во рот е ре ше ни е то за двој но мно
зинс тво кое е ре ду ци ра но на пра ша ња
та кои ди рект но се од не су ва ат на кул
тур ни те пра ва на ет нич ки те за ед ни ци 
кои не се мно зинс тво и функ ци о ни ра ат 
ка ко од бран бен ме ха ни зам за нив на за
шти та. Вто ро е вр зу ва ње то на ја зи кот за 
но си те лот на иден ти те тот. По греш на 
е од лу ка та за при ме на на ја зи ци те на 
па со шот, би деј ќи тој е ме ѓу на род на ис
пра ва, а не ли чен до ку мент за упо тре ба 
во зем ја та. Во ос тва ру ва ње то на пра вич
на та за ста пе ност, проб лем се пар ти ски
те вра бо ту ва ња. Охрид ски от до го вор е 
ид ни на за Ма ке до ни ја. Проб ле ми те кои 
по сто јат не се по вр за ни со прин ци пи те 
на до го во рот, ту ку со спро ве ду ва ње то. 
Не мо же да се под др жат ба ра ња за фе
де ра ли за ци ја, а по треб на е рас пра ва за 
упо тре ба та на ја зи кот при при стап до 
др жав ни те ад ми ни стра ции, не са мо во 
оп шти ни те во кои жи ве ат. До не су ва ње 
на бу џе тот со двој но мно зинс тво е не ра
зум но, мо же би е вред но да се де ба ти ра 
за де ло ви те на бу џе тот кои се по вр за ни 
со по ли ти ки те кои се гла са ат со двој но 
мно зинс тво.

Љу бо мир Фрч ков ски, ро ден во 1957 г. во 
Скоп је, прав ник, до кто ри рал на Уни вер
зи те тот „Ед вард Кар дељ“ во Љуб ља на. 
Про фе сор е по ме ѓу на род но пра во и 
од но си и со вре ме ни по ли тич ки те о
рии на Прав ни от фа кул тет „Ју сти ни јан 
При ма“ во Скоп је. Бил ми ни стер без ре
сор (19911992 г.), ми ни стер за вна треш
ни ра бо ти (19921996 г.) и ми ни стер за 
над во реш ни ра бо ти (19961997 г.). Бил 
кан ди дат на СДСМ за пре тсе да тел на 
Ма ке до ни ја во 2009 го ди на. Бил член нa 
струч на та гру па во 1991 го ди на ко ја го 
под го тви ла Уста вот на Ма ке до ни ја, ка
ко и на аманд ма ни те на Уста вот од 2001 
го ди на. Бил член на ЕКРИ (ECRI) при 
Со ве тот на Евро па.

PërmbledhJe
Ljubomir Fërçkovski mendon se 
marrëveshja i ka arritur të dy qëllimet që 
i ka pasur, ta ndërpresë konfliktin e luftës 
dhe përmirësimin e të drejtave të pakicave, 
përdorimin e gjuhës dhe inkuadrimin 
në administratën shtetërore. Ka qenë 
e mundur zgjidhje edhe pa konfliktin 
nga viti 2001, por për një periudhë më 
të gjatë. Në Maqedoni ka vazhdimësi të 
marrëdhënieve ndëretnike, përndryshe 
Marrëveshja e Ohrit nuk do të kishte 
sukses. Maqedonasit dhe shoqëria në 
përgjithësi në aktivitetin e tyre praktik e 
pranojnë multikulturën dhe kjo është baza 
për sukses. Prandaj marrëveshja është 
për ndërtimin e shtetit. Armiqësitë duhet 
të përfundojnë me mbylljen e rasteve të 
Hagës – ku ka viktima në civilë, duhet të 
realizohet drejtësia. Marrëveshja ka risi, si 
parim i deteritorializimit të drejtave etnike 
dhe dominuese është funksionalizimi 
i autonomisë kulturore dhe në njëfarë 
mënyre lidhja e të drejtave për bartësin 
e të drejtës. Kjo nuk mund të realizohet 
deri në fund në mënyrë parimore, pasi që 
në vetëqeverisjen lokale i ndërlidhen të 
drejtat etnike dhe për territorin. I dyti është 
parimi i inkuadrimit (inkluzioni), përfshij, 
mos përjashto. Në përgjithësi, ky parim u 
rrit në atë që quhet frymë e Marrëveshjes 
së Ohrit. Një nga zgjidhjet efikase të 
marrëveshjes është zgjidhja për shumicën 
e dyfishtë që është reduktuar në pyetjet 
të cilat drejtpërdrejtë kanë të bëjnë me të 
drejtat kulturore të bashkësive etnike, të 
cilat nuk janë shumicë dhe funksionojnë si 
mekanizëm mbrojtës për mbrojtjen e tyre. E 
dyta është ndërlidhja e gjuhës për bartësit 
e identitetit. I gabuar është vendimi për 
aplikimin e gjuhëve në pasaportë, pasiqë 
ky është dokument ndërkombëtar, e jo 
dokument personal për përdorim në 
vend. Në realizimin e përfaqësimit të 
drejtë, problem janë punësimet partiake. 
Marrëveshja e Ohrit është ardhmëria 
për Maqedoninë. Problemet të cilat 
ekzistojnë nuk janë të lidhura me parimet 
e marrëveshjes, por me implementimin. 
Nuk mund të mbështeten kërkesat për 
federalizëm, ndërsa nevojitet diskutim 
për përdorimin e gjuhës gjatë qasjes deri 
në administratën shtetërore, jo vetëm 
në komunat në të cilat jetojnë. Miratimi i 
buxhetit me shumicë të dyfishtë është e 
paarsyeshme, ndoshta është e vlefshme të 
debatohet për pjesët e buxhetit të cilat janë 
të lidhura me politikat të cilat votohen me 
shumicë të dyfishtë.

Ljubomir Fërçkovski, i lindur në vitin 
1957 në Shkup, avokat,  ka doktoruar 
në universitetin “Eduard Kardel” në 
Lubjanë. Është profesor i së Drejtës 
Ndërkombëtare dhe Marrëdhënieve dhe 
teoritë bashkëkohore politike në Fakultetin 
Juridik “Justinian Prima” në Shkup. Ishte 
ministër pa portofol (19911992 g), ministër 
i Punëve të Brendshme (19921996 ) dhe 
Ministër i Punëve të Jashtme (19961997). 
Ishte kandidat për president I Maqedonisë 
nga radhët e LSDMsë në vitin 2009. Ishte 
anëtarë I grupit ekspertë në vitin 1991 për 
hartimin e Kushtetutës së R.Makedonisë, 
dhe ndryshimet në Kushtetutën e vitit 
2001. Ishte anëtar i ECRI të Këshillit të 
Evropës.

SummAry
Ljubomir Frčkovski thinks that the 
agreement has achieved the two goals 
that it had, to stop the armed conflict and 
improve the rights of the minorities, the 
usage of language and involvement in 
the state administration. Solution was 
possible without the 2001 conflict, but 
on a longer run. In Macedonia there is 
a continuity of interethnic relations, 
otherwise the Ohrid Agreement would 
not succeed. The Macedonians and the 
overall society in their practical activity 
embrace multiculture and that is the basis 
of success. Therefore the agreement is a 
state building one. The hostilities have to 
end by closing the Hague cases – where 
there are civil victims, justice has to prevail. 
The agreement has novelties, such as the 
deteritorialisation of the ethnic rights 
and a dominant functionalisation of the 
cultural autonomy and in some way tying 
the rights to the carrier of the rights. It can 
not be fully implemented, because at the 
local selfgovernment level there is tying 
of ethnic rights to territory as well. The 
second is the principle of inclusion, include, 
do not exclude. In general, this principle 
has grown into something that is called the 
spirit of the Ohrid Agreement. One of the 
most efficient solutions of the agreement 
is the double majority solution which is 
reduced to issues that directly pertain to the 
cultural rights of the ethnic communities 
that are not in the majority and function as 
a defence mechanism in their protection. 
The second is tying the language to the 
carrier of identity. The decision to apply 
the languages in the passports is wrong, 
because it is an international document, 
rather than a personal document for 
national usage. Party employments are a 
problem in the fulfilment of the equitable 
representation. The Ohrid Agreement is 
the future of Macedonia. The problems 
that exist are not related to the principles of 
the agreement, but to its implementation. 
The demands for federalisation can not 
be supported, and there is a discussion 
needed for the usage of the language when 
approaching state administrations, not 
only in the municipalities where they live. 
The adoption of the budget with a double 
majority is unreasonable, maybe it is worth 
debating the parts of the budget that are 
related to the policies that are voted by a 
double majority.

Ljubomir Frčkovski, born in 1957 in Skopje, 
lawyer, holds a PhD from the University 
of Edvard Kardelj in Ljubljana. He is a 
professor in international law and relations 
and contemporary political theories at 
the Law Faculty Justinian I in Skopje. He 
was a Minister without Portfolio (1991
1992), Minister of Interior (19921996) and 
Minister of Foreign Affairs (19961997). 
He was the SDSM candidate for President 
of Macedonia in 2009. He was a member 
of the expert group that prepared the 
Constitution of Macedonia in 1991 and the 
amendments to the Constitution in 2001. 
He was a member of ECRI at the Council 
of Europe. 
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Ка ко изг ле да Ма ке до ни ја се га, 10 
го ди ни по Рам ков ни от до го вор?
Мис лам де ка до го ле ма ме ра се про
ме не ти фа кти те, кои не мо жат да 
би дат без ефект. Со по пи сот од 2002 
го ди на, од 100 ли ца со за вр шен фа
кул тет, 5,1 беа Ал бан ци. Зна чи че ти
ри па ти под про пор ци ја та на на се ле
ни е то. Ма ке дон ци те, на при мер, од 
66 % во по пу ла ци ја та, учес тву ваа во 
ви со ко то обра зо ва ние не ка де со 88 
%. Зна чи, ако ја спо ре ди те ед на кво
ста на шан си те, ќе до би е те пет до се
дум па ти раз ли ка во мож но сти те. 6,7 
% од ет нич ки те Ал бан ци со за вр ше
на ос мо ле тка про дол жу ваа во сред
но, а се га се 63 % (тоа се по да то ци 
пред да би де сред но то обра зо ва ние 
за дол жи тел но). Се га има на ста ва на 
др жав ни от уни вер зи тет во Те то во и 

на Штул кој на ста пи со по ве ќе ја зич
на на ста ва, зна чи има про ме на во тој 
дел. 

Во од нос на вра бо ту ва ња та и пра
вич на та за ста пе ност, се га не ма тол
ка ва ди скри ми на ци ја. Мис лам де ка 
има ра пид ни про ме ни во по ли ци ја
та и вој ска та. По ли ци ја та осо бе но 
ин си сти ра ше да се по стиг не одраз 
на про пор ци ја та во на се ле ни е то и 
мис лам де ка таа е ве ќе по стиг на та. 
Во ар ми ја та исто та ка. Про гра ми
те за вра бо ту ва ње функ ци о ни ра ат 
единс тве но во јав на та сфе ра. На ни
во на цен трал на власт мис лам де ка 
се во ди сме тка и де ка бр зо на пре ду
ва бро јот на вра бо те ни од за ед ни ци
те. На ло кал но ни во мис лам де ка не
ед на кво оди. Мис лам де ка во Скоп је 
е мно гу ло ша сли ка та, не ма по ве ќе 

од 10 лу ѓе вра бо те но од 400 лу ѓе 
вкуп но. Проб ле мот не ќе мо же да 
се ре ши до крај, би деј ќи и се га има 
пре ку мер но вра бо те ни ли ца. Не ка
де око лу 69.000 тре ба да има др жав
на та ад ми ни стра ци ја, а се га си гур но 
има не ка де око лу 160.000. 
Има на пре док и во упо тре ба та на 
ја зи ци те на ло кал но ни во, но ту ка 
пред сѐ Ал бан ци те се ко рис ни ци. Со 
но ва та те ри то ри јал на по дел ба из гу
би ја Тур ци те и тие се осо бе но фру
стри ра ни. Ис па ѓа де ка во 18 оп шти
ни из гу би ле пра во на служ бе ност на 
ја зи кот во оп шти на та. Јас мис лам 
де ка ту ка Охрид ски от до го вор е 
де за ву и ран со но ва та те ри то ри јал
на по дел ба и со окруп ну ва ње то на 
оп шти ни те. А ста ну ва збор за ед на 
ка те го ри ја (Тур ци) ко ја е ту ка со ве
ко ви, ци ви ли зи ра на, обра зо ва на, со 
тра ди ции на до ми нан тен на род. 
Ту ка мо ра де се оди по ду хот на 
Охрид ски от до го вор и на ло кал но 
ни во да се спу шта на 10 % упо тре ба
та на ја зи ци те, би деј ќи Ба дин тер ка
жу ва де ка Охрид ски от до го вор е во 
тра ди ци и те и трен до ви те на европ
ска та устав на по ли ти ка, би деј ќи е 
нор мал но ли це то ко га се обра ќа на 
ад ми ни стра ци ја та, на сво ја та ад ми
ни стра ци ја во оп шти на та ка де што 
жи вее, да се обра ти на сво јот ја зик. 
Ту ка ако се ста ва ат про цен ти, се ели
ми ни ра ат не кои од еле мен тар ни те 
пра ва. На при мер, Ма ке дон ци те во 
Швед ска или Аме ри ка мо жат да се 
обра тат на ма ке дон ски ја зик, ако 
не го зна ат анг ли ски от или по ла га
ат во зач ки ис пи ти на ма ке дон ски 
ја зик. Во Швед ска се ка де ка де има 
кон цен тра ци ја на еми гран ти, има ат 
пре ве ду вач ки цен три. Кај нас има 
ри гид ност во оваа смис ла. Има ше 
тол ку ва ње се га пред 23 го ди ни де
ка та му кај што пи шу ва де ка ли ца та 
кој ко ри стат друг ја зик и обра ќа ње 
до цен трал на та кан це ла ри ја или до 
ми ни стерс тва та на сво јот ја зик, тол
ку ва ње то бе ше де ка та ка мо жат да 
се обра тат са мо ли ца та Ал бан ци. И 
тоа во оп шти ни ка де се со над 20 %, 
што зна чи де ка Ал ба не цот од Штип, 
од Стру ми ца не мо же да се обра ти 
во ми ни стерс тво то на свој ја зик, иа
ко ми ни стерс тво то има пре ве ду вач
ка служ ба. Не му доз во лу ваш на тој 
кој има над 20 % на ни во на Ма ке до
ни ја, ка де што му е приз на то та кво то 

Вла до По пов ски
ДА СЕ НАДМИНЕ КОНЗЕРВАТИЗМОТ ОД МАКЕДОНСКА СТРАНА
И ЕКСТРЕМИЗМОТ ОД АЛБАНСКА СТРАНА
vllado Popovski, të tejkalohet konzervatizmi nga ana maqedonase dhe ekstremizmi nga ana shqiptare
vlado Popovski, to overcome the conservativism on the macedonian side and the extremism on the Albanian one

Ако се спо ре ди ед на кво ста на шан си те пред 2001 г., ќе 
до би е те 5 до 7 па ти раз ли ка во мож но сти те во ко рист 
на Ма ке дон ци те. Се га има про ме ни.
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пра во, пре ку ре стри ктив но тол ку ва
ње де ка тоа мо же са мо во оп шти ни
те. Тоа е по греш но тол ку ва ње. Ту ка е 
пра ша ње на тол ку ва ње или кон зер
ва тив ност или отво ре ност кон се то 
тоа. 

НА ЛИЧ НО НИ ВО НЕ 
НАЈ ДО БРИ ОД НО СИ, А 
СО РА БО ТКА НА НА ЦИ-
О НАЛ НИ ТЕ ДВИ ЖЕ ЊА

Ние че сто се по ви ку ва ме на до-
бри те од но си ме ѓу Ма ке дон ци те и 
Ал бан ци те во исто ри ја та. Да ли е 
тоа та ка? 
Има две ре ал но сти. Ед на та ре ал ност 
е на ин ди ви ду ал но искус тво. Мо же 
да се ка же де ка Ма ке дон ци те ка ко 
ет нич ка за ед ни ца, ин ди ви ду ал но 
зе ме но, тр пе ле до ста на силс тва од 
Ал бан ци те ко и што се ја ву ва ле ка ко 
гру па узур па то ри ко и што им ја од
зе ма зем ја та  и по тоа со тоа вос по
ста ву ва де фа кто власт. Ед но, за ра ди 
тоа што Ал бан ци те би ле се ко гаш на
о ру жан на род и вто ро  де ка тие би
ле дел од си сте мот. Тој си стем е те о
крат ски, пра ктич но тој е за тво рен во 
од нос на не мус ли ман ски те де ло ви 
на за ед ни ца та. Мно гу бав но поч ну ва 
да се отво ра и тоа на ни ски те де ло
ви од тој си стем, до де ка, да ка же ме, 
про до рот во ло кал на та упра ва, во 
ад ми ни стра ци ја та, во џан дар ме ри ја
та, во вој ска та, во судс тво то, се слу
чу ва мар ги нал но, и тоа при кра јот на 
19 век. Тоа искус тво зна чи на ин ди ви
ду ал но ни во е глав но не га тив но. 

Ал бан ско то на ци о нал но 
дви же ње вос по ста ву ва 
со ра бо тка со ма ке дон-
ско то на ци о нал но дви-
же ње и на Бал ка нот пра-
ктич но има со ра бо тка, 
парт нерс тво, па ду ри 
и брат ски од но си ме ѓу 
нив.

Ме ѓу тоа и на ин ди ви ду ал но ни во не 
е сѐ цр но. Да ка же ме, ко га про па ѓа 
Илин ден ско то во ста ние, Спи ро Вол
чар, еден од важ ни те вој во ди во Ре
сен ско, би ду ва спа сен од ал бан ски те 
се мејс тва кои го кри јат од тур ска та 
ар ми ја да не го откри јат, би деј ќи 
тој им е со се ла нец. Ме ѓу се бе има ле 
шти те ње. Ако до а ѓа тур ска та вој ска 
или џан дар ме ри ја и пра ви ра ци ја 
или ма ке дон ски те во ста ни ци не ги 
ги ба ат Тур ци те или Ал бан ци те не ги 
ги ба ат обич ни те се ла ни. Таа со ли
дар ност на со седс тво се пак по сто е
ла по дол го вре ме и, по мое мис ле ње, 
тоа е она што бе ше ста ве но на про ба 
ду ри во 2001 го ди на и се по ка жа де
ка сѐ уште има ед но тра ди ци о нал но 

при ја телс тво ме ѓу со се ди те. На при
мер, да го зе ме ме слу ча јот со Те то во 
ко га трг на офан зи ва та на ар ми ски те 
си ли. Тие ко га се иска чи ја го ре, тие 
беа со грб свр те ни на си те ал бан ски 
ку ќи ко и што од про зор ци те мо жеа 
си те до еден да ги ис по стре ла ат. Ни
кој не пук на, ни кој не за ги на.
Се га дру га та ре ал ност ко ја е? Ко га 
се ја ву ва ал бан ско то на ци о нал но 
дви же ње кое ба ра авто но ми ја на Ал
ба ни ја што ја чув ству ва сво ја та по
себ на на ци о нал ност, ин сти ту ци и те 
на ал бан ско то на ци о нал но дви же ње 
вос по ста ву ва ат со ра бо тка со ма ке
дон ско то на ци о нал но дви же ње и на 
Бал ка нот пра ктич но има со ра бо тка, 
парт нерс тво, па ду ри и брат ски од
но си ко га ста ну ва збор за дви же ње. 
Ту ка има ме по да то ци, на при мер, за 
отка жу ва ње на ал бан ски еди ни ци, 
ал бан ска та ли га не да ва џан да ри да 
ги за ду шу ва ат че ти те во Ко чан ско и 
Штип ско на Ма ке дон ци те. По на та
му, за ед нич ко членс тво во ал бан ски 
ин сти ту ции на Ма ке дон ци и Ал бан
ци и исто та ка за ед нич ки сред би 
ме ѓу ма ке дон ска та ре во лу ци о нер на 
ор га ни за ци ја и ал бан ски те ре во лу
ци о нер ни суб је кти, поч ну вај ќи од 
источ на та кри за, осо бе но кон 1900 
го ди на. Во до ку мен ти те за ма ке дон
ски от на ци о на лен раз ви ток има те 
ни за до ку мен ти ка де што има за ед
нич ки ин сти ту ции. На при мер, Ма
ке дон скоал бан ска ли га, Ма ке дон
скоал бан ска ре во лу ци о нер на ли га, 
Цен тра лен ко ми тет на ма ке дон
скоал бан ска та ли га во Лон дон, кои 
има ат за ед нич ка про гра ма по опре
де лу ва ње на гра ни ци и слич но. По
на та му, има во Швај ца ри ја со ра бо
тка ме ѓу ал бан ска та ди јас по ра и Ма
ке дон ци те. Во Тур ска та ре во лу ци ја 
ве ќе има ме па ра лел ни ин сти ту ции. 
И се слу чу ва са мо тоа што ре ша ва ат 
ед ни те и дру ги те. Што зна чи де ка на 
ова дру го ни во не ма ме су ди ри ни ко
гаш и зо што е таа со ра бо тка та ка по
ста ве на. Са мо во две ре че ни ци. Во 
Бер лин ски от кон грес се ви де де ка 
Ал ба ни ја е за гро зе на од со сед ни те 
др жа ви, од Гр ци ја, од Цр на Го ра и 
од Ср би ја и во таа смис ла ве ќе но во
из диг на ти те ал бан ски на ци о нал ни 
си ли оце ну ваа де ка Ма ке дон ци те и 
Ал бан ци те се на о ѓа ат во иста опас
ност. 

Да ли во ос но ва стре ме жи те на Ма-
ке дон ци те и на Ал бан ци те би ле 
слич ни, а де ка ко га, ус лов но ка-
жа но, во ју ва ле ед ни про тив дру ги, 
тоа би ле за ин те ре си на дру ги зем-
ји, а не за сопс тве ни те? 
Би ле комп лет но слич ни во по ли тич
ка смис ла во бал кан ски те вој ни и 
има ту ка еден цел син џир ка де што 
мо же да се за бе ле жат та ка на ре че ни 
си сте мат ски по ка за те ли, де ка тоа 
функ ци о ни ра ло ка ко со ра бо тка ме
ѓу два суб је кти кои се на исти от те
рен, на исти от про стор и има ат исти 

по ли тич ки це ли. Ка де и што се раз
иш ле, се пак не се сте па ле. 

Ал бан ци те и Ма ке дон ци-
те функ ци о ни ра ле ка ко 
со ра бо тка ме ѓу два суб-
је кти кои се на исти от 
те рен, на исти от про стор 
и има ат исти по ли тич-
ки це ли. Ка де и што се 
раз иш ле, се пак не се сте-
па ле.

На при мер, за 1911 го ди на има из ве
штаи од срп ски те кон зу ли де ка Ма
ке дон ци те и Ал бан ци те пре го ва ра
ат тај но за по ли тич ки со јуз. Во тие 
из ве штаи, ка жу ва ат де ка Ма ке дон
ци те и Ал бан ци те не се раз бра ле за 
гра ни ци те, име но до ка де е Ал ба ни
ја, а до ка де е Ма ке до ни ја. Не се раз
бра ле око лу гра ни ци те, но се пак во 
мир се изд во и ле и пак не се су дри ле 
ме ѓу се бе. 
Гра ни ци те она ка ка ко што се по ста
ве ни од го ле ми те си ли во 1912/13 
го ди на, ве ри фи ци ра ни се ко неч но 
со спо рот око лу Св. На ум во 1924 
го ди на. Ме ѓу тоа ме ѓу ал бан ско то и 
ма ке дон ско то ре во лу ци о нер но дви
же ње, усог ла се ност око лу гра ни ци
те е при фа те на во 1919 го ди на со т.н. 
Ти ран ски про то кол.
Зна чи, пра ша ње то за гра ни ци те и 
не прет ста ву ва ше ге не ра тор на не
раз би ра ње, со тоа што Ал бан ци те 
беа се ко гаш си гур ни де ка во Ма ке
до ни ја жи вее еден го лем број Ал бан
ци и де ка тие го ба раа мис ле ње то на 
Ма ке дон ци те ка ко ќе го ре ша ва ат 
пра ша ње то на Ал бан ци те. Си те тие 
до ку мен ти по сто јат, а и во све ста на 
Ма ке дон ци те и Ал бан ци те, ко га ста
ну ва збор за обич ни те се мејс тва, по
сто е ла ко ег зи стен ци ја, по чи ту ва ње 
на оби ча и те на ед ни те и на дру ги те, 
но и на без бед но ста. 

Да ли е всуш ност Ко со во клуч но то 
на ру шу ва ње на од но си те ме ѓу Ма-
ке дон ци те и Ал бан ци те?
Јас мис лам де ка Ма ке дон ци те и Ал
бан ци те поч наа да ги за ла ду ва ат од
но си те то гаш ко га Ал бан ци те во по
ра неш на Ју гос ла ви ја по ка жаа одре
де ни ба ра ња за ре де фи ни ци ја на 
ста ту сот на Ко со во. По ба раа одре
ден обра зо вен и кул ту рен ста тус, 
кој што фор мал но им се приз на ва ше 
(пр. ја зи ци те беа прог ла се ни за рам
но прав ни, осо бе но од 1974 го ди на). 
Ме ѓу тоа ни е ден Ал ба нец не мо же ше 
во Ки че во да ста не и спон та но и јав
но да збо ру ва на ал бан ски ја зик. Пр
во, не ма ше служ ба за пре вод, вто ро, 
има вед наш пси хо ло шки при ти сок 
од стра на на сре ди на та, во смис ла 
че кај, са каш да те раз бе рат или да не 
те раз бе рат. А во ку ло а ри те вед наш 
ги сме таа за ал бан ски ек стре ми сти 
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или се па ра ти сти. Ста тис тки те од 
тој пер и од збо ру ва ат за го ле ма под
за ста пе ност на Ал бан ци те во обра
зов ни от си стем, во по ли ци ја та и во 
ар ми ја та. 
Во го ди ни те на рас па дот на Ју гос
ла ви ја, ма ке дон ска та по ли ти ка се 
дви же ше во од нос на срп ска та, ка ко 
опа шка зад те ло то. Има ше ак ции за 
ме ша ни па ра лел ки, ра ции на ру ше
ње ви со ки огра ди во дво ро ви те итн., 
про цес на ди фе рен ци ја ци ја (глав но 
на на став нич ки те ка дри, ин те ле кту
ал ци те, но ви на ри те) што зна че ше 
бр ка ње од ра бо та. Се то тоа тра е ше 
до до а ѓа ње то на Пе тар Го шев на че
ло на СКМ, ко га се на пра ви ди стан
ца од срп ска та по ли ти ка, а во сво ја та 
ко ми си ја за прв пат вклу чи и Ал бан
ци – ди си ден ти или ин те ле кту ал ци. 

И та ка дој дов ме до ед но не раз би ра
ње, од нос но до не тр пе ли вост, ве ќе 
ко га оди ме од 1990 го ди на на та му, 
зна чи рас па дот на Ју гос ла ви ја се 
слу чу ва пред очи те, функ ци о ни ра ат 
до пол ни тел но оние фа кто ри кои не 
мо жат да би дат пре не брег на ти за да 
се сфа ти и ма три ца та за конф ли ктот 
од 2001 го ди на. Пр во, Ал бан ци те 
ка ко ви со ко по ли ти зи ра ни, а ина ку 
по де ле ни (жи ве ат во по ве ќе зем ји), 
има ат сил но чув ство за на ци о нал но 
обе ди ну ва ње (за тоа и на пра ви ја др
жа ва во 1912 го ди на). Во овој рас пад 
игра уло га и пра ша ње то на Ко со во, 
кое не ста на тол ку лес но про вин ци ја 
на Ср би ја во 1944 го ди на (Бу ја но вач
ка кон фе рен ци ја). Во та кви окол но
сти тие си го по ста ви ја пра ша ње то 
ко е што цел век е еден лајт мо тив – ал
банс тво то, од нос но обе ди ну ва ње то.  
Во тој кон текст, Ал бан ци те во Ма
ке до ни ја, уште од прог ла су ва ње
то на не за вис но ста, на дне вен по
ста ви ја ред не кол ку по ли тич ки 
ба ра ња: ал бан ски от ја зик да би де 
служ бен, функ ци ја та пот пре тсе
да тел на др жа ва та да ја из вр шу ва 
Ал ба нец, по ли ци ја та да би де ло
кал на. По доц на по ба раа и ви со
ко обра зо ва ние на мај чин ја зик. 
При тоа и по тоа (осо бе но со Уни вер
зи те тот во Ре чи ца) се слу чи ја не
кол ку ин ци ден ти, кои би са кал да 
ги на ре дам ка ко фи ти ли ко и што ја 
пот па ли ја таа бом ба во 2001 го ди на.  
Од па ра вој ска та и иде и те за Или
ри да, пре ку слу ча јот Ра до ли шта во 
1993 го ди на (пре ку мер на упо тре ба 
на си ла), по тоа Битпа зар (од ба нал
на ак ци ја за про да ва ње ци га ри, за
вр ши со че ти ри жр тви), до Ре чи ца 
(ка де што нај мал ку мо жев ме да би

де ме раз бра ни, би деј ќи Уни вер зи тет 
на мал цин ски ја зик е оп шта по ја ва 
во Евро па по Вто ра та свет ска вој на), 

па сѐ до слу ча јот Го сти вар (истак ну
ва ње то на ал бан ско зна ме на јар бо
лот на оп шти на та). И та ка дој дов ме 
до 2001 го ди на и ни се слу чи конф
ли ктот.

НО СТАЛ ГИ ЈА ТА ЗА 
ОБЕ ДИ НЕ ТО АЛ БАНС-
ТВО НЕ МО ЖЕ ДА СЕ 
РЕ А ЛИ ЗИ РА

Да ли со ОРД оди ме во мул ти кул-
тур на на со ка, а не во би на ци о нал-
на, ко ја по ра но или по доц на би 
за вр ши ла со не ка ква фе де ра ли за-
ци ја?
Ако се фе де ра ли зи ра, ќе за вр ши 
со рас цеп. Ра бо там на текст за со
вет ска та над во реш на по ли ти ка и 
ал бан ско то пра ша ње ме ѓу две те 
свет ски вој ни, а на пра вив и ед на 
исто ри ска бе ле шка за ал бан ско то 
на ци о нал но дви же ње во 19 век.  Це
ло куп на та су шти на и си ла на ал бан
ско то дви же ње е обе ди ну ва ње то и 
се то тоа е вгра де но во нив ни от код. 
Ако е авто но ми ја на еден дел, не му 
е гри жа што сѐ дру го ќе се рас пад не. 
Се обе ди ну ва ат, но мис лам де ка таа 
перс пе кти ва не мо же ни ка ко да се 
вкло пи во ре ал но ста, би деј ќи зо што 
Ср би те да не се обе ди нат? Хр ва ти те 
не се обе ди не ти, Ма ке дон ци те не се 
обе ди не ти, Гер ман ци те не се обе ди
не ти. Ни ка де во све тот не се обе ди
не ти тие на ции. Ни ко го Ал бан ци те 
не мо жат да пла шат во вој на. Ние во
дев ме оп шир ни ан ке ти. Се ка де Ал
бан ци те  во Ара чи но во, во Те то во, 
ви ка ат „Зо што да се дво и ме, до сад но 
е са ми да би де ме. Ва ка е по ин те рес
но. Нас ни кој не тре ба да нѐ учи ка
ко за ед но да жи ве е ме  ние жи ве е ме 
со ве ко ви за ед но. Тре ба по ве ќе да се 
по чи ту ва ме ед ни кон дру ги и вла ста 
да не нѐ де ли и пар ти и те да не нѐ 
де лат. Да не ма ди скри ми на ци ја, да 

не ма ни што“. Ги имам за бе ле жа но 
тие из ја ви и од ан ке ти те и од груп ни 
ин терв јуа и ве ли ва ка: „Во оваа Ма
ке до ни ја има про стор, што е точ но, 
за жи вот за си те. Ние не сме за гро
зе ни по жи во тен про стор, на ме сто 
да се раз бе ре ме, ние ка ко ку чи ња се 
да ви ме“. 
На пос лед ни те из бо ри се раз ви де
ба та да ли Рам ков ни от до го вор е мо
дел за Ма ке до ни ја или тре ба нов по
ли тич ки до го вор? 
ДПА не до би на из бо ри, што зна чи 
де ка таа под ло га Ал бан ци те не ја 
пре фе ри ра ат. Сел ма ни, кој по ка жа 
ин те рес на ево лу ци ја во ек стрем но
ста, не до би исто та ка. ДУА на Бар
дил Мах му ти се из гу би уште ко га се 
по ја ви. 
Охрид ски от рам ко вен до го вор е 
еден функ ци о на лен мо дел кој што 
ги не ма ис цр пе но сво и те мож но сти, 
би деј ќи тој не е ре а ли зи ран до крај и 
вто ро, тој е ре а ли зи ран са мо во од
нос на Ал бан ци те, а не и во од нос на 
дру ги те. Тој се од не су ва на си те, што 
зна чи се од не су ва прин ци пи ел но на 
ед но мул ти кул тур но оп штес тво кое 
оне воз мо жу ва да би де дво на ци о нал
но или на ци о на ли стич ко, или ко ле
кти ви стич ко. 

Охрид ски от рам ко вен 
до го вор е еден функ ци-
о на лен мо дел кој што ги 
не ма ис цр пе но сво и те 
мож но сти, би деј ќи тој 
не е ре а ли зи ран до крај и 
вто ро, тој е ре а ли зи ран 
са мо во од нос на Ал бан-
ци те, а не и во од нос на 
дру ги те.

По на та му, Охрид ски от до го вор мис
лам де ка има и опре де ле ни нор ми 
кои го во рат, ус лов но ка жа но, не 
са мо за нор ми те изрич но на ве де
ни во до го во рот, ту ку и за  ду хот на 
Охрид ски от до го вор. Во имп ле мен
та ци ја та на тој до го вор, со вре ме ќе 
се уки нат си те за ко ни или нор ми 
кои го по пре чу ва ат ос тва ру ва ње то 
на Охрид ски от до го вор. Ќе се до не
сат нор ми ко и што му да ва ат це ло
сен ефект на Охрид ски от до го вор. И 
се га, ако има те прав ник кој што пра
ви гра ма тич ко тол ку ва ње на ОРД, а 
по ли тич ки е кон зер ва ти вен, вие ќе 
до би е те кон зер ва тив на та и ри гид на 
ин тер пре та ци ја на нор ма та. Од дру
га стра на, во ду хот на Охрид ски от 
до го вор е ко га нор ма та ја тол ку ва те 
од ста но ви ште што бе ше цел та да се 
по стиг не и да се ре ши со таа нор ма 
и во тој слу чај го по ста ву ва те тоа и 
по ши ро ко. 
Зо што Охрид ски от до го вор се ја ву
ва во фор му ла ции де ка е мр тов, де
ка не е ос твар лив, де ка не ги ре ши 

Во го ди ни те на рас па дот на Ју гос ла ви ја, ма ке дон ска та 
по ли ти ка се дви же ше во од нос на срп ска та, ка ко опа-
шка зад те ло то. Тоа тра е ше до до а ѓа ње то на Пе тар Го-
шев на че ло на СКМ, ко га се на пра ви ди стан ца од срп-
ска та по ли ти ка.

При тоа и по тоа (осо бе но 
со Уни вер зи те тот во Ре-
чи ца) се слу чи ја не кол ку 
ин ци ден ти (1993-1998 г.), 
кои би са кал да ги на ре-
дам ка ко фи ти ли ко и што 
ја пот па ли ја таа бом ба во 
2001 г.
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ал бан ски те пра ша ња и де ка ба ра ат 
нов исто ри ски до го вор? Таа те о ри ја 
има два сег мен ти. Пр ви от сег мент 
е де ка сѐ уште кај Ал бан ци те има 
но стал ги ја кон ал банс тво то, обе ди
не то то ал банс тво. Сѐ уште мис лам 
де ка не се до крај отка жа ни одре
де ни Ал бан ци кои мо жат да би дат 
во раз лич ни кру го ви, од ли те ра ти, 
но ви на ри, по ли ти ча ри и дру ги, кои 
сме та ат де ка не е за вр шен про це сот 
на ста би ли за ци ја на гра ни ци те на 
Бал ка нот. На таа ос но ва е сѐ уште 
мож но да се збо ру ва за др жав ност 
на ма ке дон ски те Ал бан ци. Нај да ле
ку кај што одат е авто но ми ја. Ар бен 
Џа фе ри ве ли де ка нај ко рект но ре
ше ние е фе де ра ли за ци ја и кан то ни
за ци ја на Ма ке до ни ја. Еден кан тон 
да би де ка ко упра ва. На та ква та на
деж, ко ја мис лам де ка по стои кај Ал
бан ци те, да ва ат си ла или по ткре па 
не кол ку фа кти. Пр во, иде ја та Ко со
во да би де де ле но. Да би де по ра зе
на иде ја та комп лет но до пос лед ни от 
мо мент на мул ти ет нич ност на ед на 
др жа ва, што зна чи са мо да се за ле
пи прин ци пот де ка са мо по дел ба та 
е ре ше ние. Има ед на по ли тич ка пре
тен зи ја, де ка ако се де ли Ко со во, ќе 
се де ли и Ма ке до ни ја. Тоа го ка жа и 
пре тсе да те лот на Ко со во. А се га во 
Ма ке до ни ја го ка жу ва Ким Мех ме
ти. Та ка, не до крај утвр де ни от ста
тус на гра ни ци те и на пра ша ње то на 
ин те гри те тот на Ко со во, ги пот хра
ну ва овие идеи де ка и во Ма ке до ни
ја е мож но тоа и се одр жу ва не ка ков 
став за Охрид ски от до го вор де ка не 
е ни ка ков  до го вор и го до жи ву ва ат 
ка ко тес на ко жа. 

МА КЕ ДОН ЦИ ТЕ ТРЕ БА 
ДА ИН СИ СТИ РА АТ НА 
ОХРИД СКИ ОТ ДО ГО-
ВОР 

Кој тре ба да би де од го во рот на ри-
зи кот по ин те гри те тот?
Имам не кол ку па ти ка жа но де ка ние 
Ма ке дон ци те тре ба да ин си сти ра ме 
ма кси мал но на Охрид ски от до го вор 
и ма кси мал но да го ре а ли зи ра ме. 
Са мо пре ку не го ва та ре а ли за ци
ја, та ка да се ка же, тие шпи цо ви на 
не га тив но рас по ло же ние кои пре ку 
Охрид ски от до го вор се рас то чу ва
ат. Гра ѓа ни те на тој на чин ќе раз бе

рат ка ко со сво јот ја зик мо жат да се 
обра тат се ка де и да не се чув ству
ва ат ту ѓи, ни ту во ми ни стерс тво во 
Скоп је, ни ту во ло кал на са мо у пра ва. 
Ако мо же да го за пи ше сво е то де те 
на си те ни воа ка де што са ка да сту
ди ра. Ако мо же да го вра бо ти. И ако 
не мо же да се вра бо ти ни Пе тко, ќе 
ја раз бе ре си ту а ци ја та, а ако Пе тко 
и Јан ко се вра бо ту ва ат, а не Мах мут, 
то гаш не ма да ја раз бе ре. Што зна
чи де ка Охрид ски от до го вор е ед на 
рам ка ко ја што по сто ја но тре ба да ја 
ре а ли зи ра ме пре ку про гра ми за вра
бо ту ва ње, пре ку раз го вор за се кој 
проб лем што ќе из ле зе. 

Ние, Ма ке дон ци те, тре-
ба да ин си сти ра ме на 
Охрид ски от до го вор и 
ма кси мал но да го ре а-
ли зи ра ме. Тоа е рам ка 
ко ја што по сто ја но тре ба 
да ја ре а ли зи ра ме.

Мис ли те де ка Ма ке дон ци те не се 
по све те ни до вол но на Рам ков ни-
от?
Тоа е вто ри от сег мент зо што дел од 
Ал бан ци те ве лат до го во рот е мр
тов. Ние Ма ке дон ци те се од не су
ва ме мно гу кон зер ва тив но спре ма 
Охрид ски от до го вор, во таа смис ла 
што сме та ме де ка тој нам ни ги на
ру ши пра ва та, де ка на Ал бан ци те 
им е до вол но да де но. Тоа го из ја ву
ва ат по ли ти ча ри од нај ви сок ранг од 
оваа вла да и во прет ход ни те вла ди. 
Мо же би во оваа по ве ќе, би деј ќи е 
по кон зер ва тив на во од нос на на ци
о нал ни те пра ша ња. Мис лам де ка 
по крај еко но ми ја та, ако не се отво ри 
да се раз го ва ра за ова, не ко гаш ќе 
се отво ри и ќе се рас пук не ти ква та. 
Ние не сме под го тве ни да го спро ве
ду ва ме ОРД до крај. 

Ние Ма ке дон ци те се од-
не су ва ме мно гу кон зер-
ва тив но спре ма Охрид-
ски от до го вор, во таа 
смис ла што сме та ме де-
ка тој нам ни ги на ру ши 
пра ва та и не сме под го-
тве ни да го спро ве ду ва-
ме ОРД до крај. 

ОД ПРИЗ НА ВА ЊЕ НА 
ПРА ВА ТА, КОН ФИ НАН-
СИ РА ЊЕ

Но, пра ва та се приз на ти.
Приз на ти се пра ва, ама се пра ват 
ана ли зи и се до а ѓа до соз на ни ја де
ка има фи нан сии дис про пор ции 

што зна чи има ат ед на кво приз на ти 
и дек ла ри ра ни пра ва, но во бу џет
ски те средс тва кај Ма ке дон ци те оди 
по втор но по ве ќе, би деј ќи ин сти ту
ции им се по број ни. Ко га ми ни стер
ка та об јас ну ва де ка се де ли бу џе тот 
на бу џет ски суб је кти  тоа се кул тур
ни те до мо ви. Но, има че ти ри кул
тур ни до мо ви на Ал бан ци те, а има 
48 на Ма ке дон ци те и та ка, нор мал но 
е да има 90 % од средс тва та на ма ке
дон ски те кул тур ни до мо ви, а 10 % на 
ал бан ски те, или 8 %. Тие се че ти ри, 
за тоа што не ма средс тва. Ако има 
средс тва, ќе има по ве ќе кул тур ни 
до мо ви. 
Пра ша ње то за тоа кој ко го експ ло
а ти ра, мо ра да се отво ри и би деј ќи 
средс тва та се фи нан си ра ат од бу
џе тот, што зна чи ту ка ве ќе си те се 
по тро шу ва чи. Ако се си те по тро шу
ва чи, то гаш си гур но де ка за за пад на 
Ма ке до ни ја мо же да се ви ди кол ку 
од ДДВ се со би ра ат средс тва. Кол ку 
вле гу ва ат во бу џе тот. А кол ку од дру
ги те ме ста. Зна чи де ка фи нан си ско
ма те ри јал на та стра на мо ра да ста не 
фа ктор во оцен ка та да ли тие пра ва 
што се приз на ти се до би е ни или не. 
Јас, мо же би за тоа што сум прав ник, 
а не фи нан си ер, мно гу лес но пра
вам кон струк ци ја. Јас сме там де ка 
мо же да по стои бу џет во бу џет или 
под бу џет. За шест об ла сти за кои е 
над леж на ло кал на та са мо у пра ва: 
кул ту ра, обра зо ва ние, упо тре ба на 
ја зи ци те, сим бо ли те, лич ни те ими
ња, мо же да се прес ме та ат тро шо ци
те. Во об ла сти те ка де што за ко ни те 
се до не су ва ат со двој но мно зинс тво, 
бу џе тот е фи нан си ска та ба за за тие 
за ко ни. Тие за ко ни се но сат со двој
но мно зинс тво, а бу џе тот не се но си. 
Вие ќе му приз на е те, а не му да ва те 
до вол но средс тва. Охрид ски от до го
вор пред ви ду ва еден иск лу чок. Тоа 
не би би ло пр ва пра кса ко ја што ќе 
соз да де не раз би ра ње да ли во оп што 
тоа е мож но. Во Рам ков ни от до го вор 
за бе ле жа вте де ка за На род ни от пра
во бра ни тел ќе се изг ла са по се бен 
бу џет, би деј ќи На род ни от пра во бра
ни тел е суб јект кој што ги шти ти тие 
пра ва на пра вич ност. Овие об ла сти 
исто та ка мо же да се фи нан си ра ат 
со по се бен бу џет, кој што ќе се гла са 
на та ков на чин. 

Фи нан си ско-ма те ри јал на-
та стра на мо ра да ста не 
фа ктор во оцен ка та да ли 
тие пра ва што се приз на ти 
се до би е ни или не. 

Да ли е ре ше ние дел од ДДВ да 
оста ну ва во оп шти ни те? 
Зна чи да, ма кси мал на де цен тра ли
за ци ја спре ма га ма та на над леж но
сти на ло кал на та са мо у пра ва, кои 

Но стал ги ја та кон обе ди не-
то то ал банс тво и на пра-
ша ње то на ин те гри те тот 
на Ко со во, ги пот хра ну ва 
овие идеи де ка и во Ма-
ке до ни ја е мож но тоа, па 
се одр жу ва и став де ка 
Охрид ски от до го вор е мр-
тов.
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фор мал но се исто та ка да де ни.  Јас 
имам на пи ша но две мо но граф ски 
сту дии за тоа, ед на та е од 1999 г., ло
кал на са мо у пра ва и 2004 го ди на за 
те ри то ри јал на та по дел ба по Охрид
ски от до го вор.
Во пр ва та сту ди ја на пра вив ком
па ра тив на ана ли за на европ ски те 
зем ји и на зем ји те во тран зи ци ја и 
Ма ке до ни ја по себ но, зна чи имав 
два па ра ме три, оцен ка за фи нан си
ра ње то на ло кал на та са мо у пра ва. 
Од вкуп ни те средс тва од бру то оп
штес тве ни от про из вод во европ
ски те зем ји, средс тва та на оп шти
ни те из не су ваа од 3 % до 10 %, а од 
вкуп ни те бу џет ски средс тва, од 10 

до 12% до 49 % се средс тва на оп шти
ни те. Во Ма ке до ни ја во тоа вре ме од 
бру то оп штес тве ни от про из вод 0,33 
% беа средс тва на оп шти ни те, а од 
вкуп ни те бу џет ски средс тва беа 3,5 
%. Се при тис на на де цен тра ли за ци
ја на фи нан сии. Не ка де оп шти ни те 
се ди рект но фи нан си ра ни, не кои 
се во пр ва фа за на де цен тра ли за ци
ја, не кои се во вто ра фа за, не знам 
кои се во тре та, ме ѓу тоа се гаш ни от 
про цент на средс тва на оп шти ни
те ве ро јат но е не по ве ќе од 1,5%. Но 
и тоа е го лем скок. Од бу џет ски те 
средс тва прет по ста ву вам не по ве ќе 
од 5 %, би деј ќи не би се ја ви ла вла да
та ка ко гла вен фи нан си ер на ре ги о

нал ни па ти шта (тоа е над леж ност на 
оп шти ни те). 
Кај нас поч на ед на пра кса на ма ке
дон ски те вла ди на не за вис на Ма ке
до ни ја, на огра бу ва ње на оп шти ни
те. Се на ци о на ли зи раа стан бе ни те 
фон до ви и оп штин ски те ин ве сти
ци ски фон до ви. Де лов ни от про стор 
се про да де комп лет но. Ед но вре ме 
се се ќа вам не ма ше што дру го да се 
зе ме. Од по ра неш на Ју гос ла ви ја па
си шта та се ко гаш беа на оп шти на та. 
Од па си шта та се га се на пра ви јав но 
прет при ја тие за па си шта. Па си шта
та, про цен тот од шу ми те, експ ло а
та ци ја та на не ме та ли итн., мо ра да 
би дат оп штин ски во го лем про цент. 
ДДВ да се зго ле ми. Ме ѓу тоа тоа е ед
но став но ва ка да се ка же. Клу чот е 
ту ка во де цен тра ли за ци ја на фи нан
си ски те средс тва. Би деј ќи ком пакт
но жи ве ат ет нич ки те гру пи, осо бе но 
Ал бан ци те, ова е из во нре ден мо дел 
на ло кал на са мо у пра ва, ка де комп
лет но сѐ ќе се ре ша ва. 

Клу чот е ту ка во де-
цен тра ли за ци ја на фи-
нан си ски те средс тва. 
Би деј ќи ком пакт но жи-
ве ат ет нич ки те гру пи, 
осо бе но Ал бан ци те, ова е 
из во нре ден мо дел на ло-
кал на са мо у пра ва, ка де 
комп лет но сѐ ќе се ре ша-
ва.

Во тој слу чај мис лам де ка Охрид ски
от до го вор не е над ми нат, ту ку не е 
ос тва рен и се ма ни пу ли ра со не го. 
Има до ста кон зер ва ти зам од ма ке
дон ска стра на и ек стре ми зам на 
ал бан ска стра на, ка де што си те пли
ва ат на не кои прет по ста вки. Има ед
на по го вор ка – тој што не ма дру ги 
ар гу мен ти, се слу жи со фа кти. Ние 
има ме ед но чу до фа кти, ме ѓу тоа се
то тоа не ги ре ша ва проб ле ми те. 
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РЕ ЗИ МЕ
Вла до По пов ски сме та де ка Охрид
ски от рам ко вен до го вор е еден функ
ци о на лен мо дел кој што ги не ма ис
цр пе но сво и те мож но сти, би деј ќи тој 
не е ре а ли зи ран до крај и вто ро, тој е 
ре а ли зи ран са мо во од нос на Ал бан
ци те, а не и во од нос на дру ги те. Ма ке
дон скоал бан ско то искус тво на лич но 
ни во не е нај до бро. Ко га ста ну ва збор 
за на ци о нал ни те дви же ња, пра ктич но 
има со ра бо тка и парт нерс тво. Од но
си те се за ла ду ва ат со ба ра ња та за ре
де фи ни ра ње на ста ту сот на Ко со во во 
СФРЈ. Во пер и о дот 1993–1998 г. има се
ри ја на ста ни кои се фи тиљ на во е ни от 
конф ликт од 2001 г. По ОРД, фа кти те 
се про ме не ти и тоа не мо же да би де 
без ефект. По стиг нат е зна чи тел но по
го лем оп фат на ет нич ки те Ал бан ци во 
обра зо ва ни е то. Исто та ка вра бо ту ва
ње то во јав на та ад ми ни стра ци ја но си 
ра пид ни про ме ни, осо бе но во по ли ци
ја та и ар ми ја та. Има на пре док во упо
тре ба та на ја зи ци те на за ед ни ци те, но 
има ри гид ни тол ку ва ња, осо бе но на 
ло кал но ни во, ка де осо бе но се по го де
ни Тур ци те. ОРД тре ба да се тол ку ва 
по ши ро ко (во ду хот на до го во рот), од 
ста но ви ште што бе ше цел та ко ја тре
ба да се по стиг не. Има опас но сти по 
ОРД, од но стал ги ја та на Ал бан ци те 
кон обе ди ну ва ње то (вкл. ста ту сот на 
Ко со во), до не под го тве но ста на Ма
ке дон ци те за не го во це лос но спро ве
ду ва ње и не го во ри гид но и кон зер ва
тив но тол ку ва ње. На про тив, на ОРД 
тре ба да се ин си сти ра ка ко на рам ка 
за раз го вор и ре ша ва ње на се кој проб
лем што ќе из ле зе. Бит но пра ша ње е 
и фи скал на та де цен тра ли за ци ја. Фи
нан си скома те ри јал на та стра на мо ра 
да ста не фа ктор во оцен ка та да ли тие 
пра ва што се приз на ти се до би е ни или 
не. Клу чот е во де цен тра ли за ци ја та на 
фи нан си ски те средс тва.

Вла до По пов ски, ро ден во 1941 го динa 
во Ре сен, прав ник, со до кторaт по 
исто ри ски на у ки. Ра бо тел ка ко на у
чен со ра бот ник на ИСППИ во Скоп је, 
во нре ден про фе сор на Фи ло зоф ски от 
фа кул тет во Скоп је и ре до вен про фе
сор на Прав ни от фа кул тет во Скоп
је. Бил де кан на ин терфaкул тет ски те 
сту дии по но ви нарс тво. Бил ми ни
стер за од бра на, ми ни стер за прав да 
и ди ре ктор (ос но вач) на Аген ци ја та за 
рaзузнaвaње на Ре пуб ли ка Ма ке до ни
ја. Бил член на струч на та гру па во 1991 
го ди на ко ја го под го тви ла Уста вот на 
Ма ке до ни ја.

PërmbledhJe
Vllado Popovski mendon se Marrëveshja 
kornizë e Ohrit është një model funk
sional që nuk i ka shfrytëzuar mundësitë 
e veta, pasiqë ai nuk është realizuar deri 
në fund dhe e dyta, ai është realizuar 
vetëm lidhur me shqiptarët, e jo edhe në 
raport me tjerët.

Përvoja maqedonaseshqiptare në nivel 
personal nuk është më e mira. Kur bëhet 
fjalë për lëvizjet nacionale, praktikisht ka 
bashkëpunim dhe partneritet. Raportet 
ftohen me kërkesat për ridefinimin 
e statusit të Kosovës në RSFJ. Në 
periudhën 19931998 kishte një sërë 
ngjarjesh të cilat ishin fitil i konfliktit 
ushtarak nga viti 2001. Pas MKO, faktet 
ndryshuan dhe kjo nuk mund të jetë 
pa efekt. Është arritur përfshirje më e 
madhe e shqiptarëve etnik në arsim. 
Gjithashtu punësimi në administratën 
publike sjell ndryshime të shpejta, 
veçanërisht në polici dhe armatë. Ka 
përparim në përdorimin e gjuhëve të 
bashkësive, por ka edhe komentime 
rigide, veçanërisht në nivel lokal, ku 
veçanërisht janë goditur turqit. MKO 
duhet të komentohet më gjerë (në frymën 
e marrëveshjes), nga pikëpamje që ishte 
qëllimi që duhej të arrihet. Ka rreziqe 
pas MKO, nga nostalgjia e shqiptarëve 
ndaj bashkimit (duke përfshirë statusin 
e Kosovës), deri te jo gatishmëria e 
maqedonasve për implementimin e tij 
të plotë dhe komentimi i tij rigid dhe 
konzervativ. Përkundrazi, ndaj MKO 
duhet të insistohet si kornizë për bisedë 
dhe zgjidhjen e çdo problemi që do të 
dalë. Çështje e rëndësishme është edhe 
decentralizimi fiskal. Ana financiare
materiale duhet të bëhet faktor në 
vlerësimin nëse këto të drejta që janë 
pranuar janë fituar ose jo. Çelësi është në 
decentralizmin e mjeteve financiare.

Vllado Popovski, i lindur në vitet 1941 
në Resnjë, avokat, me doktoraturë 
të shkencave historike. Ka punuar 
si bashkëpunëtorë shkencor i ISPPI 
në Shkup, profesor i çrregullt në 
Fakultetin e Filozofisë në Shkup dhe 
profesor i rregullt në Fakulteti juridik 
në Shkup. Ka qenë dekan i studimeve 
interfakultative për gazetari. Ka qenë 
ministër i Mbrojtjes, ministër i Drejtësisë 
dhe drejtori (themelues) i Agjencisë 
së kundërzbulimit të Republikës së 
Maqedonisë. Ka qenë anëtarë i grupit 
ekspert në vitin 1991 që ka hartuar 
Kushtetutën e Maqedonisë.

SummAry
Vlado Popovski thiks that the Ohrid 
Framework Agreement is functional 
model, that has not excerpted all of its 
possibilities, because it is not fully im
plemented and second, it is realized only 
towards Albanians, not for other minori
ties.

The MacedonianAlbanian experience 
at personal level is not the best. When 
it comes to national movements, 
practically there was cooperation and 
partnership. The relations grew cold 
after the demands to redefine the status 
of Kosovo in SFRY. In the period of 1993
1998 there was a series of events that 
were the trigger of the armed conflict in 
2001. After OFA, the facts have changed 
and it can not be without any effect. 
There has been a significantly bigger 
coverage of the ethnic Albanians in the 
education. Also, the employment in the 
public administration has brought rapid 
changes, especially in the police and 
army. There is progress in the usage 
of languages of the communities, but 
there are rigid interpretations, especially 
at local level, which especially affect 
the Turks. OFA should be interpreted 
in a broader way (in the spirit of the 
agreement), from the stand point of 
what was the goal that it was to achieve. 
There are dangers in OFA, starting from 
the Albanians’ nostalgia for uniting 
(including the status of Kosovo), to the 
Macedonians’ unpreparedness for its 
full implementation and its rigid and 
conservative interpretation. On the 
contrary, OFA should be insisted upon 
as a frame for discussion and resolving 
every issue that occurs. An important 
issue is the fiscal decentralisation. The 
financialmaterial side has to become a 
factor in the assessment if these rights 
that are recognised have been granted or 
not. The key is in the decentralisation of 
the finances.

Vlado Popovski, born in 1941 in Resen, 
lawyer, holds a PhD in history. He 
worked as an associate at ISPPI in 
Skopje, professor at the Faculty of 
Philosophy and a professor at the Law 
Faculty in Skopje. He was the dean of the 
interuniversity studies of journalism. He 
was the Minister of Defence, Minister 
of Justice and the Director (founder) of 
the Intelligence Agency of the Republic 
of Macedonia. He was a member of 
the expert group that prepared the 
Constitution of Macedonia in 1991.
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Во Рам ков ни от до го вор на кра тко 
се на ве де ни не кол ку це ли во пре-
ам бу ла та, Ка ко вие ги пер ци пи ра-
те це ли те на Рам ков ни от до го вор?
Пр во, мо рам да ка жам де ка не бе ше 
во ред тоа што тек стот на Рам ков
ни от до го вор, во де лот за пре ам бу
ла та на Уста вот, бе ше из ме нет во 
со бра ни ска про це ду ра. Пре ам бу
ла та бе ше кон ци пи ра на иск лу чи во 
ка ко гра ѓан ска, за жал се на пра ви 
ед на ком би на ци ја ко ја што не е чи
сто на ци о нал на, не е ни ту чи сто гра
ѓан ска, ту ку не ко ја ме ша ви на. Не 
бе ше во ред по пре го ва ра ња та да 
се на пра ват из ме ни иск лу чи во под 
при ти сок на та ка на ре че на та ин те
ле кту ал на јав ност, дел од про фе со
ри те од Прав ни от фа кул тет, дел од 
Фи ло зоф ски фа кул тет, ме ѓу кои и 
се гаш ни от пре тсе да тел Ѓор ѓе Ива
нов кој што же сто ко за ста на про тив 
со др жи на та на пре ам бу ла та и во оп
што до го во рот. 

Да ли ту ка се пре кр шу ва ат пра ша-
ња та око лу пре ам бу ла та?
Пре ам бу ла та бе ше проб лем во ми
на то то. Во пре ам бу ла та за Ал бан ци
те се ве ли де ка Ал бан ци те се дел од 
ал бан ски от на род кој жи вее во Ма
ке до ни ја, по не ко ја ло ги ка мо же да 
се по драз бе ре де ка се мал цинс тво. 
Но, тоа ве лам се га не е ка ко пра ша
ње при о ри тет но да се по ста ву ва и 
при евен ту ал ни те по до бру ва ња на 
тој текст, евен ту ал но би мо же ла да 
се по до бри и пре ам бу ла та. 

НЕ МА ПОД ГО ТВЕ НОСТ 
ЗА ЧИСТ ГРА ЃАН СКИ 
КОН ЦЕПТ НА УСТА ВОТ

На ова пра ша ње се пре кр шу ва 
пра ша ње то ба лан сот на гра ѓан ско 
и мул ти кул тур но оп штес тво. Ка ко 
мо жат да се усог ла сат овие раз-
лич ни прав ци?
Јас по а ѓам мал ку од пред Охрид
ски от до го вор, од 1991 го ди на при 

из го тву ва ње то на Уста вот на  Ма ке
до ни ја. И то гаш беа во оп ци ја две те 
кон цеп ции. Да ли Ма ке до ни ја да се 
де фи ни ра ка ко на ци о нал на др жа ва 
на ма ке дон ски от на род или да се де
фи ни ра иск лу чи во ка ко гра ѓан ска 
др жа ва. Јас бев за стап ник на вто ра
та. Но, и то гаш и се га, мис лам де ка 
Ма ке дон ци те или тие (по ли ти ча ри
те) што го прет ста ву ва ат ма ке дон
ски от на род, има ат не ка ква пси хо ло
шка или не знам ка ква по тре ба да се 
истак не тоа на ци о нал но то. И то гаш 
и се га не се под го тве ни да при фа тат 

чист гра ѓан ски кон цепт на Уста вот, 
од нос но на др жав но то уре ду ва ње на 
Ма ке до ни ја. 

Сѐ уште се по а ѓа од не кој сопс тве
нич ки од нос спре ма др жа ва та, др жа
ва та е мо ја, дру ги те се пот ста на ри. 
До кол ку во 1991 го ди на тоа мо же ше 
и да се раз бе ре, јас то гаш не сум го 
при фа ќал тоа, ме ѓу тоа сум вле гол 
во ко жа та на тој што ги прет ста ву
ва Ма ке дон ци те во Пар ла мен тот и 
сум имал раз би ра ње за та кви те за
ла га ње. Мис лам де ка ако то гаш мо
же ло да се има не ка кво раз би ра ње, 
по 20 го ди ни де мо крат ски по ре док, 
тоа е со се ма из жи ве а но и пре жи ве а
но. Тоа ин си сти ра ње др жа ва та да се 
де фи ни ра ка ко сопс тве ност на ма
ке дон ски от на род ис про во ци ра дру
ги ре ак ции. На ше то за ла га ње бе ше 
или гра ѓан ски кон цепт или Ма ке
до ни ја да се де фи ни ра ка ко др жа ва 
и на Ма ке дон ци те и на Ал бан ци те 
на исто рам ни ште. Убе де ни и то гаш 
и се га де ка Ма ке до ни ја е мож на и 
ва ква ка ква што е се га до кол ку ма
кси мал но се ре ла кси ра ат ме ѓу на ци
о нал ни те од но си, пред сѐ ал бан ско
ма ке дон ски те од но си во Ма ке до ни
ја. Ако се про дол жи со кон цеп тот на 
не ка ква до ми на ци ја или за ла га ње за 
до ми на ци ја, то гаш се ко гаш ќе има 
вна треш ни проб ле ми за нор мал
ни от раз вој на др жа ва та во це ли на, 
вклу чи тел но и еко ном ски те и кул
тур ни те и дру ги те ко ви. Сфа ќа ње то 
на одред би те на Охрид ски от до го
вор во тој дел не е са мо да се истак не 
мул ти кул тур но ста или мул ти ет нич
но ста на Ма ке до ни ја за тоа што таа и 
без тоа е та ква. Го пи шу ва ме ние тоа 
или не, фа ктич ки тоа е та ка. Цел та е 
др жа ва та да функ ци о ни ра ка ко мул
ти ет нич ка. Во функ ци о ни ра ње то на 

Аб ду рах ман Али ти
ДУХОТ Е ПОИНАКВА МУЛТИКУЛТУРНА  ФИЛОЗОФИЈА НА 
ЖИВЕЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА
Abdurrahman Aliti, Fryma është filozofi tjetër multikuturore e jetesës në maqedoni
Abdurahman Aliti, the spirit is a different multicultural philosophy of living

И во 1991 г. беа во оп ци ја 
две те кон цеп ции - на ци о-
нал на др жа ва на ма ке дон-
ски от на род или гра ѓан ска 
др жа ва. И то гаш и се га 
не ма ше под го тве ност за 
чист гра ѓан ски кон цепт на 
Уста вот.

Сфа ќа ње то на одред би те 
на Охрид ски от до го вор 
во тој дел не е са мо да се 
истак не мул ти кул тур но-
ста или мул ти ет нич но-
ста на Ма ке до ни ја за тоа 
што таа и без тоа е та-
ква. Цел та е др жа ва та да 
функ ци о ни ра ка ко мул-
ти ет нич ка.
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др жа ва та да се имп ле мен ти ра ат еле
мен ти на мул ти ет нич но ста кои та ка 
про из ве ду ва ат мул ти кул ту ра. Зна чи 
на мер но то не до раз би ра ње е во ова 
да ли Ма ке до ни ја е мул ти кул тур на, 
мул ти ет нич ка и да ли функ ци о ни ра 
таа ка ко та ква. Мис лам и со Охрид
ски от до го вор тоа не е по стиг на то. 

Ве ли те де ка не е по стиг на та мул-
ти кул тур но ста на др жа ва та, а 
има ше по зи тив ни че ко ри во гра-
де ње то на до вер ба та, ка ко во ве ду-
ва ње то на Ра ма зан Ба јрам ка ко др-
жа вен праз ник или пак прос ла ва та 
на 100 го ди ни ал бан ска аз бу ка во 
Скоп је.
Има ед на дру га ди мен зи ја на овој 
проб лем. Факт е де ка ма ке дон ска
та по ли тич ка ели та, ду ри и тие што 
ста ви ја пот пис на до го во рот, не го 
при фа ти ја до го во рот. Мис лам де ка 
и де не ска во мно зинс тво се тие што 
ко га би им се да ла та ква при ли ка, би 
се отка жа ле од Охрид ски от до го вор. 
Тоа го ве лам со пот пол на од го вор
ност. Ток му по ра ди тоа има те ос ци
ла ции. Иста та по ли тич ка гар ни ту ра 
са ка ше да се прет ста ви ка ко ко о пе
ра тив на со ал бан ска та за ед ни ца и 
поч наа не кои ма ни фе ста ции. Но ко
га уви доа де ка тоа не про а ѓа кај нив
ни те гла са чи, тие по ле ка, но си гур
но, поч наа да се отка жу ва ат и од тие 
ма ни фе ста ции ко и што би при до не
ле во гра де ње то на ед на по и на ква 
кул ту ра, на ед но по и на кво сфа ќа ње 
и кај дру ги от дел од на се ле ни е то. 
Тоа што е дух, не бу кви, дух на 
Охрид ски от до го вор, е да се гра ди 
по и на ква фи ло зо фи ја на жи ве е ње 
во Ма ке до ни ја. Не ту ку та ка, во Ју
жен Ти рол ва ка се ре гу ли ра ни од но
си те, во Бел ги ја не знам ка ко. Не. Кој 
е тој мо дел кој би про функ ци о ни рал 
за ма ке дон ски те ус ло ви за овие де
не ска, ту ка? Не мо же те да пре не се
те искус тво од не знам ка де со друг 
мен та ли тет, со дру га кул ту ра со друг 
сте пен на раз вој и тоа да функ ци о
ни ра во ма ке дон ски ус ло ви. Тре ба 
да се из нај дат, да се гра дат стан дар
ди  ко и што се ти пич ни за на ши те 
ус ло ви. При тоа тре ба да се из нај дат 
ме ха низ ми да се из ду ва стра вот на 
лу ѓе то ед ни од дру ги во смис ла де ка 
ако Ал бан ци те има ат не што по ве ќе 
во пра ва та, ние ќе има ме по мал ку 
пра ва, што е ап сурд но, не што што 
е вон се ка ква ло ги ка. Но да ли ка ко 
пос ле ди ца од ми на то то, од по но ва
та и по о дам неш на та исто ри ја, имам 
чув ство де ка е аку му ли ра на не ко ја 
не до вер ба, нај че сто изра зе на ка ко 
страв и за тоа ве лам де ка тре ба да 
се из ва ди тој страв и кај ед ни те и 
кај дру ги те. Но, тоа го пра ват са мо 
опре де ле ни па мет ни лу ѓе со ви зи ја, 
по ли тич ки ели ти кои има ат ви зи ја 
за ид ни на та и кои го са ка ат сопс тве
ни от на род, ја са ка ат сопс тве на та 
др жа ва, што за мал ку ми на во Ма ке
до ни ја мо жам да ре чам е та ка.

Тоа што е дух на Охрид-
ски от до го вор, е да се 
гра ди по и на ква фи ло-
зо фи ја на жи ве е ње во 
Ма ке до ни ја. Не ту ку 
та ка, во Ју жен Ти рол, 
во Бел ги ја итн. Не. Кој 
е тој мо дел кој би про-
функ ци о ни рал за ма ке-
дон ски те ус ло ви за овие 
де не ска, ту ка? 

ПО ДЕЛ БА ТА НА МА КЕ-
ДО НИ ЈА Е НЕ ВОЗ МОЖ-
НА

Кај Ал бан ци те е стра вот од не-
ед на кво ста, а кај Ма ке дон ци те 
стра вот од уни тар но ста. Да ли ќе 
се за чу ва Ма ке до ни ја ка ко ед на 
др жа ва? Да ли мис ли те де ка Рам-
ков ни от до го вор го над ми на проб-
ле мот на те ри то ри јал ни ре ше ни ја  
за ме ѓу ет нич ки те од но си?
Да. Ап со лут но да. Не ве лам де ка не
ма за стап ни ци за иде ја та за не ка ква 
ет нич ка по дел ба на Ма ке до ни ја, но 
ве лам де ка тие се во мал цинс тво. Јас 
од сво ја стра на ап со лут но сум убе
ден де ка ка ко та ква по де ле на Ма
ке до ни ја не мо же да функ ци о ни ра, 
за тоа што ед но став но не мо же да се 
нај де ре ше ние за ет нич ко раз гра ни
чу ва ње. Фа ктич ко раз гра ни чу ва ње. 
За тоа таа те за ја отфр лам ка ко не
воз мож на и ка ко не по треб на. 

Не ве лам де ка не ма за-
стап ни ци за иде ја та за 
не ка ква ет нич ка по дел ба 
на Ма ке до ни ја, но тие се 
во мал цинс тво. По де ле на 
Ма ке до ни ја не мо же да 
функ ци о ни ра, за тоа што 
ед но став но не мо же да се 
нај де ре ше ние за ет нич ко 
раз гра ни чу ва ње.

При до не су ва ње то на уста вот во 
1991 г. има ше же сто ки про тив ни ци 
на иде ја та за не ка ква кон сен зу ал на 
де мо кра ти ја. Да ли уште еден пар ла
мен та рен дом, да ли  се нат ка ко во 
дру ги др жа ви, ве лам ние не ба рав
ме ре ше ни ја, ба рем јас ка ко учес ник 
во пра ве ње то на уста вот не ба рав 
ре ше ни ја над вор од нас, са кав ори
ги нал ни автен тич ни ре ше ни ја, на
ши. Ар гу мен ти те на про тив ни ци те 
за кон сен зу ал но то од лу чу ва ње беа 
де ка до кол ку во Ма ке до ни ја се при
ме ну ва кон сен зу ал но уре ду ва ње, ќе 
про пад не во рок од шест ме се ци. 

Еден вид кон сен зус по стои ве ќе 10 
го ди ни. Гле да ме де ка на Ма ке до ни
ја на тој план ни што не ѝ не до сти
га. Си те тие што мис ле ле и сѐ уште 
мис лат де ка кон сен зу сот ја ру ши 
др жа ва та, ни то гаш ни се га не се во 
пра во. Др жа ва та не мо же да се ру
ши ко га опре дел ба та е чи ста и јас на, 
опре дел ба та на тоа што са ка ме, ако 
ту ка се сог ла су ва ме, а се сог ла су ва
ме, ја са ка ме  Ма ке до ни ја не за вис
на, де мо крат ска, раз ви е на ка де што 
неј зи ни те гра ѓа ни ќе има ат бла го со
стој ба. Тоа ли са ка ме? Е ај де се га да 
сед не ме и да го на пра ви ме тоа што 
го са ка ме. Да ли мо же ме да го на пра
ви ме? Не, ако ед на за ед ни ца ка ко 
што е ал бан ска та би де иск лу че на од 
од лу чу ва ње то на овие пра ша ња, за
тоа што соз да ваш не до вер ба. 

Си те тие што мис ле ле 
и сѐ уште мис лат де-
ка кон сен зу сот ја ру ши 
др жа ва та, ни то гаш ни 
се га не се во пра во. Др-
жа ва та не мо же да се 
ру ши ко га опре дел ба та 
е чи ста и јас на, ако ја 
са ка ме Ма ке до ни ја не-
за вис на, де мо крат ска, 
раз ви е на ка де што си те 
неј зи ни гра ѓа ни ќе има-
ат бла го со стој ба. 

Ти ќе се со ста неш та му со че ти ри
пет Ма ке дон ци, јас не учес тву вам 
та му, јас авто мат ски ќе мис лам де ка 
се ра бо ти за не што ка де се за го ва ра 
не што про тив ме не. И да не е та ка,  
тре ба да се нај дат тие ме ха низ ми 
ко и што ќе на пра ват да по стиг не ме 
тоа што ни е цел. Да про ба ме да ли 
функ ци о ни ра, а по ед на го ди на, пак 
ќе сед не ме и овој дел до бро ќе функ
ци о ни ра, но во овој дел не, да ли тре
ба да се уки не тој дел, да се по до бри 
да се усо вр ши. Тоа е жи ва ма те ри ја. 
Жи во тот на мет ну ва и ре ше ни ја, но 
ако не ма пре дра су ди и ако тој страв 
би де ис пум пан од нас. Ако го има
ме, тоа е ка ко ѓа во лот, се ко гаш ќе те 
пот тик не на ло ши по стап ки. 

Го спом на вте дво дом но то ра бо-
те ње. Да ли Ко ми те тот за од но си 
ме ѓу за ед ни ци те тре ба ше да би де 
еден та ков дом, си стем на ба лан си 
ме ѓу си ли те? Ка ко гле да те на не-
го ва та функ ци ја и уло га та?
Та ка ка ко што е кон ци пи ран, та ка 
ка ко е за мис лен, мо же би е до бра за
ме на за кон сен зу сот. Ме ѓу тоа има 
тен ден ции да се де фор ми ра за тоа 
што ту ка се кој са ка да има свои 
прет став ни ци. Све до ци сме на ко
мич ни си ту а ции ко га чи сто кр вен 
Ма ке до нец се дек ла ри ра ка ко Влав, 
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Ал ба нец, Ром итн., са мо за ра ди тоа 
да прет ста ву ва не ка ква број ка во таа 
ко ми си ја. Тоа ве ќе не е са мо не се ри
оз но, ту ку и не од го вор но и за тие 
што го доз во лу ва ат и го пот тик ну
ва ат тоа, за тоа што ка ква ко рист ќе 
имаш, ако ги оне воз мо жу ваш од лу
ки те и ре ше ни ја та на Ко ми те тот за 
од но си ме ѓу за ед ни ци те? 

НЕ МА ПО ЛИ ТИЧ КО ЛИ-
ДЕРС ТВО

Пред мно гу го ди ни јас па ме там 
имав ме пре тсе да тел на со бра ни е-
то Ал ба нец, гос по ди нот Ста ро ва. 
Збо ру вам за со ци ја лиз мот. Ка де се 
пре кр ши ја од но си те ме ѓу Ма ке-
дон ци те и Ал бан ци те па 30 го ди-
ни по тоа ние сѐ уште де ба ти ра ме 
да ли мо же или не мо же да има 
нај ви со ки функ ци о не ри кое се по 
по тек ло ет нич ки Ал бан ци?
Мис лам де ка ди рект на па ра ле ла не 
мо же да се на пра ви за тоа што тоа 
бе ше ед но пар ти ски си стем, од лу чу
ва ше ЦК или не кој друг ко ми тет. Да 
би ло по жел ба на то гаш ни те пра те
ни ци, не ма ше да би де Ста ро ва пре
тсе да тел. Од дру га стра на и то гаш, 
па и де не ска, не мо же да се слу чи 
де ка ако е Ал ба нец пре тсе да тел на 
Со бра ни е то, ќе пра ви не што  по и на
ку откол ку што би на пра вил не кој 
Ма ке до нец. 

Зна чи те за та што ја гра ди те се га е 
де ка не ма ли де ри кои мо жат ви зи-
о нер ски да ви дат што мо же да се 
на пра ви и нас про ти тоа да ли нив-
на та ет нич ка гру па го са ка тоа или 
не го са ка?

Ние во Ма ке до ни ја има ме до бри по
ли ти ча ри. Та кви има ме. Ние не ма ме 
др жав ни ци, за тоа што ли де рот на 
ед на по ли тич ка пар ти ја кој не е во 
со стој ба да жр тву ва пар ти ски ин
те рес за ра ди др жа вен ин те рес, тој 
за ме не е ни кој и ни што. Јас ба рам 
ли дер кој е све сен де ка ќе ги из гу
би из бо ри те, ама ќе на пра ви не што 
трај но, не што што не кол ку де це нии 
ќе но си до бро за не го ви от на род, 
пар ти ја та, гла са чот. Та кви, за жал, 
не ма. 

Да ли ни во то по ле ка се еро ди ра? 
Не сум јас по до бен со го вор ник за 
таа ра бо та за тоа што сум учес тву вал 
во по ли ти ка та еден пер и од за кој 
мно гу ми на ве лат де ка бил по ква ли
те тен од де неш ни от и ако и јас тоа 
го твр дам, ќе ис пад не де ка се фа
ли ме ме ѓу се бе. Но, факт е де ка то
гаш ни те ге не ра ции што учес тву ваа 
во соз да ва ње то и учес тву ва ње то во 
оса мо сто ју ва ње то на Ма ке до ни ја, во 
гра де ње то на ин сти ту ци и те во тие 
пр ви го ди ни, де се ти на го ди ни, не
ка ко беа ен ту зи ја сти. Пол ни во се бе 

со иде ја де ка им е да де на исто ри ска 
шан са да на пра ват не што за сопс
тве на та др жа ва, за сопс тве ни от на
род и имам чув ство де ка се тру деа 
ма кси мал но тоа да го на пра ват. Со 
те кот на вре ме то се из ме ни си сте
мот на вред но сти. Лу ѓе то поч наа 
да би дат мно гу по пре о ку пи ра ни за 
груп ни те или ин ди ви ду ал ни те ин те
ре си, за пар ти ски те, фа ми ли јар ни те 
или лич ни те и по ле ка, но си гур но, 
се од да ле чу ваа од тоа што зна че ше 
иде ал за пра ве ње не што до бро, оп
што до бро. Тоа се лич ни гле да ња и 
не мо ра да се точ ни. Мо же би и се га 
има ен ту зи ја сти. 

РАМ КОВ НИ ОТ Е ФИ ЛО-
ЗО ФИ ЈА НА ЖИ ВЕ Е ЊЕ

Да се вра там на зад на Рам ков ни от 
до го вор. Ме ѓу ет нич ки те Ал бан ци 
има го ле ми раз ли ки во оцен ка та 
на Охрид ски от до го вор. Зо што? 
Гре ши ме ко га ве ли ме де ка  Рам ков
ни от до го вор е имп ле мен ти ран тол
ку про цен ти итн., што е вон се ка ква 
ло ги ка. Рам ков ни от до го вор тре ба 
да се сфа ти ка ко на чин, ка ко фи ло
зо фи ја на жи ве е ње. 

Гре ши ме ко га ве ли ме де-
ка  Рам ков ни от до го вор 
е имп ле мен ти ран тол ку 
про цен ти итн., што е вон 
се ка ква ло ги ка. Рам ков ни-
от до го вор тре ба да се сфа-
ти ка ко на чин, ка ко фи ло-
зо фи ја на жи ве е ње.

Јас сум мно гу про тив пра кти ка та во 
рам ки те на Вла да та, пот пре тсе да те
лот на Вла да та да има се кре та ри јат 
за имп ле мен та ци ја на Охрид ски от 
до го вор и да со би ра 1015 мом ци и 
де вој чи ња исто та ка Ал бан ци ко
и што иск лу чи во ќе се за ни ма ва ат 
со имп ле мен та ци ја на Охрид ски от 
до го вор. Тоа е за ме не глу па во, не
по треб но и де ге не ри ра ње на иде ја
та за тоа што Охрид ски от до го вор 
тре ба да би де гри жа за имп ле мен
та ци ја на се кој ми ни стер, на се кој 
но си тел на јав на функ ци ја во Ма ке
до ни ја. Да ре че пре ми е рот се кои 6 
ме се ци ќе тре ба да ре фе ри ра. Ду ри 
то гаш ќе има по ма сов но при фа ќа ње 
на Охрид ски от до го вор и на фи ло
зо фи ја та на Охрид ски от до го вор и 
ќе има по ши ро ко при фа ќа ње. Ва ка 
на мо мен ти ми изг ле да смеш но ко
га во не ко ја уба во аран жи ра на са
ла во Вла да та, пот пре тсе да те лот на 
Вла да та ќе до де ли ре ше ни ја за вра
бо ту ва ње на 130, 230, не знам кол ку 
Ал бан ци и тоа ќе се об ја ви во средс
тва та за јав но ин фор ми ра ње, во вес
ни ци те, те ле ви зи и те и ќе соз да де 

не ко ја лаж на сли ка за тоа де ка еве 
ра бо ти ме. Јас не ја не ги рам по тре
ба та од та ква ма ни фе ста ци ја за тоа 
што се сме та де ка на тој на чин се 
до би ва ат не ка кви пар ти ски по ли
тич ки по е ни. Но што од тоа? Ако со 
та па ни при маш 200 Ал бан ци, а без 
ни ка ков та пан при маш 450 Ма ке
дон ци, а ти не маш увид во тоа во оп
што, не зна еш што се пра ви, да ли е 
тоа смис ла та на Охрид ски от до го
вор? Си гур но не. И да ли на ви сти на 
сѐ уште не кој во Ма ке до ни ја сме та 
де ка пра ша ње то на не вра бо те но
ста на мла ди те струч ни ка дри ќе го 
ре ши со нив но вра бо ту ва ње во др
жав на та ад ми ни стра ци ја? Спо ред 
не кои ста ти сти ки, не знам да ли се 
точ ни, сме има ле упра ва со 60.000, 
се га има ме упра ва со 130.000 ли ца. 
Ка де оди ме ние? Што пра ви ме ние? 
Да ли тре ба да дој де не кој Де Гол, па 
да ре че не, ма ке дон ска та упра ва мо
же да функ ци о ни ра со 40.000 вра
бо те ни вкуп но. А мо же. И што пра
ви ме со овие 80.000? За тоа ве лам 
Охрид ски от до го вор ва ка ка ко што 
функ ци о ни ра и тој Се кре та ри јат за 
имп ле мен та ци ја на Охрид ски от до
го вор, про из ле гу ва де ка Охрид ски
от до го вор е по тре бен за Ал бан ци те. 
Ап со лут но не е точ но. Охрид ски от 
до го вор е за мис лен, кон ци пи ран да 
ѝ слу жи на Ма ке до ни ја. На си те. На 
до бро то, бес пре кор но то, при мер но
то функ ци о ни ра ње на ин сти ту ци
и те на си сте мот, а не да им го ди на 
Ал бан ци те.  Смеш но е да се прет по
ста ву ва де ка Ал ба не цот во Оре ша не 
ќе би де мно гу за до во лен за тоа што 
си нот на Али ти спо ред Охрид ски от 
до го вор е вра бо тен во не кој се кре та
ри јат. Што до бил од тоа?

Да ли мис ли те де ка по ли ти ча ри те 
во не мож ност да ис по ра ча ат еко-
ном ски ре зул та ти, ги зло у по тре-
бу ва ат ме ѓу ет нич ки те од но си за 
одв ле ку ва ње на вни ма ни е то? 
Има и та кви слу чаи, за жал. Ве лам 
тоа е на чин на раз мис лу ва ње и на 
ра бо те ње на не од го вор ни ли ца ко и
што ги има ло и сѐ уште  ги има. Лу ѓе
то се за ин те ре си ра ни за вна треш на 
ста бил ност, да се по до бри ква ли те
тот на жи ве е ње пре ку вра бо ту ва ње, 
зго ле му ва ње пла ти и се раз би ра да 
не се чув ству ва ин фе ри о рен за ра ди 
не ка ква при пад ност. Да има ед на
кви мож но сти. Не го ва та по лож ба во 
оп штес тво то, во сре ди на та ка де што 
жи вее и ра бо ти да не за ви си од не
што дру го, ту ку од не го ви те својс тва 
и спо соб но сти. Не да ли е ка то лик, 
да ли е мус ли ман, да ли е Ма ке до нец, 
да ли е Ал ба нец. Тоа да би де ире ле
вант но. И се раз би ра, тол ку кол ку 
што е мож но да се за поз на ат ме ѓу 
се бе, не мо ра да се са ка ат, ко га ќе се 
срет нат, не мо ра да се гуш нат, но ед
но став но да се тр пат и еден на друг 
да не си по пре чу ва ат. 
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Да ли до го во рот е ко не чен мо дел за 
Ма ке до ни ја или мис ли те де ка тре-
ба не што да се ме ну ва?
Не. Јас две го ди ни на ова пра ша ње 
от при ли ка исто од го ва рам. Охрид
ски от до го вор е сѐ уште до бра ос
но ва за функ ци о ни ра ње на Ма ке
до ни ја. Не ја иск лу чу вам мож но ста, 
ако до бро би де ме ор га ни зи ра ни, ако 
до бро функ ци о ни ра ме, да се усо вр
шу ва, не ка ко до го вор, ту ку ка ко ре
ше ни ја, устав ни, да се до те ра, да се 
до раз јас нат не кои де ло ви од Охрид
ски от до го вор ко и што се на пи ша ни 
со не ја сен (анг ли ски) ја зик, тие тре
ба да се раз јас нат, да се на пи шат на 
чист ма ке дон ски ли те ра ту рен ја зик. 
Зо што не што да се по драз бе ре или 
да се оста ва про стор кој ка ко са ка да 
го тол ку ва или да го сфа ќа тоа? Ако 
са кам ва ка и ва ка, ако са кам по и на

ку. Е па не мо же и ед но то и дру го то. 
Спо ред тоа, во заб лу да се си те тие 
кои мис лат де ка Охрид ски от до го
вор е мр тов. Тој не е мр тов, тој се пак 
жи вее, функ ци о ни ра. Но на чи нот на 
кој што се при ме ну ва, пред мал ку ка
жав во не кои сег мен ти, тоа ме не не 
ми да ва га ран ци ја де ка не ма да се 
зго ле ми бро јот на про тив ни ци те. 
Де ка ако не што не се при ме ну ва, не 
оди, има ор га ни зи ран или спон тан 
от пор спре ма тоа. 

За тоа тоа не мо же да се слу чи тол ку 
ед но став но, ту ку тре ба да се сед не, 
да се про чи стат пра ша ња та и пак ве
лам не за да им го диш на Ал бан ци
те, ту ку да нај деш мо дел, на чин што 
ќе овоз мо жи др жа ва та да функ ци
о ни ра ви стин ски. Да се оста ват на
стра на си те при ми ти виз ми ко и што 
ци ви ли зи ра ни от свет не ги при фа

ќа, да се свр тиш кон ид ни на та, кон 
раз во јот, кон по до бро то утре. Ако не 
за нас, за мо ја та ге не ра ци ја, ба рем за 
тие што ги оста ва ме зад нас.

РЕ ЗИ МЕ

Аб ду рах ман Али ти сме та де ка од Уста
вот од 1991 г. се во де ла рас пра ва за на ци
о на лен или гра ѓан ски кон цепт на др жа
ва та, но и то гаш не по сто е ла под др шка 
за чист гра ѓан ски кон цепт. То гаш е не оп
хо ден кон цепт во кој Ма ке до ни ја се де
фи ни ра ка ко др жа ва и на Ма ке дон ци те 
и на Ал бан ци те на исто рам ни ште. Ту ка 
пре диз ви кот не е мул ти ет нич ко оп штес
тво, би деј ќи тоа е та кво, ту ку да ли др жа
ва та функ ци о ни ра ка ко мул ти ет нич ка 
др жа ва. Тоа што е дух на Охрид ски от 
до го вор, да се гра ди по и на ква мул ти кул
тур на  фи ло зо фи ја на жи ве е ње во Ма
ке до ни ја, не по стран ски при ме ри, ту ку 
да се гра ди мо дел ти пи чен за ма ке дон
ски те ус ло ви. Од дру га стра на, по сто јат 
за стап ни ци на те ри то ри јал ни ре ше ни ја 
(по дел ба), кои се во мал цинс тво. По дел
ба та не мо же да функ ци о ни ра, би деј ќи 
не ма ре ше ние за ет нич ко раз гра ни чу ва
ње. Во Ма ке до ни ја по стои еден вид кон
сен зус (двој но то мно зинс тво) кој до се га 
не пре диз ви кал проб лем. Ко га по стои 
ви зи ја за тоа што се са ка, не ма опас ност, 
ту ку опас ност има ако ед на за ед ни ца се 
иск лу чу ва од од лу чу ва ње то за клуч ни 
пра ша ња. Рам ков ни от до го вор тре ба да 
се сфа ти ка ко на чин, фи ло зо фи ја на жи
ве е ње, а не ка ко спро ве ду ва ње изра зе но 
во про цен ти. Охрид ски от до го вор е сѐ 
уште до бра ос но ва за функ ци о ни ра ње 
на Ма ке до ни ја и тој функ ци о ни ра, не е 
мр тов. На чи нот на кој што (не) се при ме
ну ва во не кои сег мен ти мо же да до ве де 
до зго ле му ва ње на бро јот на про тив ни
ци.

Аб ду рах ман Али ти, ро ден во 1945 г. во 
Же ли но, Те тов ско, дип ло ми рал на Прав
ни от фа кул тет  во  Скоп је. Ма ке дон ски 
по ли ти чар, пра те ник, прав ник и ам ба
са дор на  Ма ке до ни ја во Ре пуб ли ка Бу
га ри ја. Ра бо ти во Со бра ни е то на Те то во 
(19691988 г.). Бил пре тсе да тел на Ко ми
те тот за здрав ство и со ци јал на по ли ти
ка. Бил ли дер на  ПДП. Бил из бран за 
член на Со бра ни е то во 1991 г. Во 1994 г. 
бил из бран за за ме никпре тсе да тел Со
бра ни е то.

PërmbledhJe

Abdurrahman Aliti mendon se nga 
Kushtetuta e vitit 1991 është zhvilluar 
diskutim për konceptin nacional ose 
qytetar të shtetit, por edhe atëherë nuk 
ka ekzistuar mbështetja për koncept të 
pastër qytetar. Atëherë nevojitet koncept 
i domosdoshëm ku Maqedonia do të 
definohet si shtet i maqedonasve dhe i 
shqiptarëve në rrafsh të njëjtë. Këtu sfida 
nuk është shoqëria multietnike, pasi që 
ajo është e tillë, por shteti a funksionon 
si shtet multietnik. Ajo që është fryma 
e Marrëveshjes së Ohrit, të ndërtohet 
filozofi tjetër multikulturore e jetesës në 
Maqedoni, jo sipas shembujve të huaj, 
por të ndërtohet model tipik për kushtet 
maqedonase. Nga ana tjetër, ekzistojnë 
përfaqësues të zgjidhjeve territoriale 
(ndarjeve), të cilët janë pakicë. Ndarja 
nuk mund të funksionojë, pasi që nuk ka 
zgjidhje për kufizime etnike. Në Maqedoni 
ekziston një lloj i konsensusit (shumica e 
dyfishtë) që deri më tani nuk ka shkaktuar 
problem. Kur ekziston vizion për atë që 
dëshirohet, nuk ka rrezik, por rrezik ka nëse 
një bashkësi përjashtohet nga vendosja për 
çështje kyçe. Marrëveshja kornizë duhet të 
kuptohet si mënyrë, filozofi e jetesës, e jo 
si implementim i shprehur në përqindje. 
Marrëveshja e Ohrit akoma është bazë e 
mirë për funksionimin e Maqedonisë dhe 
ai funksionon, nuk është i vdekur. Mënyra 
në të cilën (nuk) implementohet në disa 
segmente  mund të sjellë deri te rritja e 
numrit të kundërshtarëve.

Abdurrahman Aliti, lindi në vitin 1945 
në f. Zhelinë, Tetovë. U diplomua në 
Fakultetin Juridik në Shkup. Politikan 
nga Maqedonia, deputet, jurist dhe ish 
ambasador i Maqedonisë në Republikën e 
Bullgarisë. Punon në Kuvendin e Tetovës 
(19691988). Ka qenë kryetar i Komitetit 
për shëndetësi dhe politikë sociale. Ka 
qenë lider i PPDsë. U zgjodh për deputet 
në Kuvend në vitin 1991. Në vitin 1994 u 
zgjodh për zëvendëskryetar të Kuvendit.

SummAry

Abdurahman Aliti thinks that since the 1991 
Constitution there has been a discussion on 
the national or civil concept of the state, but 
even then there was no support for a purely 
civil concept. Then it is necessary to have 
a concept where Macedonia is defined as a 
state of the Macedonians and Albanians at 
the same level. Here the challenge is not a 
multiethnic society, because it is such. But 
if the state functions as a multiethnic state 
What is the spirit of the Ohrid Agreement, 
to build a different multicultural 
philosophy of living in Macedonia, not 
following foreign examples, but building 
a model typical for the Macedonian 
conditions. On the other hand, there are 
advocates of territorial solutions (division), 
who are in minority. The division can not 
function, because there is no solution 
to ethnic separation. There is a kind of 
a consensus in Macedonia (the double 
majority), which has not caused a problem 
until now. When there is a vision on what 
one wants, there is no danger, but there is 
danger if a community is excluded from the 
decisions on key issues. The Framework 
Agreement should be understood as a 
way, a philosophy of living and not as 
implementation expressed in percentages. 
The Ohrid Framework Agreement is 
still a good basis for the functioning of 
Macedonia and it functions, it is not dead. 
The way in which it is (not) applied in 
some segments can lead to increasing the 
number of opponents.

Abdurahman Aliti, born in 1945 in Želino, 
Tetovo, graduated from the Law Faculty 
in Skopje. Macedonian politician, MP, 
lawyer and ambassador of Macedonia to 
the Republic of Bulgaria. He worked at the 
council of Tetovo (19691988). He was the 
president of the parliamentary committee 
for health and social policy. He was the 
leader of PDP. He was elected an MP in 
1991. In 1994 he was elected a deputy 
chairperson of the Parliament.

Во заб лу да се си те тие 
кои мис лат де ка Охрид-
ски от до го вор е мр тов. 
Тој не е мр тов, тој се пак 
жи вее, функ ци о ни ра. 
Но на чи нот на кој што се 
при ме ну ва во не кои сег-
мен ти, тоа  не да ва га-
ран ци ја де ка не ма да се 
зго ле ми бро јот на про-
тив ни ци те. 
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Да ли мис ли те де ка Ма ке до ни ја е 
по до бро ме сто за жи ве е ње, се га, 
бла го да реј ќи на ОРД? 
Ако ка ко ре фе рент на точ ка за спо
ред ба се зе ме те за та де ка во 2001 
го ди на Ма ке до ни ја се со о чу ва ла со 
„бо сан ско сце на рио“ (ка ко што не о
дам на из ја ви Али Ах ме ти), то гаш од
го во рот сам се на мет ну ва: Ма ке до
ни ја е де фи ни тив но по до бро ме сто 
за жи ве е ње од про ста при чи на што 
не ма кр во про ле ва ње, не ма жр тви, 
раз ур ну ва ња. Но, по де тал на та ана
ли за по ка жу ва дру га сли ка. 

Ма ке до ни ја е де фи ни-
тив но по до бро ме сто за 
жи ве е ње од про ста при-
чи на што не ма кр во про-
ле ва ње. Но, на сил ни от 
конф ликт не по ми на без 
пос ле ди ци, од кои не кои 
се мер ли ви, а не кои не 
се.

На сил ни от конф ликт не по ми на без 
пос ле ди ци, од кои не кои се мер ли
ви, а не кои не се (чо веч ки те жр тви 

и стра да ња). Не кои пос ле ди ци се от
стра не ти или уб ла же ни, но не кои не 
мо жат да се на до ме стат. Ту ка спа ѓа 
и еко ном ски от раз вој (во ју ва ње то 
е ска па ра бо та, по ска па од де мо
крат ско то пре го ва ра ње или мир но 
упра ву ва ње со конф ли кти те). Исто 
та ка, Ма ке до ни ја има ше за стој и во 
пог лед на евро ин те гра тив ни те про
це си, а ко ла те рал на ште та е и де мо
кра ти ја та. За тоа ако ка ко ре фе рент
на точ ка за спо ред ба се зе ме хи по те
тич ка си ту а ци ја во ко ја на силс тво то 
би ло из бег на то, то гаш мо же би де нес 
би жи ве е ле во ина ква (по до бра) Ма
ке до ни ја. На пра ша ње то да ли де нес 
Ма ке до ни ја е по до бро ме сто за жи
ве е ње, од го вор не тре ба да да дат са
мо екс пер ти те, на уч ни те ра бот ни ци 
и по ли ти ча ри те, ту ку обич ни те гра
ѓа ни и осо бе но оние кои ја пла ти ле 
це на та на про ме ни те од 2001 г. (оние 
кои за гу би ле дом или свој бли зок, па 
и са ми те би ле ди рект ни учес ни ци). 
За дел од ели ти те (осо бе но ДУИ, но 
и „уста во бра ни те ли те“ кои на вод но 
го пи шу ваа До го во рот) Ма ке до ни ја 
е де нес пре крас но ме сто за жи ве
е ње. Но, ис пи ту ва ња та на јав но то 
мис ле ње ре дов но по ка жу ва ат де ка 
ма ке дон ски те гра ѓа ни не се убе де
ни де ка др жа ва та оди во до бра на
со ка, а ег зи стен ци јал ни те проб ле ми 
се оние исти те од 2001 г., па и пред 
неа: си ро ма шти ја, не вра бо те ност, 
ко руп ци ја – а ду ри по тоа ме ѓу ет нич
ки те од но си. Се ка ко, би тре ба ло да 
се вос по ста ви ка у зал на ко ре ла ци ја 
по ме ѓу де неш ни те со стој би и она 
што е пос ле ди ца (до бра или ло ша) 
на ОРД. Тоа е мно гу те шка ра бо та, 
би деј ќи ра бо ти те му ти ра ат, а дел од 
конф ликт но то ми лие се транс фор
ми ра до сте пен на не пре поз нат ли
вост (на при мер, во е но то на силс тво 
че сто се транс фор ми ра во кри ми на
ли тет, по стра у мат ски син дром кај 
учес ни ци те и сл.). На про сто ка жа но, 
трг ну вај ќи од пре ми си те на ми ров
ни те сту дии, но и од искус тва та на 
оп штес тва кои иску си ле на силс тво, 
зак лу чо кот е де ка на силс тво то ни
ко гаш не мо же да би де ка та ли за тор 
на де мо крат ски про ме ни и про грес 
и тоа по ра но или по доц на се ма ни
фе сти ра. На силс тво то ра ѓа на силс
тво и омра за, а не соз да ва мир. 

На силс тво то ни ко гаш 
не мо же да би де ка та-
ли за тор на де мо крат ски 
про ме ни и про грес. Ва-
кви те до го во ри има ат 
еден го лем не до ста ток 
- до ве ду ва ат до ле ги ти-
ми ра ње на на силс тво-
то ка ко (нај)ус пеш но 
средс тво за пре диз ви-
ку ва ње про ме ни во оп-
штес тво то.

Без ог лед на ста во ви те на до маш ни
те (нуж но при страс ни акте ри), во 
те о ри ја та е јас но де ка ва кви те до го
во ри кои до ве ду ва ат до пре кин на 
не при ја телс тва та и отво ра ат мож но
сти за пос тконф ликт на ре ха би ли та
ци ја, има ат еден го лем не до ста ток. 
Име но, тие до ве ду ва ат до не из беж
но ле ги ти ми ра ње на на силс тво то 
ка ко (нај)ус пеш но средс тво за пре
диз ви ку ва ње про ме ни на по ли тич
ка та кон сти ту ци ја на оп штес тво то. 
Ту ка мо рам да по јас нам де ка она 
што го до не се ОРД е не га ти вен мир 
(отсус тво на ди рект но, фи зич ко на
силс тво), но не соз да де ус ло ви за 
по зи ти вен мир (ус ло ви за со цио
еко ном ски раз вој, де мо крат ски ам
би ент, се стран раз вој на чо ве ко ви те 
пра ва, со ци јал на прав да).  

Што е цел та на ОРД? 
Пре ам бу ла та има за цел имп ли цит
но да ги по со чи вред нос ни те па ра
ме три на До го во рот, кои се исто вре
ме но и це ли. Но, ова се оп шти ме ста, 
а од де неш на перс пе кти ва, де сет го
ди ни по доц на, мо же ме да зак лу чи ме 
де ка ни ту ед на од овие це ли не е ос
тва ре на. За ова „ви на та“ не ја на о ѓам 
во До го во рот, за тоа што ос тва ру ва
ње то на овие це ли е не воз мож но да 
се по стиг не со „де крет“, да се октро
и ра со не ка ков до го вор, па ток му на 
не го да се пот пи си те на клуч ни те 
по ли тич ки акте ри од ед но оп штес
тво. На при мер, мул ти кул ту ра лиз
мот е оп штес твен про цес (кој па тем 
Ма ке до ни ја го жи ве е ла и пред 2001), 
а евро ат лант ски те ин те гра ции се 

Бил ја на Ван ков ска
РАМКОВНИОТ ДОГОВОР ДЕСЕТ ГОДИНИ ПОТОА:  
„ТОЧКА“ ИЛИ „ЗАПИРКА“?
biljana vankovska, marrëveshja kornizë dhjetë vjet më vonë: “pikë” ose “presje”?
biljana vankovska, the Ohrid framework agreement ten years later: “period” or “comma”? 
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по са ку ва на цел, ама за неј зи но то ре
а ли зи ра ње од лу чу ва ат дру ги (НАТО 
и ЕУ), не за вис но од на ша та вол ја. 
Пи шу ва чи те на ОРД са ка ле да го 
на ки тат со си те по са ку ва ни вред но
сти, но јас но е де ка клуч ни це ли беа 
две – и две те се ос тва ре ни. Ед на та 
е пре кин на на силс тво то, а дру га та 
(иа ко не е на пи ша на) е про ме на на 
по ли тич ки от си стем со вне су ва ње 
еле мен ти на кон со ци ја ци ја. Ако ме 
пра шу ва те ме не, нај важ ни от, а нај
мал ку спо ме ну ван прин цип е за бра
на та на упо тре ба та на на силс тво за 
по стиг ну ва ње по ли тич ки це ли. Из
ми на ти те го ди ни овој прин цип не 
се по чи ту ва ше до сте пен до кој се га 
би мо же ле да збо ру ва ме за одрж лив 
мир. Во си те клуч ни мо мен ти на за
стој, имп ли цит но се ко ри сте ле за ка
ни со на силс тво.

Нај мал ку спо ме ну ван 
прин цип е за бра на та на 
упо тре ба та на на силс тво 
за по стиг ну ва ње по ли тич-
ки це ли. Овој прин цип не 
се по чи ту ва ше. Во си те 
клуч ни мо мен ти на за стој, 
имп ли цит но се ко ри сте ле 
за ка ни со на силс тво.

Ве сме та ат за кри тич ки на стро е ни 
кон ОРД. Кои се Ва ши те точ ки на 
кри ти ка на ОРД?
Де сет го ди ни по доц на е бес по лез
но да се збо ру ва за на чи нот на кој се 
на мет наа овие дла бо ки про ме ни, но 
са мо да по тсе там де ка мно гу од еле
мен ти те за кои се „из бо ри ја“ Ал бан
ци те беа во тек на ре а ли за ци ја. Мо
ја та кри ти ка на ОРД е пр венс тве но 
на уч на и прин ци пи ел на, во смис ла 
де ка не бе ше те шко да се прог но
зи ра уште во мо мен тот ко га ни се 
пре зен ти ра ше де ка ќе да де ина кви 
ре зул та ти од по со че ни те. Спо ред 
ме не, ако за уста вот од 1991 г. се ве
ле ше де ка има фа брич ка гре шка и 
де ка прет ста ву вал casus belli, то гаш 
гре шка та на ОРД е си стем ска. Ту ка 
не ма тај на, би деј ќи ста ну ва збор за 
мо дел кој бил ис про бу ван (и сѐ уште 
е во оп тек) ка ко об лик на ин сти ту
ци о нал нопо ли тич ко ме на џи ра ње 
на конф ли кти во дла бо ко по де ле ни 
оп штес тва. Пред да пре ми нам на 
кон крет ни те точ ки на кри ти ка, са мо 
ќе ка жам де ка ед на од нај е ви дент ни
те (не га тив ни) пос ле ди ци е по диг ну
ва ње то на ОРД на ни во на сво е вид
на „биб ли ја“ и соз да ва ње кли ма на 
по ли тич ка ко рект ност ко ја, за жал, 
ги за фа ти и на уч ни те кру го ви. Се
ко ја кри ти ка се ква ли фи ку ва ка ко 
не при ја тел ски акт. Де се тго диш ни от 
пер и од би тре бал да соз да де по ре
ла кси ра на кли ма ба рем во на уч ни те 

кру го ви, би деј ќи има одре де на вре
мен ска ди стан ца и ем пи ри ски ма
те ри јал до во лен за пре ис пи ту ва ње 
на те за та де ка ре ше ни ја та на ОРД 
се нај до бри те мож ни. До тоа не дој
де од не кол ку при чи ни: пр во, дел од 
на уч на та фе ла (на вод но) учес тву ва
ше во кре и ра ње то на овој до ку мент, 
вто ро – клуч ни те акте ри не се са мо 
жи ви и здра ви, ту ку и на моќ ни по
зи ции, и тре то, ние сме „ус пеш на та 
при каз на“ на ме ѓу на род на та за ед
ни ца, ко ја не вол но ги приз на ва гре
шки те, се за до во лу ва со по стиг на то
то или за не га тив но сти те се ко гаш 
мо же да нај де ви на кај „ло кал ци те“. 

До пре ис пи ту ва ње на 
ОРД не дој де од не кол-
ку при чи ни: пр во, дел 
од на уч на та фе ла (на-
вод но) учес тву ва ше во 
кре и ра ње то на овој до-
ку мент, вто ро – клуч-
ни те акте ри не се са мо 
жи ви и здра ви, ту ку и 
на моќ ни по зи ции, и 
тре то, ние сме „ус пеш-
на та при каз на“ на ме ѓу-
на род на та за ед ни ца.

Да се раз бе ре ме, ОРД спа ѓа во она 
што се на ре ку ва ме ѓу на ро ден „стејт
бил динг“, па за тоа „сопс тве но ста“ 
врз овој про цес не е са мо на ша. На 
кон фе рен ци ја та ор га ни зи ра на од 
Со ро со ва та фон да ци ја во сеп тем
ври 2001 г. учес тву ва ше и мо јот ко
ле га, се га шен пре тсе да тел на др жа
ва та, Ива нов. Сѐ уште се се ќа вам 
на не го ва та из др жа на ана ли за на 
Лип хар то ви от мо дел на кон со ци
ја ци ја и образ ло же ние зо што ОРД 
не ма да ги да де по са ку ва ни те ре
зул та ти, од нос но де ка ќе до ве де до 
би на ци о нал на др жа ва. Сѐ уште се 
сог ла су вам со таа ана ли за, а ре зул
та ти те се се га ве ќе вид ли ви. ОРД ја 
ет ни зи ра по ли ти ка та и го вне се ет
нич ки от иден ти тет во те ме ли те на 
ет нич ка та кон сти ту ци ја, ду ри и во 
сфе ра та на за шти та на чо ве ко ви те 
пра ва. Пар ла мен тар ци те не се са мо 
прет став ни ци на гра ѓа ни те, ту ку пр
венс тве но на „за ед ни ци те“ и на сво
и те пар тии. 

Ива нов има ше из др жа на 
ана ли за на Лип хар то ви от 
мо дел на кон со ци ја ци ја и 
образ ло же ние зо што ОРД 
не ма да ги да де по са ку ва-
ни те ре зул та ти, од нос но 
де ка ќе до ве де до би на ци-
о нал на др жа ва. ОРД ја ет-
ни зи ра по ли ти ка та.

 

По ли ти ка та се из ме сти од ин сти ту
ци и те во т.н. са ми ти на пар ти и те, со 
или без, по средс тво на стран ци те. 
Со тоа, транс па рент но ста не е од
ли ка на во де ње то на по ли ти ка та во 
Ма ке до ни ја. Ли ни ја та на от чет ност 
на по ли ти ча ри те се за маг лу ва, а пар
ла мен тар ни те из бо ри на ли ку ва ат на 
из бо ри во фе де рал ни др жа ви. Всуш
ност, отсус тво то на трет сег мент (од 
Лип хар то ви от мо дел) се по пол ну ва 
со учес тво на стран ци те, а Ма ке до
ни ја има „мек су ве ре ни тет“. Ко ла
те рал на ште та не е са мо пар ти ци
па тив на та (гра ѓан ска) де мо кра ти ја, 
ту ку и дру ги те мал цин ски за ед ни ци. 

Всуш ност, отсус тво то на 
трет сег мент (од Лип-
хар то ви от мо дел) се по-
пол ну ва со учес тво на 
стран ци те, а Ма ке до ни ја 
има „мек су ве ре ни тет“. 
Ко ла те рал на ште та не е 
са мо пар ти ци па тив на та 
де мо кра ти ја, ту ку и дру-
ги те мал цин ски за ед ни-
ци.

Пра вич на та за ста пе ност во др жав
ни те и јав ни те уста но ви се пре тво ри 
во уште ед на коч ни ца на раз во јот, 
за тоа што на ме сто ме ритси стем, се 
во ве де прин ци пот на ет нич копар
ти ска по доб ност. Освен за ин сти ту
ци о нал ни те ас пе кти, мо же мно гу да 
се збо ру ва за не до вол но то ак цен ти
ра ње на дру ги те ас пе кти на т.н. оп
штес тве но гра де ње на ми рот. Проб
ле мот на рас е ле ни те е жал но по тсе
ту ва ње за не ис пол ну ва ње на ОРД, а 
на чи нот на кој во старт се „уби“ про
це сот на со о чу ва ње со конф ликт но
то ми на то зна чи и од ло жу ва ње на 
про це сот на по ми ру ва ње и про сту
ва ње. 

Ба ланс ме ѓу гра ѓан ско и мул ти-
кул тур но оп штес тво: Ка ква Ма ке-
до ни ја са ка те, а во ко ја на со ка се 
раз ви ва Ма ке до ни ја?
Кон со ци ја ци ски те еле мен ти од ОРД 
нуж но во дат кон би на ци о нал на др
жа ва, за ко ја јас ве ќе сме там де ка ги 
со др жи ни кул ци те на ид на та фе де
ра ци ја. 

Кон со ци ја ци ски те еле-
мен ти од ОРД нуж но во-
дат кон би на ци о нал на 
др жа ва, за ко ја јас ве ќе 
сме там де ка ги со др жи 
ни кул ци те на ид на та фе-
де ра ци ја

За мул ти кул ту ра не мо же да се збо
ру ва ако се знае де ка мал цин ски те 
за ед ни ци ни ту се фа ктор во кре и ра
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ње то на по ли ти ка та, ни ту не кој има 
жел ба да им обез бе ди по ли тич ко 
прет став ниш тво. Всуш ност, Ал бан
ци те ба рај ќи да ста нат кон сти ту ти
вен на род ед на ков на ма ке дон ски
от, си при сво ју ва ат при ви ле ги ра на 
по лож ба. На ма ли те за ед ни ци не им 
пре о ста ну ва ни што освен да би дат 
са те ли ти на не ко ја од го ле ми те пар
тии. За да функ ци о ни ра на ка ковта
ков де мо крат ски на чин, кон со ци ја
ци ја та прет по ста ву ва спе ци фич на 
по ли тич ка кул ту ра на ели ти те, т.е. 
во ва кви ус ло ви гра ѓан ска та (пар
ти ци па тив на) кул ту ра на гра ѓа ни те 
не е ни бит на ни по треб на. За жал, 
кај нас ни ту ели ти те се свес ни за 
сво ја та од го вор ност во ва кви от нов 
кон текст, ни ту пак е со се ма из бри
ша на тра га та од не со се ма раз ви е
на та, но зач на та гра ѓан ска кул ту ра. 

Се га сме на по ло ви на пат, ни на ва
му ни на та му, а тоа не мо же дол го да 
трае. Мо ја та ви зи ја за де мо крат ска и 
гра ѓан ска Ма ке до ни ја е за се га не ос
твар ли ва, па најм но гу што мо жам да 
се на де вам е де ка со те кот на вре ме
то ќе се соз да дат ба рем еле мен ти на 
т.н. ин те гра тив на по дел ба на мо ќта 
(powersharing). 

Ре а ли стич но го во ре но, по ве ќе гле
дам тен ден ции на фе де ра ли за ци ја 
и би на ци о на ли зам, и тоа мно гу ме 
раз о ча ру ва. Всуш ност, во те о ри ја та 
е јас но де ка ва кви те „ми ров ни“ (рам
ков ни) аранж ма ни се при вре ме но 
ре ше ние, до де ка оп штес тво то не се 
нор ма ли зи ра и опо ра ви од на сил ни
от конф ликт, за да од лу чи по доц на 
во ко ја на со ка ќе трг не: кон ли бе ра
лен гра ѓан ски кон цепт или кон до
вр шу ва ње на дел ба та во по де ле но то 
оп штес тво.

Нам ни се слу чу ва вто ра та ва ри јан
та. Де ца та не ни учат во исти учи ли
шта, сто панс тве ни ци те дејс тву ва ат 
во ет нич ки здру же ни ја, а тоа е точ
но и за нев ла ди ни те, кул тур ни те, 
спорт ски те асо ци ја ции.

Да ли по сто јат до вол но ме ха низ ми 
за ин те гра ци ја во оп штес тво то: 
обра зо ва ние, ме ди у ми, по ли тич ки 
пар тии...?
Са мо то вне су ва ње на устав на та ка
те го ри ја „за ед ни ци“ зна че ше де ро
ги ра ње на гра ѓан ски от суп страт на 
по ли тич ки от си стем. Пра кти ка та 
по ка жу ва де ка ко ле ктив ни те пра ва 
во во де ње то на по ли ти ка та има ат 
при мат над ин ди ви ду ал ни те пра ва 
и сло бо ди. Две те до ми нант ни за ед
ни ци во Ма ке до ни ја има ат мно гу 
мал ку точ ки на вкр сту ва ње (раз лич

но по тек ло, ја зи ци, ве ро ис по вест, па 
и те ри то ри јал на рас по ре де ност), а 
за жал не ус пе ва ат ни да ги пре поз
на ат (пр венс тве но со ци јал ни те) за
ед нич ки ин те ре си. 

Де зин те гра ци ја та се од ви ва и ти
вко, низ еден по сто јан про цес на 
пре се лу ва ње и „ет нич ко чи сте ње“ 
на одре де ни те ри то рии, па и нив

но за цр ту ва ње. Ме ди у ми те се два 
све та, кои за ра ди ја зич на та ба ри е
ра мно гу ми на и не мо жат да ги сле
дат. Со ре тки иск лу чо ци (ТВ Ал сат, 
на при мер), не ма ме ме ди у ми кои 
би пра ве ле оби ди за над ми ну ва ње 
на ја зот на дел ба. Во на уч на та и екс
перт ска та сфе ра, на при мер, сѐ по
че сто ко ри сти ме тех нич ки средс тва 
за да се раз бе ре ме (т.е. ги ко ри сти
ме и то гаш ко га се раз би ра ме, за тоа 
што „та ка тре ба“, т.е. ни кој не са ка 
да би де ви ден ка ко „пре дав ник“ кој 
го раз би ра ја зи кот на дру ги от). Учи
ли шта та се по себ на жал на при каз на, 
би деј ќи пр во (во на сто ју ва ње да се 
из бег нат фи зич ки ин ци ден ти) де ца
та одеа во раз лич ни сме ни, а се га ве
ќе има ат и по себ ни учи лиш ни згра

ди. Раз ли ки ду ри по сто јат и во со др
жи на та на учеб ни ци те (пр венс тве но 
оние по исто ри ја), а от по рот за уче
ње на ја зи кот на дру ги от по тек ну ва 
од ро ди те ли те, а не од де ца та. Сте
ре о ти пи те јак нат за тоа што ре ал но 
не по стои со жи вот, ту ку па ра ле лен 
жи вот ед ни по крај дру ги. Пар ти и те 
се одам на ет нич ки етаб ли ра ни, па 
ду ри не кој и да са ка да би де член 
на пар ти ја од дру ги от ет нич ки блок, 
има ја зич на ба ри е ра. Еден на ви дум 
на де жен обид за над ми ну ва ње на 
оваа ба ри е ра во по ли ти ка та на пра
ви Имер Сел ма ни и не го ва та Но ва 
де мо кра ти ја, но не са мо што се по
ка жа не ус пе шен во праг ма тич ни от 
обид (на пре тсе да тел ски те из бо ри 
2009), ту ку на бр гу за вр ши во на ци
о на ли стич ки от камп. Со тоа ка ко да 
се ур наа и пос лед ни те на де жи за не
ка ква по ли тич ка ин те гра ци ја без ет
нич ки предз нак. 

Кол ку ОРД по зи тив но вли јае на 
за чу ву ва ње на те ри то ри јал ни от 
ин те гри тет (це ло ви тост)/уни тар-
ност? Да ли има ри зик од на ру шу-
ва ње на ин те гри те тот и уни тар но-
ста?
Ма ке до ни ја е уни тар на др жа ва са мо 
спо ред сло во то на ОРД и на Уста вот 
и тоа бе ше от стап ка та ко ја мно гу им 
зна че ше на Ма ке дон ци те во 2001 
го ди на. Де цен тра ли за ци ја та не е 
не ко ја ино ва ци ја во ве де на со ОРД. 
На про тив, Ма ке до ни ја има дол го 
искус тво на овој план, но на ме сто 
тоа да се иско ри сти за да се спро ве
де оваа мер ка во пра вец на јак не ње 
на ло кал на та де мо кра ти ја и да се 
соз да де кон тра те жа на цен трал на
та власт, оп шти ни те се за цр таа по 
прин цип на ет нич ки ге ри мен де ринг 
во 2004 го ди на, по те шки пре го во ри 
ме ѓу СДСМ и ДУИ, два та вла ди ни 
ко а ли ци ски парт не ри. Ед на од пос
ле ди ци те на ОРД е по сто е ње чуд на 
по дел ба на вла ста ме ѓу за ед ни ци те: 
пр во, во вла да та функ ци о ни ра ат две 
вла ди, а ми ни стри те им од го ва ра ат 
на пар ти ски те ли де ри, а не на пре
ми е рот, а на оп штин ско ни во слич но 
ло кал ни те ор га ни на вла ста на ме сто 
да би дат сво е вид на „опо зи ци ја“ на 
цен трал на та власт на уни тар на та 
др жа ва, се пре тво ра ат во фи ли ја ли 
на ет нич ки те пар тии кои учес тву
ва ат во вла да та. Ко га ме пра шу ва те 
за це ло ви то ста на др жа ва та, нај до
бра илу стра ци ја мо же те да нај де те 
во фа ктот што за ко ни те не ва жат 
по дед на кво на це ла та те ри то ри ја. 
На при мер, на ед на та стра на на Вар
дар се каз ну ва пу ше ње во за тво ре ни 
про сто рии, на дру ги от брег тоа не е 
слу чај. Во Ма ке до ни ја ду ри и за нај
го ле ми от на ци о на лен праз ник има 
јас на ли ни ја на раз гра ни чу ва ње ка
де се вее др жав но то зна ме. За се га 
не ве ру вам во оп ции за дра ма тич ни 
сце на ри ја за от це пу ва ње те ри то рии, 

Во те о ри ја та е јас но де-
ка ва кви те „ми ров ни“ 
(рам ков ни) аранж ма ни 
се при вре ме но ре ше-
ние, до де ка оп штес тво-
то не се нор ма ли зи ра и 
опо ра ви од на сил ни от 
конф ликт, за да од лу чи 
по доц на во ко ја на со ка 
ќе трг не: кон ли бе ра лен 
гра ѓан ски кон цепт или 
кон до вр шу ва ње на дел-
ба та во по де ле но то оп-
штес тво.

Две те до ми нант ни за-
ед ни ци во Ма ке до ни ја 
има ат мно гу мал ку точ-
ки на вкр сту ва ње, а за 
жал не ус пе ва ат ни да 
ги пре поз на ат (пр венс-
тве но со ци јал ни те) за ед-
нич ки ин те ре си.

Се га сме на по ло ви на пат, ни на ва му ни на та му, а тоа 
не мо же дол го да трае. Мо ја та ви зи ја за де мо крат ска и 
гра ѓан ска Ма ке до ни ја е за се га не ос твар ли ва, па најм-
но гу што мо жам да се на де вам е ин те гра тив на по дел ба 
на мо ќта. 
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би деј ќи ни ме ѓу на род на та за ед ни ца 
не ма да го доз во ли тоа, а и нај ра ди
кал ни те струи тоа до бро го зна ат. 
Но, де зин те гра ци ја по стои и то гаш 
ко га гра ѓа ни те не се ед на кви пред 
за ко нот.

За се га не ве ру вам во оп-
ции за дра ма тич ни сце на-
ри ја за от це пу ва ње те ри-
то рии. Но, де зин те гра ци ја 
по стои и то гаш ко га гра-
ѓа ни те не се ед на кви пред 
за ко нот.

Да ли е спро ве ден ОРД? Да ли со-
стој ба та на гра ѓа ни те од нем но-
зин ски те за ед ни ци е по до бра во 
спо ред ба со пер и о дот пред 2001? 
На ко ја об ласт од ОРД тре ба да се 
по све ти по го ле мо вни ма ние?
Сте пе нот на спро ве де ност на ОРД е 
пра ша ње од ми ли он до ла ри! Ни кој 
жив во оваа др жа ва не би мо жел со 
си гур ност да ка же уште кол ку оста
на, а и са ми те ли де ри на ал бан ски от 
блок се нат пре ва ру ва ат во ве ту ва ња 
де ка „ова е са мо по че ток“ или твр
де ња де ка „мо ра да се до не се нов 
рам ко вен до го вор за тоа што овој е 
над ми нат“. Иа ко овие по ра ки че сто
па ти зву чат за ка ну вач ки, не мо жам 
да не се сог ла сам. ОРД е рам ка, а таа 
е ди на мич на ка ко и сѐ дру го во оп
штес тво то. Во си те пос тконф ликт ни 
оп штес тва има ед на за ко ни тост: по
стои би тка на ин тер пре та ци и те на 
она што би ло и она што тре ба да се 
слу чи. Ма ке дон ци те и Ал бан ци те (а 
по крај нив и си те дру ги) жи ве ат ка ко 
за ро бе ни ци на т.н. ет нич ка без бед
нос на ди ле ма. Кол ку што Ал бан ци те 
на сто ју ва ат во уна пре ду ва ње на сво
и те ко ле ктив ни пра ва и јак не ње на 
иден ти те тот, тол ку и Ма ке дон ци те 
од го ва ра ат, свес но или не свес но, на 
ист на чин – со на ци о на ли зам и по
пу ли зам. За се га два та на ци о на лиз
ми се то ле ри ра ат од праг ма тич ни 
при чи ни (де ле ње при ви ле ги и те на 
вла ста), но за бо ра ва ат де ка оста ва ат 
за лог за ид ни те ге не ра ции. 

Ма ке дон ци те и Ал бан-
ци те (а по крај нив и 
си те дру ги) жи ве ат ка-
ко за ро бе ни ци на т.н. 
ет нич ка без бед нос на ди-
ле ма. 

Де фи ни тив но на Ма ке до ни ја ѝ не
до ста су ва за ед нич ка аген да. За жал, 
за се га единс тве но то не што око лу 
кое се сог ла су ва ат си те се над во
реш нопо ли тич ки те це ли, НАТО и 
ЕУ – и ни ту ед но вна треш но пра ша
ње кое би соз да ло ко хе зи ја.

Де фи ни тив но на Ма-
ке до ни ја ѝ не до ста су ва 
за ед нич ка аген да. Ако 
са ка ме да вло жу ва ме во 
ина ква ид ни на, мо ра да 
се поч не од ин те гра ци-
ја пре ку обра зо ва ни е то 
и вла де е ње на прав на та 
др жа ва.

Не до ста су ва ат ин те гра тив ни еле
мен ти, но и по ли ти ча ри кои би гле
да ле над вор од сво е то ет нич ко тр ло. 
Мое дла бо ко уве ру ва ње е де ка на 
се гаш ни те ели ти им од го ва ра овој 
мо дел на по де ле ност, кој им овоз мо
жу ва ли дерс тво и при ви ле гии. Ако 
са ка ме да вло жу ва ме во ина ква ид
ни на, мо ра да се поч не од ин те гра
ци ја пре ку обра зо ва ни е то и вла де е
ње на прав на та др жа ва.

Не о дам на из ја ви вте де ка ОРД по-
сто ја но се „ши ри“.
Во из ми на ти те де сет го ди ни има
ше ши ре ња во вид на из ле гу ва ња од 
рам ка та (Те тов ски от уни вер зи тет и 
дво ја зич но ста на па со ши те, на при
мер) или „кре а тив ни тол ку ва ња“. 
Вто ро во бе ше ме ха ни зам за обез бе
ду ва ње ет нич ки гра ни ци на оп шти
ни те ду ри и со на мер но ме ну ва ње на 
ет нич ка та лич на кар та на це ли гра
до ви, што сво е вре ме но ја пре кр ши 
Европ ска та кон вен ци ја за ло кал на 
са мо у пра ва. Рам ков ни от до го вор, на 
при мер, збо ру ва за „ре ви зи ја“ на оп
штин ски те гра ни ци, а во пра кти ка
та дој де до ра ди кал но пре кро ју ва ње 
по пат на ет нич ко па за ре ње (гу бе ње 
3:0, на ме сто 5:0). По тоа, Рам ков ни от 
збо ру ва за „упо тре ба на амб ле ми на 
за ед ни ци те“, а не нуж но за зна ме, но 

ви дов ме ка ко за вр ши и таа би тка. 
Упо тре ба та на ја зи ци те во ин сти ту
ци и те, исто та ка, не ја сме там за за
вр ше на при каз на.

Во ко ја мер ка це лос но то спро ве ду-
ва ње на ОРД е мо дел и ид ни на за Р. 
Ма ке до ни ја? 

Жал но е што 10 го ди ни по конф ли
ктот и пот пи шу ва ње то на ОРД ние 
не са мо што сѐ уште збо ру ва ме за 
спро ве ду ва ње на еден по ли тич ки 
до го вор, ту ку има ме и ви це пре ми ер 
за таа на ме на! Не по им ли во е во вла
ди на та стру кту ра да има те по себ но 
те ло кое би се гри же ло за имп ле
мен та ци ја на ва ков вид на до го вор, 
за тоа што на из ве сен на чин се де
ро ги ра уста вот ка ко нај ви сок по ли
тич ки и пра вен акт на др жа ва та. 

Жал но е што 10 го ди ни по 
конф ли ктот и пот пи шу ва-
ње то на ОРД сѐ уште збо-
ру ва ме за спро ве ду ва ње на 
еден по ли тич ки до го вор, 
за тоа што на из ве сен на-
чин се де ро ги ра уста вот.

Ам би ци и те за на та мош но про ши
ру ва ње на ОРД се вид ли ви и со го
лем де зин те гра ти вен по тен ци јал. 
Упо тре ба на Ба дин те ро во мно зинс
тво при гла са ње то во Устав ни от суд 
би би ло крај на прав на та др жа ва и 
прин ци пот на устав ност и за ко ни
тост. Од лу чу ва ње за бу џе тот по ет
нич ки прин цип е ди ре ктен во вед во 
фе де рал но уре ду ва ње. На хо ри зон
тот ни ту ед на ин те гра тив на иде ја! 

Ам би ци и те за на та мош-
но про ши ру ва ње на ОРД 
се вид ли ви и со го лем 
де зин те гра ти вен по тен-
ци јал.  

Имав ме ед на со стој ба во 2000та
та, дру га во 2001 г., а се га сме сре де 
про цес на му та ци ја во кој по чет ни те 
проб ле ми се из ме сте ни, не кои се ре
ше ни, не кои се прод ла бо че ни, тре ти 
се со се ма но ви. Мис лам де ка е вре
ме за но ви ели ти кои би има ле хра
брост да по ве дат над вор од ста тус 
кво то во кое сме заг ла ве ни.
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РЕ ЗИ МЕ
Бил ја на Ван ков ска сме та де ка ОРД 
спре чил еска ла ци ја на на силс тво то во 
2001 г., но де ка на сил ни от конф ликт е 
е по ми нат без пос ле ди ци, вклу чу вај ќи 
и ле ги ти ми ра ње на на силс тво то ка ко 
(нај)ус пеш но средс тво за про ме ни на 
по ли тич ки от си стем. Це ли те на ве де
ни во пре ам бу ла та на ОРД по де сет 
го ди ни не се по стиг на ти, ме ѓу дру го
то за што ста ну ва збор и за оп штес тве
ни про це си. По крај овие це ли, клуч ни 
се две це ли, и две те ос тва ре ни, пре
кин на не при ја телс тво то и про ме на 
на по ли тич ки от си стем со вне су ва ње 
кон со ци ја ци ја. Нај мал ку спо ме ну ван 
прин цип е за бра на та на упо тре ба та на 
на силс тво за по стиг ну ва ње по ли тич
ки це ли. Глав на та кри ти ка на ОРД се 
еле мен ти те на кон со ци ја ци ја кои ја ет
ни зи ра ат по ли ти ка та и ќе до ве дат до 
би на ци о нал на др жа ва. Отсус тво то на 
трет сег мент (од Лип хар то ви от мо дел) 
се по пол ну ва со учес тво на стран ци те, 
а Ма ке до ни ја има „мек су ве ре ни тет“, 
а ко ла те рал на ште та не е са мо пар ти
ци па тив на та (гра ѓан ска) де мо кра ти ја, 
ту ку и дру ги те мал цин ски за ед ни ци. 
Кон со ци ја ци ски те еле мен ти од ОРД 
нуж но во дат кон би на ци о нал на др жа
ва, кои ги со др жат ни кул ци те на ид на
та фе де ра ци ја. Ван ков ска сме та де ка 
неј зи на та ви зи ја за гра ѓан ска Ма ке до
ни ја е за се га не ос твар ли ва и најм но гу 
што мо же да се по стиг не се еле мен ти 
на т.н. ин те гра тив на по дел ба на мо ќта 
(powersharing). Се га се слу чу ва де зин
те гра ци ја. Не га тив ни те трен до ви не 
мо жат да за вр шат со от це пу ва ње, но 
де зин те гра ци ја по стои и то гаш ко га 
гра ѓа ни те не се ед на кви пред за ко
нот. Ма ке дон ци те и Ал бан ци те жи
ве ат ка ко за ро бе ни ци на т.н. ет нич ка 
без бед нос на ди ле ма. На Ма ке до ни ја 
ѝ не до ста су ва за ед нич ка аген да. Со 
го во ре ње то за спро ве ду ва ње на ОРД 
на из ве сен на чин се де ро ги ра уста вот. 
Ам би ци и те за про ши ру ва ње на кон со
ци ја ци ја на Устав ни от суд и од лу чу ва
ње за бу џет има ат го лем де изн те гра
ти вен по тен ци јал.

Бил ја на Ван ков ска, ро де на во 1959 го
ди на во Скоп је, е до ктор по прав ни 
на у ки. Таа е ре до вен про фе сор на Фи
ло зоф ски от фа кул тет и на Европ ски от 
ми ро вен уни вер зи тет (European Peace 
University) во Штадш лај нинг, Ав стри
ја. Ра ко во ди тел е на пост дип лом ски те 
сту дии по мир и раз вој. Во пер и о дот 
19972003 би ла по стар го стинистра
жу вач во Ин сти ту тот за истра жу ва
ње мир во Ко пен ха ген (Copenhagen 
Peace Research Institute COPRI), а во 
2001/2002 би ла по стар истра жу вач на 
Же нев ски от цен тар за де мо крат ска 
кон тро ла над во о ру же ни те си ли.

PërmbledhJe
Biljana Vankovska mendon se MKO e ka 
penguar eskalimin e dhunës në vitin 2001, 
por se konflikti i dhunshëm ka kaluar pa 
pasoja, duke përfshirë edhe legjitimimin 
e dhunës si mjet (më) i suksesshëm për 
ndryshime të sistemit politik. Qëllimet e 
cekura në preambulën e MKO pas dhjetë 
viteve nuk janë arritur, mes tjerash sepse 
bëhet fjalë edhe për procese shoqërore. 
Krahas këtyre qëllimeve, dy qëllime 
janë kyçe, edhe të dyja janë realizuar, 
ndërprerja e armiqësive dhe ndryshimi 
i sistemit politik me vendosjen e 
konsolidimit. Parimi më pak i përmendur 
është ndalesa e përdorimit të dhunës 
për arritjen e qëllimeve politike. Kritika 
kryesore e MKO janë elementet e dhunës 
konsolidues të cilat e etnizojnë politikën 
dhe do të sjellin deri te shteti binacional. 
Mungesa e segmentit të tretë (nga modeli 
i Liphartit) plotësohet me pjesëmarrjen 
e të huajve, ndërsa Maqedonia ka 
“sovranitet të butë”, ndërsa dëmi i 
madh është vetëm mbi demokracinë 
participative (qytetare), por edhe mbi 
bashkësitë tjera të pakicave. Elementet 
konsolidues të MKO detyrimisht 
shpijnë drejt shtetit binacional, të cilat 
i përmbajnë zanafillat e federatës së 
ardhshme. Vankovska mendon se vizioni 
i saj për Maqedoninë qytetare tani për 
tani është e paarritshme, dhe se më së 
shumti që mund të arrihet janë elementet 
e të ashtuquajturit powersharing. Tani 
ndodh shpërbërja. Trendët negativ 
nuk mund të përfundojnë me ndarje, 
por shpërbërja ekziston edhe atëherë 
kur qytetarët nuk janë të barabartë 
para ligjit. Maqedonasit dhe shqiptarët 
jetojnë si peng të ashtuquajturit dilemë 
etnike e sigurisë. Maqedonisë i mungon 
agjenda e përbashkët. Me të folurit 
për implementimin e MKO në njëfarë 
mënyre shmanget kushtetuta. Ambiciet 
për zgjerimin e konsolidimit të Gjykatës 
kushtetuese dhe vendosja për buxhetin 
kanë potencial të madh shpërbërës. 

Biljana Vankovska ka lindur më 1959 
në Shkup, doktor i shkencave juridike. 
Profesor i rregullt në Fakultetin 
Filozofik dhe në Universitetin Paqësor 
Evropian (European Peace University) 
në Shtadshlajning, Austri. Udhëheqëse 
e studimeve pas diplomimit për paqe 
dhe zhvillim. Në periudhën 19972003 
ka qenë senior mysafirhulumtues i 
Copenhagen Peace Research Institute 
(COPRI), ndërsa në vitin 2001/2002 ka 
qenë senior hulumtues i Qendrës së 
Gjenevës për kontroll demokratik mbi 
forcat e armatosura.

SummAry
Biljana Vankovska maintains that the 
OFA inhibited the escalation of violence 
in 2001, however, the violent conflict 
has not passed without consequences, 
including the legitimization of the 
violence as the most successful means for 
changing the political system. The goals 
indicated in the preamble of the OFA 
have not been accomplished after ten 
years, among others because it concerns 
the societal processes. In addition to 
these, two goals are key, and both have 
been accomplished: the termination of 
enemy relations and the change of the 
political system with the establishment 
of coassociation. The least mentioned 
principle is the ban on the use of violence 
for achieving political goals. The main 
critique of OFA is the element of co
association which will ethicize politics 
and will yield a binational state. The 
void of a third segment (from the Liphart 
model) is filled with the participation 
of foreigners, Macedonia has a “soft 
sovereignty”, and the collateral damage 
is not only the participative (civil) 
democracy, but the remaining minority 
communities as well. The coassociation 
elements of OFA necessarily yield a 
binational state, as they contain the 
sprouts of a future federation. Vankovska 
maintains that her vision for civil 
Macedonia is unattainable for now, and 
the most that can be accomplished are 
elements of  integrated power sharing. 
Decentralization is taking place at the 
moment. The negative trends cannot 
cease with secession, but deintegration 
exists as the citizens are not equal in 
front of the law. The Macedonians and 
Albanians live like prisoners of the 
ethnic security dilemma. Macedonia 
lacks a collective agenda. With the talk 
of implementing OFA, the constitution 
is derogated in a certain manner. 
The ambitions for expanding the co
association in the Constitutional Court 
and deciding on the budget have a great 
disintegrative potential. 

Biljana Vankovska, born 1959 in Skopje, is 
a Master of Law. A regular professor at the 
Faculty of Philosophy and the European 
Peace University in Stadlining, Austria. 
She is the manager of the postgraduate 
studies for peace and development. In 
the period 19972003 she was the senior 
guest researcher at the Copenhagen 
Peace Research Institute (COPRI), and 
in 2001/2002 she was a senior researcher 
at the Geneva Center for Democratic 
Control over the armed forces. 
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Да ли мис ли те де ка де не ска по 10 
го ди ни од Рам ков ни от до го вор, 
Ма ке до ни ја е по до бро ме сто за 
жи ве е ње?
Во од нос на ме ѓу ет нич ки те од но си, 
де фи ни тив но Ма ке до ни ја е по до бро 
ме сто за жи ве е ње, иа ко оваа кон ста
та ци ја тре ба да се зе ме со при лич но 
го ле ма ре зер ва, за тоа што пре стои 
мно гу ра бо та на си те ин вол ви ра ни 
за ед ни ци, а во од нос на гра де ње то  
до вер ба.
По кон крет но мис лам на соз да ва ње 
ре ал ни си ту а ции за функ ци о нал
ност на мул ти кул тур но то оп штес
тво. Сѐ уште сме све до ци на „не јас
но за ед нич ко тол ку ва ње“ во од нос 
на по и ма ње то и до жи ву ва ње то на 
раз лич но сти те, ге то и за ции, сте ре
о ти пи, ко ле ктив ни де мо ни за ции и 
не по чи ту ва ње на не кои ос нов ни 
прин ци пи на де мо крат ско то вла де е
ње. Ва кви те со стој би ги гле дам ка ко 
ре зул тат на не до вол ни от де мо крат
ски ка па ци тет и обра зо ва ние на, 
пред сѐ, по ли тич ки те ели ти... 

Што е цел та на ОРД? Чи ја со стој ба 
тре ба да по до бри ОРД, а чи ја со-
стој ба се по до бри?  
Са ма та ко ва ни ца „Евро ат лант ски 
ин те гра ции“ не е до вол на са ма по се
бе. ОРД да де одред ни ци, но су штин

ски ние збо ру ва ме за спро ве ду ва ње 
на ос нов ни те на че ла на де мо крат
ско то оп штес тво. Што е со мул ти
кул ту ра лиз мот во Ма ке до ни ја? Кол
ку на ви сти на ка ко ин ди ви дуи се кој 
од нас ги има т.н. „ин тер кул тур ни 
ком пе тен ции“ (ова по себ но ва жи за 
по ли тич ки те ели ти)? Да ли се поз на
ва ме ви стин ски? Да ли по крај на чел
но дек ла ри ра ни те „евро ат лант ски 
ин те гра ции“ има ме из гра де но кон
сен зус по не кои ос нов ни пра ша ња 
во од нос на мул ти кул тур но то жи
ве е ње? Да ли во оп што го раз би ра ме 
кон цеп тот на вза ем ност ка ко за ед
ни ци, кој е ос но вен дви га тел, пред 
сѐ на по ли тич ки те ре ла ции, она му 
ка де што теж не е ме да соз да де ме 
гра ѓан ско оп штес тво во ви стин ска 
смис ла? И, ко неч но, мис лам де ка е 
вре ме да поч не ме по ли тич ки да го 
чи та ме ОРД на „ист ја зик“.Тоа прет
по чи та нај пр вин да се споз на е ме се
бе си за да ги споз на е ме дру ги те и да 
се раз би ра ме.  

Кој е нај од го во рен за при ме на та 
на ОРД? 
По ли тич ки те ели ти... По ли ти ка та, 
ре кол Биз марк, не е пре циз на на у ка, 
ту ку умет ност или умеш ност, и тоа 
умеш ност на мож но то. За тоа сме там 
де ка по ли тич ки те ли де ри, не са мо 
во од нос на ОРД, ту ку и на мно гу 
еле мен ти од ви тал но зна че ње за др
жа ва та тре ба да им при ста пат со до
вол но зна е ње и уме е ње. Са мо на тој 
на чин на ше то нас ле де но раз би ра ње 
на ОРД ќе би де ре ал но по ли тич ко.
Иа ко мно гу од по ли тич ки те ели ти 
ма ни фе сти ра ат апа тич ност и де лум
на ап сти нен ци ја, ко ја мо же да ја на
со чи по ли ти ка та и кон не де мо крат
ски це ли, са ми от факт де ка Охрид
ски от до го вор и на та му ја ужи ва 
под др шка та од ме ѓу на род на та за ед
ни ца и од по го лем дел од пар ти и те 
од ма ке дон ски от и од ал бан ски от 
по ли тич ки блок, ка ко единс тве на 
рам ка за раз вој на др жа ва та е до бар 
пат за да ста ви ме крај на не пред вид
ли во ста на ма ке дон ска та по ли ти ка. 
Мо ра да се ра бо ти на по ли тич ка ко
ор ди ни ра ност, не са мо на по ли тич
ки те ли де ри, ту ку  и на си те ин сти
ту ции кои се вклу че ни во имп ле мен
та ци ја та на ОРД. 
Име но, зна е ме де ка Рам ков ни от до
го вор бе ше имп ле мен ти ран низ мо
де лот на ли дер ски сред би (кон со ци
јал на де мо кра ти ја) за да ја из гра ди 

но ва та де мо крат ска стру кту ра на 
по ли тич ки от си стем во Ма ке до ни ја 
(кон сен зу ал на де мо кра ти ја). Ли дер
ски те сред би во Ма ке до ни ја мо же и 
тре ба да слу жат ка ко ко ре кти вен ин
стру мент во слу чаи на кри за, но при 
нор мал ни ус ло ви тре ба да се раз ви
ва ат ин сти ту ци и те на кон сен зу ал на
та де мо кра ти ја во Ма ке до ни ја.  

ПО ЛОЖ БА ТА НА НЕМ-
НО ЗИН СКИ ТЕ ЗА ЕД НИ-
ЦИ Е РЕ ЛА ТИВ НО ПО-
ДО БРЕ НА

Да ли е спро ве ден ОРД? Да ли со-
стој ба та на гра ѓа ни те од нем но-
зин ски те за ед ни ци е по до бра во 
спо ред ба со пер и о дот пред 2001 г.? 
ОРД де лум но се спро ве ду ва и по
лож ба та на нем но зин ски те за ед ни
ци е ре ла тив но по до бре на во од нос 
на со стој ба та до пред 2001 го ди на. 
Но, чи нам де ка глав но пра ша ње 
оста ну ва по ли тич ки от ди ја лог и де
цен тра ли за ци ја та. Сѐ дру го во ос но
ва е по дре де но на овие две сфе ри, 
кои се до вол ни оп шир ни и комп
лекс ни са ми те по се бе...

ОРД во се бе вклу чу ва не кол ку зна
чај ни ком по нен ти кои се ко ја за се бе 
е од не про цен ли во зна че ње, но са мо 
нив на та комп ле мен тар ност оз на чу
ва де ка мо же ме да го во ри ме за имп
ле мен та ци ја на ОРД. Тоа би во де ло 
кон де мо крат ска пра кса ко ја би оз
на чу ва ла то ле ран ци ја и по чи ту ва ње 
на раз ли ки те, по го ле ма инк лу зив
ност во про це сот на до не су ва ње од
лу ки, по ви со ко ни во на де ли бе ра ли
за ци ја по ме ѓу за сег на ти те стра ни и 
за јак ну ва ње на ин сти ту ци о на ли зи
ра ни те ме ха низ ми за упра ву ва ње со 
ме ѓу ет нич ки те раз ли ки.  
За да  има ме це лос на имп ле мен та
ци ја на Рам ков ни от до го вор, сме там 
де ка тре ба да се на пра ват не кол ку 
ви стин ски по те зи, т.е. со за јак на та 
ра бо та на те рен, но и за си лу ва ње на 

Бе хи џу дин Ше ха пи
ПРОМЕНИ НА МЕНТАЛНАТА КОНФИГУРАЦИЈА
behixhudin Shehapi, Ndryshime të konfiguracionit mental
behixhudin Shehapi, changes are needed of the mental configuration

ОРД де лум но се спро-
ве ду ва и по лож ба та на 
нем но зин ски те за ед ни-
ци е ре ла тив но по до бре-
на во од нос на со стој ба та 
до пред 2001 го ди на. 
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ме ха низ ми те кои ќе овоз мо жат кон
тро ла на ква ли те тот на вра бо те ни те 
во јав на та ад ми ни стра ци ја. Обра зо
ва ни е то е клуч ни от еле мент кој тре
ба да по ну ди ин те гра тив ни со др жи
ни  со кои ќе се по до брат ме ѓу ет нич
ки те од но си.
Нај до бар ре цепт за раз вој на ед на 
др жа ва е до кол ку таа се де фи ни ра и 
се раз ви ва ка ко гра ѓан ска др жа ва... 
Но, очиг лед но, тоа е се пак ба рем во 
мо мен тов мно гу да ле ку од нас.
Прав на та др жа ва не мо же да функ
ци о ни ра без де мо кра ти ја и че сто 
па ти се иден ти фи ку ва со гра ѓа ни те, 
што е мно гу зна чај но за из град ба на 
нив но то чув ство на си гур ност и ло
јал ност кон ин сти ту ци и те на си сте
мот. Во тој слу чај, не ди скри ми на ци
ја та и де цен тра ли за ци
ја та ќе ста нат ви тал ни 
точ ки на кои и на ро дот 
ќе се пре вос пи та, што 
е мно гу по ва жен сег
мент од фи ктив но то 
соз да ва ње прав на др
жа ва.

За ка ков тип на гра-
ѓан ско и мул ти кул-
тур но оп штес тво 
ста ну ва збор во Ма ке-
до ни ја, за да мо же ме 
да го во ри ме по на та му 
за нив ни ба ланс?
Да ли со упо тре ба
та на „гра ѓан ско“ оп штес тво ние 
всуш ност мо же ме да вос по ста ви ме 
раз бир ли ва ко му ни ка ци ја со прет
став ни ци те на ре фе рент ни те ин те
ле кту ал ци и по ли тич ки сре ди ни во 
зем ји те на ЕУ или во САД? Мно гу 
жа лам што ма ке дон ска та јав ност не 
рас по ла га со „со вре ме на по ли тич ка 
мис ла“ при што не свес но на ши те де
мо крат ски идеи, осо бе но ко га ста ну
ва збор за мул ти кул ту ра лиз мот, во
дат кон ане мич но оп штес тво.  
Но, ед на од те мел ни те кон тро вер зи 
на со вре ме ни от кон цепт на иден ти
те тот е не поз на ва ње то на не кои ос
нов ни по и ми и нив но то комп ле мен
тар но чи та ње. Мо же ли да се збо ру
ва за гра ѓан ско оп штес тво до кол ку 
го не ма ме де фи ни ра но иден ти те тот 
ка ко оп штес тве на ка те го ри ја? Кул
ту ра та, ја зи кот и обра зо ва ни е то се 
ос нов ни те сим бо ли на кул тур ни от и 
ет нич ки от иден ти тет кој во ос но ва
та на де мо крат ска та по ли ти ка тре ба 
и мо ра да го има и ви стин ски от кре
а ти вен ди ја лог ме ѓу раз лич ни те мо
де ли на кул ту ра та во (ре)ди зај ни ра
ње то на оп што чо веч ки те кул тур ни 
вред но сти. Ту ка ве ќе вле гу ва ме во 
игра на про це сот на мул ти кул ту ра
лиз мот, кул тур ни от плу ра ли зам или 
ин тер кул ту ра лиз мот и ме ѓу за вис но
ста на од дел ни те кул ту ри. 

ТРЕ БА ДА СЕ РАЗ РЕ ШАТ 
АМ НЕ СТИ ЈА ТА, РАС Е-
ЛЕ НИ ТЕ ЛИ ЦА...

Да ли се за тво ре ни не при ја телс-
тва та од 2001 г.?
Ам не сти ја та или про це сот око лу ам
не сти ра ни те ли ца е про цес во кој 
ме ѓу на род на та за ед ни ца за зе де на
чел на од го вор ност. Ту ка мо же ме да 
го во ри ме да ли има раз де ле ни, раз
ми на ти или прек ло пе ни мис ле ња. 
За тоа сме там де ка тре ба на до фи на
ли зи ра ње то на ОРД да им се при ста
пи со це лос на од го вор ност, вклу чу
вај ќи екс пер ти од ни за об ла сти. 
Факт е де ка има ме рас е ле ни ли ца, 

кои сѐ уште не се ре ше
ни со за ко ни. Сѐ уште 
не е ре ше но и пра ша
ње то со при пад ни ци те 
на без бед нос ни те си ли 
и на при пад ни ци те на 
по ра неш на та ОНА, та
ка што гле да но од оваа 
ди стан ца, Рам ков ни от 
до го вор не се спро ве де 
во ду хот и ди на ми ка та 
ко ја што бе ше пред ви
де на. 
Не сме е ме да го за бо ра
ви ме фа ктот де ка перс
пе кти ва та на европ ска 
Ма ке до ни ја е тес но 

по вр за на со имп ле мен ти ра ње то на 
Охрид ски от до го вор, за што до кол ку 
ЕУ е из гра де на врз на че ло то на ди
вер зи те ти те и не го во то по чи ту ва ње, 
то гаш оваа ос но ва за Ма ке до ни ја ја 
га ран ти ра са мо Охрид ски от рам
ко вен до го вор, чи ја ос нов на цел е 
гра де ње мул ти ет нич ка др жа ва ка де 
се ко ја ин ди ви дуа и ет нич ка гру па ќе 

се чув ству ва рам но прав на, без да се 
по вре ду ва ат пра ва та на „дру ги от“.

Да ли мис ли те де ка по драч ја та 
по го де ни од конф ли ктот во 2001 
го ди на се ре ви та ли зи ра ни и об но-
ве ни?
Сме там де ка не се во ди до вол но сме
тка за ре ви та ли за ци ја на по драч ја та 
кои беа по го де ни од конф ли ктот во 
2001 го ди на. Спо ред ме не, тоа е мно
гу чув стви тел но пра ша ње на кое 
тре ба да се обр не по себ но вни ма
ние, би деј ќи на тој на чин ќе се про
ткае ед на но ва ни шка на по втор но 

стру кту ри ра ње на ме ѓу ет нич ки от 
код, на соз да ва ње вза ем ност и мож
ност за об но ву ва ње на до вер ба та за 
гра де ње ет нич ки со жи вот ме ѓу раз
лич ни те ет нич ки за ед ни ци. 

Да ли има ри зик од ет нич ко на-
силс тво?
До кол ку по ли тич ки от си стем се об
вр зу ва да дејс тву ва од си те ас пе кти 
на со ци јал на, етич ка, мо рал на ди
мен зи ја и до кол ку мас ме ди у ми те 
не се ин стру мент на по ли тич ка та 
сфе ра, сме там де ка не ма ни ка ков 
ри зик од ет нич ко на силс тво. Сѐ се 
вр ти пак во круг, со це лос на та имп
ле мен та ци ја на ОРД сме там де ка 
ни за не до ре че но сти ќе се ста ват на 
свое ме сто и ќе се соз да де ед на при
род на ат мо сфе ра на за ед нич ко дејс
тву ва ње и жи ве е ње. Ет нич ка та (не)
ди стан ца е глав ни от фа ктор за (не)
по сто е ње ет нич ко на силс тво.   

ПО ТРЕБ НИ ПРО МЕ НИ 
ВО МЕН ТАЛ НА ТА КОН-
ФИ ГУ РА ЦИ ЈА

Да ли по стои ед на квост/ рам но-
прав ност на ет нич ка/ вер ска ос но-
ва во Ма ке до ни ја?
Мо ра да се ра бо ти на про ме ни во 
мен тал на та кон фи гу ра ци ја и на Ма
ке до не цот и на Ал ба не цот и на се кој 
друг при пад ник на одре ден ен ти тет, 
кои пак про ме ни се во не по сред на 
вр ска со про ме ни те на ори ен та ци и
те на „иде а ли те“ кои ги ба ра но во то 
вре ме и но ва та ре ал ност. 
Ту ка се ка ко ста ну ва збор за „иде а
лот“ на гра ѓан ска та др жа ва, на ци
вил но то оп штес тво во кое пра ва та 
на ко ле кти ви те тот мо ра да про из
ле зат од пра ва та на по е ди не цот ка
ко чо век  „иде ал“ кој на овие на ши 
про сто ри мно гу те шко се ос тва ру
ва по ра ди при сут но то чув ство на 
до ми на ци ја на „ед на та во од нос на 
дру га та“, со што се соз да ва ме ѓу себ
на за гро зе ност на ет ни ку ми те. Ка ко 
што ве ќе на по ме нав, „нај до бар ре
цепт за раз вој на ед на др жа ва е до
кол ку таа се де фи ни ра и се раз ви ва 
ка ко гра ѓан ска др жа ва“...

Да ли се по чи ту ва на че ло то на не-
ди скри ми на ци ја, по себ но во јав-
ни от се ктор? 

Не ди скри ми на ци-
ја та и де цен тра ли-
за ци ја та ќе ста нат 
ви тал ни точ ки 
на кои и на ро дот 
ќе се пре вос пи та, 
што е мно гу по-
ва жен сег мент од 
фи ктив но то соз-
да ва ње прав на др-
жа ва.

Пра ша ња та на ам не сти-
ја та, рас е ле ни те ли ца, 
при пад ни ци те на без-
бед нос ни те си ли и ОНА, 
тре ба да се раз ре шат со 
це лос на од го вор ност и 
со екс пер ти од овие об-
ла сти.

Мо ра да се ра бо ти на 
про ме ни во мен тал на-
та кон фи гу ра ци ја и на 
Ма ке до не цот и на Ал-
ба не цот – де ка нај до бар 
ре цепт за раз вој на ед на 
др жа ва е до кол ку таа се 
де фи ни ра и се раз ви ва 
ка ко гра ѓан ска др жа ва.
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Сме там де ка од го ле мо зна че ње бе
ше соз да ва ње то на ед на ин сти ту ци
о нал на рам ка пре ку ко ја ќе се ре ви
ди ра ат, ана ли зи ра ат и кон сти ту и ра
ат си те на че ла кои се за цр та ни со 
ОРД, ка ко што е Се кре та ри ја тот за 
имп ле мен та ци ја на Рам ков ни от до
го вор.
Сог лас но стра те ги ја та на Се кре та
ри ја тот за имп ле мен та ци ја на Рам
ков ни от до го вор, ед на од глав ни те 
актив но сти во ид ни на е и ис пол ну
ва ње то на об вр ска та за пра вич на 
за ста пе ност на си те ет нич ки за ед
ни ци во др жав на та ад ми ни стра ци ја. 
Имај ќи ги пред вид ана ли зи те око лу 
ова, сме там де ка има до бар про грес, 
со што по ка жу ва ме де ка сѐ по ве ќе 
ста ну ва ме свес ни за зна чај но ста од 
имп ле мен та ци ја та на ОРД.
Фи ло зо фи ја та на „рас па ѓа ње то“ 
ко ја но си омра за и ме ѓу себ на не
тр пе ли вост мо ра да се за ме ни со 
фи ло зо фи ја та на при па ѓа ње то на 
за ед нич ка та др жа ва. За тоа од го ле
мо зна че ње  е и спро ве ду ва ње то на 
ОРД, би деј ќи тој со уни тар но ста на 
др жа ва та пред ви ду ва по зи тив ни де
мо крат ски еле мен ти на оп сто ју ва ње 
на Ма ке до ни ја со ак цент на гра ѓан
ско  и мул ти кул тур но оп штес тво. 

Ка ко ги оце ну ва те ме ѓу ет нич ки те 
од но си?
Сме там де ка ет нич ка та, ре ли ги ска
та, кул тур на та раз ли ка во оп што не 
дејс тву ва ат на ме ѓу чо веч ки те од но
си. Иск лу чо ци те не го на ру шу ва ат 
овој код на ме ѓу чо веч ки те од но си.  
Вос пит нообра зов ни от про цес игра 
нај го ле ма уло га во соз да ва ње то и/ 
или ру ше ње то на ме ѓу чо веч ки те од
но си. 

Ко га се во ди сме тка за фер трет ман 
на кул ту ра та на „дру ги те“ и се соз да
ва ат но ви ин сти ту ции пре ку кои во 
ид ни на тре ба да се упра ву ва ат ме
ѓу ет нич ки те од но си во Ма ке до ни ја 
(Ко ми те тот за ме ѓу ет нич ки од но си), 
мо же да се ка же де ка Ма ке до ни ја 
оди кон на гор на ли ни ја. Кол ку е тоа 
при сут но во ре ал но ста, не мо же ме 
со си гур ност да ка же ме, но се пак јас 
сум го лем оп ти мист де ка ми на то то 
нѐ на у чи де ка со вза ем на со ра бо тка, 
мо же ме да на пра ви ме мно гу до бри 
де ла за Ма ке до ни ја и да ја од не се ме 
за ед но до ЕУ и НАТО.

Зна чи, об је ктив но е да се ка же де
ка Рам ков ни от до го вор ја де фи ни
ра Ма ке до ни ја ка ко кон сен зу ал на 
де мо кра ти ја, но и об је ктив но е да се 
ка же де ка па ра диг ма та на кон сен
зу ал на та де мо кра ти ја е поб ли ска до 
те жи ште то на ма ке дон ска та ре ал
ност. Ако се при фа ти важ но ста са мо 
на ед на та ди мен зи ја на раз ли ки те 
(на пр. По ли тич ка та, пред ет нич ка
та), то гаш ќе се зго ле ми по ла ри зи ра
но ста на од но си те во дру га та ди мен
зи ја на раз ли ки те. 
Ов де са кам да подв ле чам де ка по ла
ри зи ра ни те ме ѓу ет нич ки раз ли ки 
мо же би не ма 100 % да мо жат трај но 
да се над ми нат или да се из бри шат. 
Но, број ни те ем пи ри ски истра жу ва
ња по ка жу ва ат де ка во рам ки те на 
еден де мо крат ски ре жим, мож но е 
да се из гра дат одрж ли ви и ста бил ни 
ин сти ту ции за упра ву ва ње со раз ли
ки те со цел да се обез бе ди ста бил но
ста и оп штес тве ни от  раз вој. 

Да ли има свес ност за кул ту ра та на 
дру ги от? Да ли е по треб но поз на-
ва ње на ја зи кот на дру ги от?
Од го ле мо зна че ње е што Се кре та
ри ја тот за спро ве ду ва ње на Рам ков
ни от до го вор на ско ро ќе усвои и 
ак ци ски план за имп ле мен та ци ја на 
За ко нот за упо тре ба на ја зи ци те, кој 
е исто та ка еден од при о ри те ти те. 
Ак ци ски от план го из го тву ва ра бот
на гру па со вклу че ни прет став ни ци 
од си те др жав ни ин сти ту ции и од 
ЗЕЛС.
Мо рам да приз на ам де ка по себ но ме 
ра ду ва фа ктот што ве ќе ни за ин сти
ту ции, гра ѓан ски здру же ни ја, ме ѓу
на род на та за ед ни ца се во функ ци ја 
на уна пре ду ва ње на ме ѓу ет нич ки те 
од но си и на про мо ци ја на Рам ков ни
от до го вор.

Да ли има/ тре ба да има спо де ле ни 
хо ри зон тал ни вр ски?
Имај ќи го пред вид и фа ктот де ка 
мул ти кул тур ни от еле мент сѐ по ве ќе 
е при су тен во обра зов ни от си стем 
на Ма ке до ни ја, сме там де ка ту ка е 
и клу чот за соз да ва ње на „по до бро 
утре“ за да се до жи ву ва ме ка ко гра
ѓа ни, лич но сти кои ќе соз да ва ат за
ед нич ко спо де лу ва ње и соз да ва ње 
хо ри зон тал ни вр ски во се мејс тво то, 
со седс тво то, обра зо ва ни е то, ме ди у
ми те, по ли тич ки те пар тии, гра ѓан
ско то оп штес тво и лич на та ак ци
ја. Ту ка има ме одре де на за вис ност 
на јав ни от од при ват ни от се ктор 
и обрат но, при ват ни от од јав ни от 
се ктор, што спо ред ме не зна чи де
ка един ка та тре ба да се на со чи кон 

лич на еду ка ци ја на си те по ли ња, са
мо та ка ќе мо же да на у чи за дру ги
те, да ги споз нае, за да ги раз бе ре. А, 
ко га ќе зна е ме да се раз би ра ме ме ѓу 
се бе, ќе ја сфа ти ме вред но ста на оп
штес тве но то дејс тву ва ње и жи ве е ње 
и ќе си го по до бри ме жи во тот во си
те сфе ри, при ват ни, јав ни, лич ни, ко
ле ктив ни, уни вер зал ни.   

Во ко ја ме ра це лос но то спро ве ду-
ва ње на ОРД е мо дел и ид ни на за 
Ма ке до ни ја? 
Про стор за уна пре ду ва ње се ко гаш 
има, но во по ли ти ка та тре ба, пред 
сѐ, по ли тич ка вол ја. Во мо мен тов не 
гле дам ус ло ви за по ме сту ва ња во од
нос на одред би те на ОРД. 
По ли тич ки от ди ја лог ка ко ре ал на 
при до би вка на ед но де мо крат ско 
оп штес тво е на оп ти мал но ни во, 
спо ред сте пе нот на де мо крат ски и 
кул ту рен раз вој во Ма ке до ни ја. За
тоа сме там де ка ОРД е „жив про цес“ 
кој е пред мет на ево лу тив ни про ме
ни, за кои пак тре ба вре ме. По ли тич
ки те кон сте ла ции мо же единс тве но 
да го за бр за ат или за ба ват тој про
цес, но се ка кви ин тер вен ции во од
нос на са ми от ОРД, ќе зна чи са мо 
гу бе ње дра го це но вре ме и енер ги ја, 
а по ве ќе од очиг лед но е де ка ќе соз
да дат но ви тен зии.      
По тре бен е и по сто јан и со др жа ен 
по ли тич ки ди ја лог, по себ но на цен
трал но ни во, функ ци о нал на де цен
тра ли за ци ја и ме ди у ми те да ја сог
ле да ат опас но ста од не а де кват но то 
пре не су ва ње на ве сти те што ги за
се га ат ет нич ки те пра ша ња, во од нос 
на на та мош на та имп ле мен та ци ја на 
до го во рот.
Бал кан ски те про сто ри, за раз ли ка 
од дру ги про сто ри, отсе ко гаш би ле 
и мул ти ет нич ки и мул ти кул тур ни. 
Но, за та кво не што, не е по треб на са
мо дек ла ра тив на ори ен та ци ја, ту ку 
и сил на про ме на на мен тал на та кон
фи гу ра ци ја на се кој неј зин гра ѓа
нин, од ко ја и да е ет нич ка за ед ни ца.
Во Евро па и во све тот сѐ по ве ќе 
во тек се но ви про це си, а за мир но 
вклу чу ва ње во нив, по треб на е „мир
на кул тур на ра бо та“. 
Тре ба да ги на со чи ме си те по ли тич
ки про фи ли кон комп ле мен тар но 
имп ле мен ти ра ње на ОРД, би деј ќи 
во спро тив но мо же ме да се со о чи ме 
со ни за транс фор ма ции во си те сфе
ри на де мо крат ска та др жа ва, или во 
(не)ста бил но ста на по ли тич ки те и 
де мо крат ски те про це си во Ма ке до
ни ја. 

Вос пит но-обра зов ни от 
про цес игра нај го ле ма 
уло га во соз да ва ње то и/ 
или ру ше ње то на ме ѓу чо-
веч ки те од но си.
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РЕ ЗИ МЕ
Бе хи џу дин Ше ха пи сме та де ка Ма ке
до ни ја де фи ни тив но е по до бро ме сто 
за жи ве е ње по ОРД, но и де ка прет
стои мно гу ра бо та за си те ет нич ки 
за ед ни ци, во од нос на гра де ње то до
вер ба.  ОРД де лум но се спро ве ду ва и 
по лож ба та на нем но зин ски те за ед ни
ци е ре ла тив но по до бре на во од нос на 
со стој ба та до пред 2001 го ди на, а глав
ни пра ша ња оста ну ва ат по ли тич ки от 
ди ја лог и де цен тра ли за ци ја та. Не ди
скри ми на ци ја та и де цен тра ли за ци ја
та ќе ста нат ви тал ни точ ки на кои и 
на ро дот ќе се пре вос пи та, што е мно гу 
по ва жен сег мент од фи ктив но то соз
да ва ње прав на др жа ва. Оста на ти се 
не ре ше ни пра ша ња од 2001 г.: рас е ле
ни те ли ца, по ра неш ни те бор ци (при
пад ни ци те на без бед нос ни те си ли, но 
и на ОНА), а има раз лич ни мис ле ња 
и за ам не сти ја та. Тре ба да се фи на ли
зи ра ОРД со вклу чу ва ње екс пер ти од 
овие об ла сти. Мо ра да се ра бо ти на 
про ме ни во мен тал на та кон фи гу ра ци
ја и на Ма ке до не цот и на Ал ба не цот 
и на се кој друг при пад ник на одре ден 
ен ти тет – де ка нај до бар ре цепт за раз
вој на ед на др жа ва е до кол ку таа се 
де фи ни ра и се раз ви ва ка ко гра ѓан ска 
др жа ва. Вос пит нообра зов ни от про
цес игра нај го ле ма уло га во соз да ва
ње то и/ или ру ше ње то на ме ѓу чо веч
ки те од но си, а до кол ку мас ме ди у ми те 
не се ин стру мент на по ли тич ка та сфе
ра, не ма ни ка ков ри зик на ет нич ко 
на силс тво. Ет нич ка та (не)ди стан ца е 
глав ни от фа ктор за (не)по сто е ње ет
нич ко на силс тво. Ко га ќе зна е ме да 
се раз би ра ме ме ѓу се бе, ќе ја сфа ти ме 
вред но ста на оп штес тве но то дејс тву
ва ње и жи ве е ње и ќе си го по до бри ме 
жи во тот во си те сфе ри, при ват ни, јав
ни, лич ни, ко ле ктив ни, уни вер зал ни.   

Бе хи џу дин Ше ха пи, ро ден во 1961 го
ди на во Те то во, за вр шил на Фи ло зоф
ски от фа кул тет во Скоп је. Бил дол го
го ди шен ра ко во ди тел во служ ба та за 
вер ски об је кти и ис лам ска кул ту ра во 
Ис лам ска та за ед ни ца на РМ, а че ти ри 
го ди ни е уред ник на вес ни кот „Мла да 
ме се чи на“. 12 го ди ни е ге не ра лен се
кре тар и 5 го ди ни е пре тсе да тел на Ел 
хи лал. Две го ди ни е ди ре ктор во На
ци о нал ни от кон зер ва тор ски цен тар 
(НКЦ). Пра те ник е во Со бра ни е то од 
ДУИ од 2011 г.

PërmbledhJe
Behixhudin Shehapi mendon se 
Maqedonia më në fund është vend më 
i mirë për jetë pas MKO, por edhe se 
ka shumë punë për të gjitha bashkësitë 
etnike, lidhur me ndërtimin e besimit. 
MKO pjesërisht implementohet 
dhe pozita e bashkësive jo shumicë 
relativisht është përmirësuar në raport 
me gjendjes deri para vitit 2001, ndërsa 
çështjet kryesore mbeten dialogu politik 
dhe decentralizimi. Jo diskriminimi dhe 
decentralizimi do të bëhen pika vitale për 
të cilat edhe populli do të riedukohet, që 
është segment shumë më i rëndësishëm  
nga krijimi fiktiv i shtetit juridik. Mbetën 
të pazgjidhura çështjet nga 2001: 
personat e zhvendosur, ish luftëtarët 
(pjesëtarët e forcave të sigurisë, por edhe 
të UÇK), ndërsa ka mendime të ndryshme 
edhe për amnistinë. Duhet të finalizohet 
MKO me inkuadrimin e ekspertëve nga 
këto fusha. Duhet të punohet edhe në 
ndryshime të konfiguracionit mental 
edhe të maqedonasit edhe të shqiptarit 
dhe të çdo pjesëtari tjetër të një entiteti 
të caktuar – se receta më e mirë për 
zhvillimin e një shteti është nëse ai 
definohet dhe zhvillohet si shtet qytetar. 
Procesi edukativoarsimor e luan rolin 
më të madh në krijimin dhe/ose prishjen 
e marrëdhënieve ndëretnike, e nëse 
mediat nuk janë instrument i sferës 
politike, nuk ka kurrfarë rreziku për 
dhunë etnike. Distanca ( jo) etnike është 
faktori kryesor për (mos) ekzistimin e 
dhunës etnike. Kur do të dimë të merremi 
vesh mes veti, do ta kuptojmë vlerën e 
veprimit shoqëror dhe jetesës dhe do ta 
përmirësojmë jetën në të gjitha sferat, 
private, publike, personale, kolektive, 
universale.   

Behixhudin Shehapi, i lindur në vitin 
1961 në Tetovë, i diplomuar në Fakultetin 
Filozofik në Shkup. Ishte udhëheqës 
shumëvjeçar i Shërbimit të objekteve 
fetare dhe kulturës islame në Bashkësinë 
Islame të R. Maqedonisë, ndërsa katër 
vjet është redaktor i gazetës “Hëna e Re”. 
12 vjet është sekretari i përgjithshëm 
dhe 5 vjet, kryetar i El Hilalit. Dy vjet 
është drejtor në Qendrën Kombëtare 
të Konservimit (QKK). Deputet në 
Parlament nga radhët e BDIsë, nga viti 
2011.

SummAry
Behixhudin Shehapi thinks that 
Macedonia has been a better place for 
living since OFA, but that there is also a lot 
of work for all ethnic communities when 
it comes to confidence building. OFA is 
partially implemented and the position 
of the nonmajority communities has 
been relatively improved with respect 
to the situation prior to 2001, and the 
main issues are political dialogue and 
decentralisation. The nondiscrimination 
and decentralisation will become the 
vital points on which the people will be 
reeducated, which is a more important 
segment than the fictional creation of a 
legal state. There are remaining unsolved 
issues of 2001: the internally displaced 
people, former combatants (the members 
of the security forces, but also NLA), 
and there are different opinions on the 
amnesty. OFA should be finalised by 
including experts on these areas. One has 
to work on changing the mental setting 
of the Macedonian and the Albanian and 
every other member of some ethnicity – 
that the best recipe for development of 
a state is if it is defined and developed 
as a civil state. The educational process 
plays the most important role in the 
creation and/or destruction of the human 
relations, and if the mass media are not 
an instrument of the political area, there 
is no risk of ethnic violence. The ethnic 
(no)distance is the main factor for (non)
existence of ethnic violence. When we 
know how to understand each other, we 
will understand the value of the social 
action and we will improve our lives in all 
areas, private, public, personal, collective, 
universal.

Behixhudin Shehapi, born in 1961 in 
Tetovo, graduated from the Faculty of 
Philosophy in Skopje. He was a long 
term head of the office for religious 
facilities and Islamic culture at the 
Islamic Community of the Republic of 
Macedonia, and he was the editor of the 
Young Moon magazine for four years. He 
was the secretary general of El Hilal for 12 
years and its president for 5 years. He was 
the director of the National Conservation 
Centre (NKC) for two years. He has been 
a DUI MP since 2011.
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Да ли е ис пол не та цел та на Рам ков-
ни от до го вор да ја на пра ви Ма ке-
до ни ја по до бро ме сто за жи ве е ње 
за си те гра ѓа ни?
Не се сог ла су вам де ка Рам ков ни от 
до го вор има ше за цел да ја на пра ви 
Ма ке до ни ја по до бро ме сто за жи
ве е ње за тоа што ед но став но по ли
ти ча ри те не се за мо ру ва ат со та кви 
идеи. Но, точ но е де ка Рам ков ни от 
до го вор ја на пра ви Ма ке до ни ја по
без бед на др жа ва. Од ет но цен три
стич ка Ма ке до ни ја, ста на гра ѓан ска 
др жа ва, што всуш ност е и ос но ва та 
на Охрид ски от рам ко вен до го вор. 
Ме ѓу ет нич ки те конф ли кти се ко гаш 

на ста ну ва ат во др жа ви со го ле мо 
ет нич ко мал цинс тво кои не се ин те
гри ра ни во ин сти ту ци и те. 

Во Ма ке до ни ја де мо граф ска та не
рам но те жа по ме ѓу ал бан ска та и 
ма ке дон ска та ет нич ка за ед ни ца и 
по ме ѓу хри сти ја ни те и мус ли ма ни
те мо же ше да ге не ри ра гра ѓан ска 
вој на, ка ко во слу ча јот на Ли бан. И 
та ква та со стој ба на ви сти на ге не ри
ра ше су ди ри. Од тие при чи ни, бе ше 
не оп ход но да се на пра ви Охрид ски
от рам ко вен до го вор за да се вне сат 
ма ке дон ска та и ал бан ска та за ед ни
ца и дру ги те ет нич ки за ед ни ци во 
си сте мот. Со ин стру мен ти те кои ги 
во ве де Рам ков ни от до го вор, се ели
ми ни ра мож но ста за гра ѓан ска вој
на. На при мер, пре ку фор ми ра ни от 
Ко ми тет за од но си по ме ѓу за ед ни
ци те се на пра ви рам но те жа на ет
нич ки те за ед ни ци во Ре пуб ли ка Ма
ке до ни ја во прет став нич ки от дом.
Она што оста ну ва да се ви ди е по
пи сот на на се ле ни е то оваа го ди на, 
да се ви ди во ко ја на со ка се дви жи 
др жа ва та. Ако се ели ми ни ра ни из
во ри те на кри за, во тој слу чај тре ба 

да има ус ло ви за функ ци о ни ра ње на 
ед но нор мал но оп штес тво. 

Вие сте еден од пр ви те на ши го-
вор ни ци кој ве ли де ка до би вка од 
Рам ков ни от до го вор тре ба да има-
ат и ет нич ки те Ма ке дон ци. Што е 
цел та на ОРД? Кој е кон цеп тот?
Во Гер ма ни ја и во Фран ци ја се по ка
жа де ка мул ти кул тур но то гра ѓан ско 
оп штес тво не функ ци о ни ра. Од дру
га стра на, Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
има вос по ста ве но си стем на ет нич ка 
за ста пе ност во пар ла мен тот пре ку 
уста вот и пре ку из бор ни те за ко ни. 
И за тоа не мо же ме да збо ру ва ме за 
гра ѓан ско оп штес тво до де ка има ме 
ет нич ки ба зи ра ни по ли тич ки пар
тии. Во ре ги о нот, Бу га ри ја има ше 
по и на ков при стап. Та му не се доз во
ли фор ми ра ње пар ти ја на ет нич ка 
ос но ва. Во Ма ке до ни ја не мо же ме да 
збо ру ва ме за гра ѓан ско оп штес тво 
ако има те мо би ли за ци ја на ет нич ка 
ос но ва при бор ба та за власт. Вто ро
то пра ша ње е да ли дес ни ца та во Ма
ке до ни ја има из гра де но кон цепт во 
ко ја на со ка да се раз ви ва зем ја та. 
Она што е важ но да се на ве де е да ли 
кај Ал бан ци те има до вол но раз ви е
на свест за да мо же ме да збо ру ва ме 
за не ка ква гра ѓан ска на ци ја. Ко га ќе 
ги пог лед не те по ли тич ки те  про гра
ми на нив ни те пар тии, тие сѐ уште 
се фо ку си ра ни на ет но цен триз мот. 
Не е во нив ни ин те рес ин те гри ра
ње то на по ли тич ки те пар тии врз 

гра ѓан ска ос но ва. Тие не се под го
тве ни да го на пра ват тоа, по себ но 
за тоа што Ал бан ци те во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја не се изо ли ран остров. 
Зад нив сто јат Ре пуб ли ка Ко со во и 
Ре пуб ли ка Ал ба ни ја и се ко гаш ќе 
по сто јат ба ра ња за обе ди ну ва ње. Сѐ 
до де ка Ал бан ци те во Ма ке до ни ја не 
сфа тат или не по чув ству ва ат де ка 
нив на та со ци јал на и еко ном ска по
зи ци ја е мно гу по до бра откол ку на 

Јо ван До нев
ЗА ЗАЕДНИЧКИ СНИШТА ТРЕБА ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА
Jovan donev, Për ëndërrat e përbashkëta nevojitet politikë për integrim
Jovan donev, One needs a policy of integration for common dreams

Точ но е де ка Рам ков ни-
от до го вор ја на пра ви 
Ма ке до ни ја по без бед на 
др жа ва. Од ет но цен три-
стич ка Ма ке до ни ја, ста-
на гра ѓан ска др жа ва, 
што всуш ност е и ос но-
ва та на Охрид ски от рам-
ко вен до го вор. 

Сѐ до де ка Ал бан ци те во 
Ма ке до ни ја не сфа тат 
де ка нив на та со ци јал на 
и еко ном ска по зи ци ја 
е мно гу по до бра ни ту 
Охрид ски от рам ко вен 
до го вор не ма це лос но да 
го раз ре ши проб ле мот. 
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нив ни те со гра ѓа ни во Ал ба ни ја и во 
Ко со во, ни ту Охрид ски от рам ко вен 
до го вор не ма це лос но да го раз ре ши 
проб ле мот. На кра јот, она што е нај
важ но, 10 го ди ни се мал пер и од за 
да мо же ме до крај да про це ни ме ка
ко ќе се раз ви ва Ре пуб ли ка Ма ке до
ни ја. Она што тре ба да го из бег не ме 
се ме ѓу вер ски конф ли кти. Ако ус пе
е ме во тоа, мис лам де ка Ма ке до ни ја 
по сте пе но ќе ус пее да ги по стиг не 
глав ни те це ли на Охрид ски от рам
ко вен до го вор.

НИЕ ДЕ ЛИ МЕ ЕДЕН ИСТ 
КРЕ ВЕТ, НЕ ДЕ ЛИ МЕ 
ИСТИ СНИ ШТА

То гаш сѐ уште е ра но да збо ру ва-
ме да ли Рам ков ни от до го вор ќе 
при до не се кон за чу ву ва ње на уни-
тар но ста и те ри то ри јал ни от ин те-
гри тет?
Уни тар на та др жа ва ќе оста не. Фа
ктот е што во овој мо мент ние има ме 
го лем број Ал бан ци во ин сти ту ци
и те на др жа ва та. Но, по треб но е во 
ид ни на да се транс фор ми ра ат ал
бан ски те по ли тич ки пар тии во Ма
ке до ни ја. На пр во ме сто, тие тре ба 
да ги ста ват ин ди ви ду ал ни те чо ве
ко ви пра ва, со ци јал ни те проб ле ми 
што ги има ат Ал бан ци те во Ма ке до
ни ја, обра зо ва ни е то, уна пре ду ва ње 
на пра ва та на ал бан ска та же на итн. 
Сѐ до де ка тие пра ша ња не ги отво
ри ме, ние по сто ја но ќе има ме за ка
ни за уни тар но ста на Ма ке до ни ја.

Да ли сме та те де ка има еден пер и-
од во кој поч на ле да се раз ви ва ат 
не га тив ни тен ден ции ме ѓу две те 
глав ни гру пи?
Во Ма ке до ни ја се сре ќа ва ат хри сти
јанс тво то и ис ла мот и во исто ри ја
та по ме ѓу овие две ре ли гии има ло 
конф ли кти, ка ко за вре ме на ос ман
ли ски от пер и од, та ка и за вре ме на 
две те свет ски те вој ни. Но, она што 
ра ду ва во де неш но вре ме е тоа што 
ни ед на та ни дру га та ет нич ка за ед
ни ца не по ви ку ва ат на ре ван ши зам. 
Се пак, не мо же ме да ка же ме де ка 
си те овие го ди ни сме жи ве е ле до бро 
или ло шо со Ал бан ци те и со дру ги те 
ет нич ки за ед ни ци. Ние де ли ме еден 
ист кре вет, ме ѓу тоа не де ли ме исти 
сни шта. По треб но е да по ми не мно

гу вре ме, по треб но е мно гу тр пе ние 
и мно гу обра зо ва ние за да поч не ме 
да де ли ме за ед нич ки сни шта.

Би деј ќи сни шта та ни се раз лич ни, 
а ве лат де ка за на ци-
ја тре ба ат за ед нич ки 
сни шта, ка де ќе ја 
обез бе ди ме ко хе зи ја-
та? 
 Го ле ма пред ност е тоа 
што ма ке дон ска та на
ци ја е де фи ни ра на. 
Проб ле мот е во тоа што 
еден до бар дел од на се
ле ни е то, над 20 %, од би
ва да се ин те гри ра во 
ма ке дон ска та на ци ја. 
Ко хе зи ја та мо же да се 
до фа ти ако ги за шти ти
ме нив ни те пра ва, ја зик и кул ту ра, 
тра ди ци ја и исто ри ја та. Па тем, со 
раз вој на еко но ми ја та и биз ни сот, 
мно гу по лес но ќе се по стиг не ко хе
зи ја, ќе се из гра ди за ед нич ка на ци ја. 
Вред но ста на Охрид ски от рам ко вен 
до го вор е тоа што во јав на та ад ми
ни стра ци ја се кој ден се сре ќа ва ат 
при пад ни ци на дру ги ет нич ки за ед
ни ци. Збо ру ва ат ист ја зик, поч ну ва
ат да де лат иста кул ту ра на би ро кра
ти ја, иста кул ту ра во јав ни те прет
при ја ти ја.
Но, ко хе зи ја та ба ра вре ме и мно гу 
му дра по ли ти ка. Впро чем, Ма ке до
ни ја ка ко мул ти ет нич ка за ед ни ца не 
смее да доз во ли по ма ли те ет нич ки 
за ед ни ци да се чув ству ва ат за гро зе
ни од до ми нант на та ет нич ка гру па. 
Ние ве ќе мо же да ги за бе ле жи ме ре
зул та ти те од Охрид ски от рам ко вен 
до го вор. 

НЕ СЕ СПРО ВЕ ДУ ВА ДР-
ЖАВ НА ПО ЛИ ТИ КА ЗА 
ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА НА ЕТ-
НИЧ КИ ТЕ ЗА ЕД НИ ЦИ

Да ли раз во јот на оваа за ед нич ка 
кул ту ра на пре ду ва?
Ма ке до ни ја 50 го ди ни бе ше ет но
цен три стич ка др жа ва, а Ал бан ци те 
во Ма ке до ни ја би ле по тис ну ва ни 
по се ко ја ос но ва од глав ни те те ко ви 
во оп штес тво то. При род но е тие да 
са ка ат да би дат дел од ед на по ком
пакт на за ед ни ца, ко ја ја чи нат Ко со
во и Ал ба ни ја Ра бо та та е што ма ке
дон ски те Ал бан ци гле да ат на со на
род ни ци те од Ко со во и од Ал ба ни ја 
ка ко по важ ни, откол ку што се гле да
ат са ми те се бе си. Та ка ге не ри ра ат 
вна тре шен проб лем во Ма ке до ни ја 
и кај са ми те се бе. 
Мис лам де ка одре ден број ма ке дон
ски Ал бан ци сѐ уште не мо же да раз
бе рат де ка нив на та суд би на е по вр
за на со Ма ке до ни ја, а не со Ко со во 
или со Ал ба ни ја. Ин те ре си те на Ко
со во и на Ал ба ни ја се раз лич ни. Са

мо еден факт што има ат две раз лич
ни зна ми ња е до во лен факт де ка тие 
ќе се раз де лат. Но дел од ал бан ска та 
ет нич ка за ед ни ца во Ма ке до ни ја е 

под лож на на ма ни пу
ла ци ја. По го лем проб
лем е се гре га ци ја та во 
обра зо ва ни е то. За жал, 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни
ја ја на пра ви ко га доз
во ли да се отво ри  др
жав ни от уни вер зи тет 
во Те то во. На тој  на
чин, фа ктич ки, тие из
вр ши ја се гре га ци ја во 
обра зов ни от си стем. 
И се га ние збо ру ва ме 
од ед на стра на за обе
ди ну ва ње на ед на гра
ѓан ска на ци ја, а од дру

га стра на доз во лив ме Ма ке дон ци те 
и Ал бан ци те да учат во па ра лел ни 
ја зич ни си сте ми. Ако не кре и ра те 
за ед нич ки обра зов на ели та, ако не 
кре и ра те за ед нич ка ин те ли ген ци ја, 
вие не мо же да оче ку ва те ста бил на 
др жа ва. Де цен тра ли за ци ја та е ужас
на гре шка на оваа др жа ва. Со неа, 
на ме сто да пот тик не ме мул ти кул
ту ра ли зам, ние из вр шив ме ет нич ко 
чи сте ње.

Зна чи, сме та те де ка те ри то ри-
јал на та ор га ни за ци ја трг на во 
по греш на на со ка. Ка ко да се по вр-
зе ме?
По треб но е да се спро ве ду ва др
жав на по ли ти ка во об ла ста на ин
те гра ци ја та на лу ѓе то во зем ја та. За 
жал, не ма ме по мош од ви це пре ми
е рот за дол жен за спро ве ду ва ње на 
Охрид ски от рам ко вен до го вор, не
ма ме ни ед на дру га ин сти ту ци ја ко ја 
се гри жи за ова. Зна чи мо ра ме да ги 
ко ри сти ме пред но сти те на за пад на 
Ма ке до ни ја, Љу бо тен, Шап ка, Ма
вро во итн., да раз ви ва ме та му ту ри
зам за да жи ве ат лу ѓе то за ед но. Тоа 
ќе ја др жи др жа ва та. Отво ра ње но
ви фа бри ки, но ви прет при ја ти ја со 
ме шо вит ка пи тал итн. Ду ри има ше 
и пред ло зи и то гаш да се фор ми ра 
фир ма де ка др жа ва та ќе им да де 
пов ла сте ни кре ди ти. Тоа се тие ме
ха низ ми кои во др жа ва та не ма кој 
да ги ос мис ли. За жал, на ши от ви
це пре ми ер на Вла да та за дол жен за 
тоа, го ин те ре си ра ат са мо кво ти.

Ние во ос но ва не ма ме стра те ги ја 
за спо де ле на ид ни на?
Од го во рот е за тоа што Охрид ски от 
рам ко вен до го вор е де ло на по ли
ти ча ри, кои не се гри жат за тие ра

Ние де ли ме еден ист 
кре вет, ме ѓу тоа не де ли-
ме исти сни шта. По треб-
но е да по ми не мно гу 
вре ме, по треб но е мно гу 
тр пе ние и мно гу обра зо-
ва ние за да поч не ме да 
де ли ме за ед нич ки сни-
шта. 

Ако не кре и ра те за ед-
нич ки обра зов на ели та, 
ако не кре и ра те за ед нич-
ка ин те ли ген ци ја, вие 
не мо же да оче ку ва те 
ста бил на др жа ва. 

Вред но ста на ОРД 
е тоа што во јав-
на та ад ми ни стра-
ци ја се кој ден се 
сре ќа ва ат при пад-
ни ци на дру ги ет-
нич ки за ед ни ци. 
Збо ру ва ат ист ја-
зик, поч ну ва ат да 
де лат иста кул ту-
ра на би ро кра ти ја.
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бо ти. Тие гле да ат кра тко роч но да го 
ре шат проб ле мот. Тоа е она што нас 
тре ба да не ин те ре си ра ка ко гра ѓа
ни на Ма ке до ни ја. Тре ба да има чо
век, ин сти ту ци ја или цен тар кој ќе 
се за ни ма ва со ин те гра ци ја на лу ѓе
то. Не е до вол но тоа да го чи ни са
мо гра ѓан ски от се ктор, кој во ус ло ви 
на сла ба еко но ми ја и она ка е слаб. 
Тоа е ра бо та на др жа ва та, да се до
не се стра те ги ја за за ед нич ко жи ве е
ње. Таа функ ци ја не мо же да ја вр ши 
рам ко вен до го вор кој би го пра ве ле 
по ли ти ча ри.
Важ но е да се раз ви ва еко но ми ја та. 
Ако ма ке дон ски те Ал бан ци ста ну
ва ат по бо га ти, то гаш жи во тот во Ма
ке до ни ја ќе би де по до бар, откол ку 
во Ко со во и во Ал ба ни ја. Тоа е она 

што нам ни тре ба и за тоа тре ба мно
гу па мет, мно гу тр пе ли вост и мно
гу ра бо та врз ос но ва на стра те ги ја. 
Нам ни тре ба не кој та ков ин стру
мент, вла дин, мо же да би де и ко ми
си ја, мо же да би де и сѐ, ама да има 
бу џет или до стап ност до бу џе ти те и 
да да ва пре по ра ки до со од вет ни те 
ми ни стерс тва.

Да ли мо же те да ви ди те кои беа 
дру ги те на ста ни во овие 5 го ди ни 
што вли ја е ја по зи тив но или не га-
тив но на со стој би те?

Др жав ни те праз ни ци да доа го лем 
при до нес во од нос на рам но те жа
та на од но си те. Но, тре ба да би де ме 
вни ма тел ни. Тре ба да ги од бе ле жи
ме оние ли ко ви и на ста ни кои при
до не ле во пот тик ну ва ње то и гра
де ње то на ма ке дон ска та не за вис на 
др жа ва. Но, не мо же ме да ста ва ме 
спо ме ни ци на Ал бан ци те кои се бо
рат за Го ле ма Ал ба ни ја. 
Мо же ме да ја од бе ле жи ме ма ке дон
скоал бан ска та ли га во Лон дон ко ја 
се бо ри за авто но ми ја на Ма ке до
ни ја и Ал ба ни ја. Ту ка е и до го во рот 
што го пот пи ша ВМРО и ал бан ска та 
вла да ко ја ја при фа ќа не за вис на Ма
ке до ни ја. Тоа е не што што тре ба да 
се не гу ва и да се по тсе ту ва ат Ал бан
ци те на тој мо мент. Ми тот за Скен
дер бег и тоа за Скен дер бег тре ба да 
се рас ка же во ед на по го ле ма при каз
на. Скен дер бег е мит кој е при су тен 
во За пад на Ма ке до ни ја и ме ѓу Ма
ке дон ци те. Тоа тре ба да го не гу ва ме. 
Од дру га стра на и ми тот за Але ксан
дар Ма ке дон ски е сил но при су тен 
кај Ал бан ци те. Ал бан ци те са ми от 
Ге орг Ка стри о ти го пре кр сту ва ат во 
Искен дер, во Але ксан дар. Тоа мо же 
да се иско ри сти за збли жу ва ње то на 
Ма ке дон ци те и на Ал бан ци те, за тоа 
што на ци и те се гра дат врз при каз ни, 
исто та ка. Ми то ви те се из мис лу ва ат 
за да се обе ди ни. Ту ка е и при ме рот 
со Мај ка Те ре за. Со ве тот за ра ди
о ди фу зи ја. тре ба да ги пот тик ну ва 
овие ра бо ти, пре ку па ри те со бра ни 
од ра ди о ди фуз на та кса.

ТРЕ БА ДА ГИ ИЗ БЕГ-
НЕ МЕ МЕ ЃУ ВЕР СКИ ТЕ 
КОНФ ЛИ КТИ

Сме та те де ка тен зи ја та на вер ска 
ос но ва е по и зра зе на откол ку ет-
нич ка та?
Мно гу е по о пас на за тоа што ние 
не ма ме та кво искус тво. Се ри о зен 
проб лем е кај нас при сус тво то на 
цр ква та во јав ни от жи вот. Тоа е не
доз во ли во. За тоа ве лам, не са мо по
ли тич ки те пар тии, тоа не ма да го 
на пра ват по ли тич ки те пар тии ни
ко гаш. Ние не ма ме ге не рал на мо
би ли за ци ја на гра ѓан ски от се ктор, 
збо ру вам се га за ма ке дон ски от дел. 
Да ѝ се спро тив ста ви ме на МПЦ на 
она што го пра ви. По по ви те тре ба да 
ги зак лу чи ме во цр кви те и да не из
ле зат по ве ќе над вор. Во спро тив но, 
ќе се ге не ри ра вер ска не тр пе ли вост 
ко ја што не мо же да се упра ву ва. Ние 
мо ра ме да си оста не ме вер ски не у
трал на др жа ва.
МПЦ во крај на ли ни ја не ма та кво 

зна че ње ка кво што си при да ва. Таа 
ни ту ја соз да ла ма ке дон ска та на ци
ја, ни ту мо же да се по ви ка де ка е 
за штит ник на ма ке дон ска та на ци ја. 
Тоа мо ра јав но да им го ка же ме на 
неа и на гра ѓа ни те во Ма ке до ни ја. 
Па тем, по дел ба та по вер ска ос но
ва ја смис ли ја ко му ни сти те. Ние не 
сме Швај ца ри ја ка де што нај го лем 
дел се ка то ли ци или ние не сме Гер
ма ни ја ка де што има ме про те стан ти 
и ка то ли ци, ка де што пак по втор но 
се раз би ра ме. Ние сме на гра нич на
та ли ни ја на су дир на ци ви ли за ции. 

Цр кви те и џа ми и те не сме ат да би
дат вид ли ви во јав но ста. Во спро тив
но, ќе ни на пра ват огром на ште та 
ка ко што ни пра ват се га во мо мен
тот. 

Тре ба да ги од бе ле жи ме оние ли ко ви и на ста ни кои 
при до не ле во пот тик ну ва ње то и гра де ње то на ма ке дон-
ска та не за вис на др жа ва и оние кои ни се за ед нич ки.

Ние сме на гра нич на-
та ли ни ја на су дир на 
ци ви ли за ции. Цр кви те 
и џа ми и те не сме ат да 
би дат вид ли ви во јав но-
ста. Во спро тив но, ќе ни 
на пра ват огром на ште та 
ка ко што ни пра ват се га 
во мо мен тот.

Тре ба да цен тар кој ќе се 
за ни ма ва со ин те гра ци-
ја на лу ѓе то. Тоа е ра бо та 
на др жа ва та, да се до не се 
стра те ги ја за за ед нич ко 
жи ве е ње. 
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РЕ ЗИ МЕ
Јо ван До нев сме та де ка Охрид ски от 
рам ко вен до го вор ја на пра ви Ма ке до
ни ја по без бед на пре ку обез бе ду ва ње 
учес тво на си те за ед ни ци во ин сти
ту ци и те. Сѐ до де ка Ал бан ци те во Ма
ке до ни ја не раз бе рат и по чув ству ва ат 
де ка нив на та со ци јал на и еко ном ска 
по зи ци ја е мно гу по до бра од нив ни
те со гра ѓа ни во Ал ба ни ја и во Ко со во, 
Охрид ски от рам ко вен до го вор не ма 
це лос но да го раз ре ши проб ле мот. Гла
вен проб лем е отсус тво то на др жав на 
стра те ги ја за ин те гра ци ја. Тоа најм
но гу се одра зу ва во се гре га ци ја та во 
обра зо ва ни е то. За спо де лу ва ње ед на 
ви зи ја, по тре бен е го лем на пор во ин
те гра ци ја та, по себ но во обра зо ва ни е
то. Тоа мо ра да е долж ност на др жа ва
та. За уна пре ду ва ње на ме ѓу ет нич ки
те вр ски да се не гу ва ат за ед нич ки те 
ра бо ти (и ми то ви) кои ги спо де лу ва ат 
ет нич ки те Ма ке дон ци и Ал бан ци те. 
Ме ѓу вер ски конф ликт мо ра да се из
бег не, за што вер ска та не тр пе ли вост 
не ма да мо же да се упра ву ва. При сус
тво то на ве ра та во јав ни от жи вот е не
доз во ли во и Ма ке до ни ја мо ра да оста
не се ку лар на др жа ва.  

Јо ван До нев, до кто ри рал на Уни вер
зи те тот „Св. Ки рил и Ме то диј“, Скоп
је  Пра вен фа кул тет. Тој е на у чен со
вет ник во Ин сти ту тот за на ци о нал на 
исто ри ја. Ос но вач е и из вр шен ди ре
ктор на Ин сти ту тот „Евро Бал кан“ од 
Скоп је од 1999 го ди на. Про фе сор е на 
Уни вер зи те тот „Аме ри кан ко леџ“ во 
Скоп је на Фа кул те тот за по ли тич ки 
на у ки. Бил ди ре ктор на Охрид ски
от ле тен уни вер зи тет од 1998 до 2003 
го ди на и пре тсе да тел на Од бо рот на 
Фон да ци ја та Ин сти тут отво ре но оп
штес тво – Ма ке до ни ја (ФИООМ) од 
1998 до 2002 го ди на.

PërmbledhJe
Jovan Donev mendon se Marrëveshja 
kornizë e Ohrit e bëri Maqedoninë më të 
sigurt përmes sigurimit të pjesëmarrjes të 
gjitha bashkësive në institucionet. Derisa 
shqiptarët në Maqedoni nuk kuptojnë 
dhe ndjejnë se pozita e tyre sociale dhe 
ekonomike është shumë më e mirë se 
e bashkëqytetarëve të tyre në Shqipëri 
dhe Kosovë, Marrëveshja kornizë e Ohrit 
nuk do ta zgjidhë tërësisht problemin. 
Problem kryesor është mungesa e 
strategjisë shtetërore për integrim. Kjo 
më së shumti reflektohet në ndarjen në 
arsim. Për ndarjen e një vizioni, nevojitet 
mund i madh në integrim, veçanërisht 
në arsim. Ky është obligim i shtetit. Për 
avancimin e raporteve ndëretnike të 
kultivohen punët e përbashkëta (edhe 
mitet) të cilat i kanë të përbashkëta 
maqedonasit etnik dhe shqiptarët etnik. 
Konflikti ndërfetar duhet të shmanget, 
sepse padurimi fetar nuk do të mund 
të menaxhohet. Prezenca e fesë në 
jetën publike është e palejueshme dhe 
Maqedonia duhet të mbetet shtet sekular.

Jovan Donev, ka doktoruar në Univer
sitetin “Shën. Qirili dhe Metodi“, Shkup  
Fakulteti Juridik. Është këshilltar shken
cor në Institutin e Historisë Kombëtare. 
Themelues dhe drejtor ekzekutiv i Insti
tutit “Euro Ballkan” në Shkup nga viti 
1999. Profesor në Universitetin “ Ameri
kan Kolexh” në Shkup, Fakulteti i Shken
cave Politike. Ishte drejtor i Universitetit 
Veror të Ohrit 19982003 dhe Kryetar i 
bordit të Fondacioni Instituti Shoqëria 
e Hapur Maqedoni (FISHHM) nga vitit 
1998 deri në vitin 2002.

SummAry
Jovan Donev thinks that the Ohrid 
Framework Agreement has made 
Macedonia safer by providing 
participation of all communities in 
the institutions. Until the Albanians in 
Macedonia understand and feel that their 
social and economic position is much 
better than their compatriots in Albania 
and Kosovo, the Ohrid Framework 
Agreement will not fully resolve the 
problem. The main issue is the absence 
of a state strategy for integration. It 
is mostly reflected in the education 
segregation. To share a single vision, 
big effort is needed in the integration, 
especially in the education. This has to 
be the duty of the state. To promote the 
interethnic relations one has to share 
the joint issues (and myths) which are 
shared by the ethnic Macedonians and 
Albanians. The interreligious conflict 
has to be avoided, because the religious 
impatience can not be managed. The 
presence of religion in the public life 
is not allowed and Macedonia has to 
remain a secular state.

Jovan Donev, holds a PhD from Ss. Cyril 
and Methodius University in Skopje, Law 
Faculty. He is an advisor at the National 
History Institute. He had been the 
founder and executive director of Euro 
Balkan Institute in Skopje since 1999. 
He is a professor at American College 
University in Skopje, at the Faculty of 
Political Sciences. He was the director 
of the Ohrid Summer University from 
1998 to 2003 and the president of the 
Foundation Open Society Institute – 
Macedonia (FOSIM) Board from 1998
2002.
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Да ли по де сет го ди ни цел та на 
Рам ков ни от до го вор де ка Ма ке-
до ни ја тре ба да би де ме сто за по-
до бро жи ве е ње за си те гра ѓа ни е 
по стиг на та?
Рам ков ни от до го вор за на ша та др
жа ва e еден зна ча ен по ли тич ки до
ку мент кој прет ста ву ва ше, а и се га 
прет ста ву ва ед на по ли тич ка спо год
ба ко ја се по стиг на ка ко што е поз
на то не по сред но по конф ли ктот во 
2001 го ди на. Тој зна че ше и пре ста
нок на во е ни от конф ликт кај нас и 
до ку мент со кој се обез бе ди еден ми
рен и без бе ден со жи вот зас но ван на 
но ви прин ци пи: по ли тич ки, прав ни, 
оп штес тве ни, еко ном ски. Овој до ку
мент де нес прет ста ву ва ва жен из вор 
во устав ноправ на та проб ле ма ти ка 
за одре де ни пра ша ња.  Се ко гаш тре
ба да се има пред вид де ка Рам ков ни
от до го вор, ко га се по стиг на, по крај 
ре ле вант ни те по ли тич ки пар тии и 
др жав ни те ор га ни на ни во на зем ја
та, се пот пи ша, ка ко што е поз на то, 
и од двај ца прет став ни ци (олес ну ва
чи) на Европ ска та Уни ја и на САД и 
со тоа фа ктич ки овој до го вор до би ва 
уште по го ле мо зна че ње за уре ду ва
ње то на од но си те во на ша та др жа ва. 
До го во рот прет ста ву ва ед на рам
ка на по ли тич ки те пра ва и дру ги те 
пра ва на си те на ци о нал ни за ед ни ци 
со по се бен наг ла сок за по до бру ва ње 
на ста ту сот на Ал бан ци те во на ша
та др жа ва. Рам ков ни от до го вор со
др жи не кол ку зна чај ни ане кси кои 
прет ста ву ва ат зна чај ни не го ви де ло
ви. Еден од нив мош не ва жен и ка де 
што се по стиг наа до бри ре зул та ти е  
ане ксот кој се од не су ва ше на из ме на 
и до пол ну ва ње на Уста вот. Од си те 
до се гаш ни из ме ни што ги имав ме 
ние во на ши от уста вен по ре док и во 
на ши от Устав, из ме ни те од 2001 го
ди на во сог лас ност со Рам ков ни от 
до го вор прет ста ву ва ат со др жин ски 

нај су штес тве ни из ме ни на Уста вот 
на зем ја та, поч ну вај ќи од пре ам бу
ла та, па по тоа и нор ма тив ни от дел. 
Сме там де ка це ли те што ги има
ше Рам ков ни от до го вор со пр ви от 
анекс се по стиг на ти и ра ду ва фа
ктот што де нес и од на у чен ас пект 
и од про фе си о на лен ас пект ко га се 
пра ви спо ред ба по ме ѓу се гаш ни те 
устав ни ре ше ни ја за пра ва та на на
ци о нал ни те за ед ни ци и ре ше ни ја та 
ко и што беа со др жа ни во Рам ков ни
от до го вор, се со од вет но хар мо ни зи
ра ни и имп ле мен ти ра ни. 

Рам ков ни от до го вор е 
ва жен из вор во устав но-
прав на та проб ле ма ти ка. 
Ре ше ни ја та од Рам ков-
ни от до го вор, се со од-
вет но хар мо ни зи ра ни 
и имп ле мен ти ра ни во 
се гаш ни те устав ни ре ше-
ни ја.

УСТА ВОТ ОД 1991 Г. НЕ 
ГИ ОДРА ЗИ СТЕК НА ТИ-
ТЕ ПРА ВА ОД 1974 Г.

Би деј ќи ги спом на вте устав ни те 
из ме ни, зо што мис ли те де ка во 
1991 не бев ме спо соб ни тие де ло ви 
да би дат вгра де ни то гаш, ту ку мо-
ра ше да се слу чи тоа во 2001?
Пр ва та за да ча што си ја по ста ви Ре
пуб ли ка Ма ке до ни ја ка ко са мо стој
на, су ве ре на и де мо крат ска др жа ва, 
а по рас па дот на ју гос ло вен ска та 
фе де ра ци ја, бе ше до не су ва ње на 
Уста вот. Но ко га се до не се Уста вот, 
мо ра ме да приз на е ме де ка не ма ше 
мно гу доб лест од по ли тич ки те пар
тии кои пар ти ци пи раа во Пар ла
мен тот, по себ но од ма ке дон ски от 
блок. Име но, ко га се разг ле ду ва ше 
Уста вот, то гаш ПДП единс тве на та 
по ли тич ка пар ти ја на Ал бан ци те 
ко ја што бе ше дел од Пар ла мен тот 
и бро е ше 23 пра те ни ци, по ста ви и 
ини ци ра одре де ни пра ша ња да се 
уре дат по и на ку од ка ко што бе ше 
пред ло же но. Са мо да се по тсе ти ме, 
и то гаш се по ста ви пра ша ње то на ја

зи кот, пра ша ње то на за ста пе но ста, 
пра ша ње то на иден ти те тот, пра ша
ње то на сим бо ли те, пра ша ње то на 
пра вич на за ста пе ност на Ал бан ци те 
и дру ги те на ци о нал ни за ед ни ци. И 
то гаш се ин си сти ра ше и пре ку са ма
та пре ам бу ла по втор но да се уре ди 
и прав но да се приз нае она што се 
на ре ку ва др жа во тво рен на род, ко
ја одред ба ја имаа Ал бан ци те уште 
во Уста вот од 1974 го ди на. А се сме
ни ско ро на сил нич ки од стра на на 
то гаш но то Со бра ни е то на Со ци ја
ли стич ка Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во 
1989 го ди на со фа моз ни от аманд ман 
56. При под го то вка на Уста вот од 
1991 г., пра те ни ци те Ал бан ци учес
тву ваа до ста актив но на си те рас
пра ви по вр за ни со  Уста вот, но отка
ко овие ба ра ња не беа при фа те ни, 
пра те ни ци те Ал бан ци не гла саа за 
Уста вот, беа воз др жа ни.  
По тоа со те кот на го ди ни те Уста вот 
прет ста ву ва ше еден ге не ра тор на 
се ри оз на по ли тич ка кри за во зем ја
та и тоа на кра јот ро ди ед на се ри оз
на пос ле ди ца. Таа пос ле ди ца бе ше 
во о ру же ни от конф ликт во 2001 го
ди на, ап со лут но не по тре бен, но се 
слу чи. И по пре ста но кот на тој во
ен конф ликт и со по стиг ну ва ње то 
на Рам ков ни от до го вор, се сфа ти и 

се при фа ти де ка во тој ком про мис 
тре ба да се приз на ат ба ра ња та на 
Ал бан ци те, кои со го ди ни беа по ста
ву ва ни од стра на на нив ни те по ли
тич ки прет став ни ци на си те ни воа. 
Во таа смис ла тре ба по зи тив но да се 
це ни де ка на ви сти на со Рам ков ни
от до го вор, а по не го и со устав ни те 
про ме ни, нај го лем дел од пра ша ња
та беа ре ше ни. 

Да ли мис ли те де ка се до не се ни 
за ко ни те кои се по треб ни за спро-
ве ду ва ње на до го во рот?

Ос ман Ка дриу
УСТАВОТ ОД 1991 ГОДИНА ГЕНЕРАТОР НА ПОЛИТИЧКА КРИЗА
Osman Kadriu, Kushtetuta nga viti 1991 gjenerator i krizës politike
Osman Kadriu, the 1991 constitution is a generator if the political crisis

При под го то вка на Уста-
вот во 1991 го ди на ма-
ке дон ски от блок не ма ше 
доб лест да ги слуш не 
ба ра ња та на Ал бан ци те 
кои не беа ни што дру го, 
ту ку про дол же ние на ве-
ќе стек на ти те пра ва со 
Уста вот од 1974 г.
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Вто ри от анекс од Рам ков ни от до
го вор ну де ше ед на га ран ци ја де ка 
Пар ла мен тот ка ко за ко но да вен дом 
и ка ко од го во рен по ли тич ки ор ган 
тре ба сог лас но Рам ков ни от до го
вор, а се га и сог лас но 
Уста вот, да из вр ши 
исто та ка хар мо ни за
ци ја на по зи тив ни те 
про пи си. Бе ше утвр
де на вре мен ска рам ка 
за кон крет ни за ко ни, 
за кон крет ни об ла сти, 
во ко и што тре ба ше 
да би дат до не се ни со
од вет ни те за ко ни. Но 
ов де има ше от ста пу ва
ња. Пр во, вре мен ска та 
рам ка не бе ше по чи ту
ва на. На при мер За ко
нот за ја зи ци те, тре ба
ше сог лас но Рам ков ни от до го вор и 
ане ксот да би де до не сен зак луч но 
со 2004 го ди на. Тој за кон се до не се 
не кол ку го ди ни по тоа. Вто ро, ко
га тре ба ше кон крет ни те од но си во 
оп штес тво то во кон крет ни об ла сти 
да ги уре ди ме со за ко ни сог лас но 
устав ни те из ме ни и сог лас но Рам
ков ни от до го вор, на и дов ме на не со
од вет на имп ле мен та ци ја, не со од вет
на син хро ни за ци ја и хар мо ни за ци ја. 
И кон крет но ко га ста ну ва збор за за
ко нот за ја зи ци те, вед наш се по ста
ви ја не кол ку ди ле ми, кои и де нес не 
се ре ше ни. 

УПО ТРЕ БА ТА НА ЈА ЗИ-
ЦИ ТЕ И СИМ БО ЛИ ТЕ 
- Сѐ УШТЕ НЕ СО ОД ВЕТ-
НО РЕ ШЕ НИ

Во 2005 г то гаш на та Вла да има 
дек ла ри ра но де ка има за вр ше но 
со до не су ва ње то за ко ни кои се 
по треб ни за спро ве ду ва ње на Рам-
ков ни от до го вор?
Одред ба та од Уста вот ко ја се од не
су ва за пра ша ње то за ја зи ци те не 
мо же ше да се спро ве де ди рект но 
без да се до не се по се бен за кон за 
тоа. Пра ша ње бе ше да ли да се до не
се нов за кон на ни во на зем ја та или 
до вол но е да се ин тер ве ни ра во по
сто еч ки те за ко ни за кон крет ни об
ла сти. И во пр ва та фа за се при ста пи 
на она ре ше ние да се из вр ши одре
де на из ме на во по сто еч ки те за ко ни. 
На при мер, во суд ска та власт поч
на да се ин тер ве ни ра со кон крет ни 
одред би во За ко нот за су до ви те, за 
при ме на на ја зи кот на стран ки те. 
По тоа за ад ми ни стра ци ја За кон за 
оп шта управ на по стап ка  итн., но и 
тие одред би што беа вгра де ни, беа 
не до ре че ни. Оста наа до ста не пре
циз но сти, до ста ва ку у ми кои исто 
та ка и де нес соз да ва ат се ри оз ни 
проб ле ми во пра вил на та ин тер пре
та ци ја на устав на та одред ба што 

зна чи ја зи кот на ал бан ска та за ед ни
ца ка ко служ бен ја зик. И на кра јот, 
Пар ла мен тот се се ти пред две го ди
ни да до не се За кон за упо тре ба на 
ја зи ци те. Уре ду ва ње то на пра ша ње

то на ја зи кот во овој 
за кон е комп лекс но, 
кон фуз но и не пре циз
но. Јас но е де ка на
ме ра та е ал бан ски от 
ја зик да би де служ бен 
ја зик, а и за ко нот и 
Уста вот збо ру ва ат со 
опис ни збо ро ви и ре
че ни ци за да се дој де 
ин ди рект но до зак лу
чок де ка се мис ли на 
ал бан ски от ја зик. 
Еве са мо ед на спо
ред ба со најм ла да та 
др жа ва Ко со во. Во 

нив ни от Устав со ед на ре че ни ца е 
уре де но пра ша ње то на упо тре ба на 
служ бе ни те ја зи ци на те ри то ри ја та 
на Ко со во и ве ли на те ри то ри ја та на 
Ре пуб ли ка Ко со во служ бе ни те ја зи
ци се: ал бан ски от ја зик и срп ски от 
ја зик. А ка ко што е поз на то, во Ко
со во има 5 % Ср би. Та му има ле доб
лест по ли ти ча ри те и по ли ти ка та да 
се наг ла си со име и пре зи ме на кој 
ја зик се мис ли де ка е служ бен ја зик, 
по крај ал бан ски от ја зик. 

Јас мис лам де ка ту ка на ви сти на ни 
фа ли ед на спо соб ност, по ли тич ка на 
пр во ме сто, за да би де ме по кон крет
ни и по пре циз ни. 
Пра ша ње то на сим бо ли те исто та
ка не е со од вет но ре ше но. Еве, јас 
сум прав ник со искус тво, но до кол
ку ме пра ша сту дент или уче ник или 
оби чен гра ѓа нин ка ква е се гаш на та 
ре гу ла ти ва и ка ко со се гаш на та ре
гу ла ти ва се га ран ти ра пра во то на 
упо тре ба та на зна ме то на ал бан ска
та на ци о нал на за ед ни ца, ко га, пред 
кои об је кти, во кои ус ло ви и во ко
ја по стап ка, би ми би ло те шко да 
му по јас нам со кра тки ре че ни ци, а 
да би де раз бир ли во. Па пра ша ње то 
на Ба дин тер исто та ка не е до вол но 
пре циз но уре де но во са ми от устав.

Не ли е по стиг нат до го вор за за ко-
ни те кои се гла са ат со двој но мно-
зинс тво?
Па ви де те, пр во са ми от устав ту ка 
не е до вол но пре ци зен, за тоа што 

со ед на оп шта фор му ла ци ја и са мо 
со еден аманд ман се  на сто ју ва да 
би дат оп фа те ни тие об ла сти во кои 
при до не су ва ње кон крет ни акти ќе 
се во ди сме тка за двој но то мно зинс
тво.

За тоа по стои Ко ми те тот за од но си 
ме ѓу за ед ни ци.
Ме ѓу тоа, па друг е проб ле мот се га, 
ко га ед на одред ба, па и устав на, не 
е до вол но јас на со др жин ски и ко га 
таа соз да ва мож ност да се ин тер пре
ти ра, ве ру вај те де ка во таа ин тер
пре та ци ја ни ко гаш не ма да има ме 
исто сто ја ли ште, се ко гаш ќе за ви си 
кој ор ган тоа го ин тер пре ти ра, да
ли Пар ла мен тот, да ли Ко ми те тот 
или друг ор ган, или до ктри на та итн. 
Има про стор да се раз мис ли одред
ба та од Уста вот да се пре фор му ли ра 
и да би де што по кон крет на за да не 
соз да ва по тре ба за да се ин тер пре
ти ра во се кој слу чај. За тоа што ние 
се ко гаш ќе тре ба да се кон сул ти ра
ме со Ко ми те тот кој што е по ли тич
ки от ор ган со ста вен од по ли тич ки 
пар тии од по зи ци ја та и од опо зи
ци ја та, па ин тер пре та ци ја та ќе би де 
та ква ка ква ка ко што ќе од лу чи  мно
зинс тво то. 

НАЈМ НО ГУ УС ПЕХ ИМА 
ВО ПРА ВИЧ НА ТА ЗА-
СТА ПЕ НОСТ 

Чи ја од го вор ност е спро ве ду ва ње 
на Рам ков ни от до го вор и да ли е 
со од вет но по де ле на таа ин сти ту-
ци о нал на од го вор ност? 
Со ог лед де ка се ра бо ти за еден 
мош не зна ча ен и по ранг еден мош
не ви сок по ли тич ки акт, кој уре ду ва 
ед на зна чај на об ласт, еден комп лекс 
на зна чај ни пра ша ња кој се од не су
ва ат за до бро бит на си те гра ѓа ни во 
на ша та др жа ва, јас сме там де ка ту ка 
вла сти те, за ко но дав на та и из врш на
та власт на пр во ме сто се од го вор ни 
за не го во то спро ве ду ва ње, а од овие 
две вла сти, пак, из врш на та власт 
(Вла да та) е се пак таа што од го ва ра 
за спро ве ду ва ње на по ли ти ка та на 
си те за ко ни што ги до не су ва Пар ла
мен тот.

Да ли мис ли те де ка има до вол но 
по све те ност на тоа ни во на спро-
ве ду ва ње на Рам ков ни от до го вор?
Па мо ра ме да кон ста ти ра ме де ка во 
до се гаш ни те на ста пи на Вла да та по 
раз ни по во ди, дек ла ра тив но при фа
ќа де ка ги има пре зе ме но, да ка жам 
ско ро си те актив но сти, ско ро си те 
мер ки и по стап ки за да се спро ве
де Рам ков ни от до го вор. Исто та ка 
наг ла су ва де ка не кои од ра бо ти те, 
од по стап ки те, се во тек, што зна
чи де ка не се за вр ше ни. Но Вла да та 
приз на ва де ка пре зе ма и сно си од го

Не при фа ќа ње то на 
ба ра ња та на пра-
те ни ци те Ал бан ци 
за Уста вот во 1991 
го ди на соз да де си-
ту а ци ја Уста вот да 
прет ста ву ва ге не-
ра тор на се ри оз на 
по ли тич ка кри за 
во зем ја та.

Уста вот збо ру ва со опис-
ни збо ро ви за да се дој де 
до зак лу чок де ка се мис-
ли на ал бан ски от ја зик. 
Спо ред бе но, во Ко со во 
има 5 % Ср би, а та му 
има ле доб лест да се наг-
ла си со име на кој ја зик 
се мис ли.
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вор ност за спро ве ду ва ње на це ли от 
Рам ко вен до го вор. Осо бе но зна чи
тел ни ре зул та ти се по стиг на ти во 
об ла ста на вра бо ту ва ње то (пра вич
на за ста пе ност), иа ко та му има дру
ги по ли тич ки пра ша ња. 

Мис ли те на пар ти за ци ја?
Ту ка има одре де ни за бе ле шки, за тоа 
што со та кви вра бо ту ва ња соз да ва
ме и ед на не про фе си о нал на ад ми
ни стра ци ја. А ко га суд ска та власт и 
ад ми ни стра ци ја та се ка ко два стол
ба над кои се пот пи ра це ла та др жа
ва и не ни се функ ци о нал ни, не ни 
се про фе си о нал но ос по со бе ни, тоа 
на пр во ме сто се одра зу ва врз пра ва
та на чо ве кот. Жи во тот е полн со по
тре би, а тие по тре би се ре а ли зи ра ат 
пре ку нив ни те пра ва, ос тва ру ва ње
то на пра ва та пред суд ска та власт, 
пред др жав на та ад ми ни стра ци ја.

Да ли сме та те де ка сме стиг на ле до 
фа за та да се по чи ту ва не ди скри-
ми на ци ја та, по себ но во јав ни от 
се ктор, да ли е по до бре на за ста пе-
но ста?
Пра ша ње то на за ста пе ност мо ра ме 
да приз на е ме де ка има вид но по до
бру ва ње во си те сфе ри, по себ но да 
ка жам јав ни те ин сти ту ции, суд ска та 
власт, др жав ни те ор га ни. Др жа ва та 
пре зе ма мер ки пре ку вла да та, пре ку 
пар ла мен тот и дру ги те ми ни стерс
тва ка ко со ста вен дел од вла да та  да 
се по чи ту ва онаа одред ба на уста вот 
де ка со од вет на пра вич на за ста пе
ност прет ста ву ва ед на од те ме ли те 

на устав ни от по ре док. Тоа е пр во то 
пра ша ње. Вто ро то пра ша ње е да ли 
ние ка ко гра ѓа ни, не по ос нов на ет
но си те, ту ку ка ко гра ѓа ни ги има ме 
пред вид ос тва ру ва ње то на пра ва та 
на гра ѓа ни те. Да ли има по ја ва на 
ди скри ми на ци ја?  Има по ја ва на ди
скри ми на ци ја во од дел ни сфе ри и 
се ри оз но се за гро зе ни чо ве ко ви те 
пра ва. Иа ко на ша та устав на опре
дел ба е јас на де ка су до ви те се не за
вис ни, суд ска та власт е не за вис на, 
но во пра кти ка та сѐ уште не ма ме 
не за вис на суд ска власт. Низ су до ви
те се за бе ле жу ва ат суд ски по стап ки 
кои има ат еле мен ти на мон ти ра ни 
по ли тич ки про це си. Се оче ку ва по
ли тич ка од лу ка, иа ко не тре ба да 
би де по ли тич ка од лу ка. Се ко ри сти 
суд ска та власт за не кои по ли тич ки 
прес ме тки ме ѓу по ли тич ки те пар
тии. И ад ми ни стра ци ја та е пар ти зи
ра на и не про фе си о нал на. 

ПО ГО ЛЕ МА ЗА ИН ТЕ РЕ-
СИ РА НОСТ ЗА ЧО ВЕ КО-
ВИ ТЕ ПРА ВА ОД СТРА-
НА НА НЕВ ЛА ДИ НИ ТЕ 
ОР ГА НИ ЗА ЦИИ

Ка ква е ефе ктив но ста на ме ха низ-
ми те и ин сти ту ци и те за за шти та 
на чо ве ко ви те пра ва, по себ но од 
ас пект на за шти та од ди скри ми на-
ци ја? 
Кај нас нев ла ди ни те ор га ни за ции 
по ве ќе се за ин те ре си ра ни ко га ста
ну ва збор за по чи ту ва ње и не по чи
ту ва ње на чо ве ко ви те пра ва и тие 
по ве ќе па ти го ди га ат гла сот, откол
ку што е тоа слу чај со др жав ни те ин
сти ту ции. Др жав ни те ин сти ту ции 
сме там де ка сѐ уште не се на ви си на 
на сво ја та за да ча да прет ста ву ва ат 
ви стин ски др жа вен ме ха ни зам за 
за шти та на чо ве ко ви те пра ва. Та ква 
об вр ска тие има ат, но по не ко гаш и 
не со од вет но ре а ги ра ат. За тоа што 
ко га ста ну ва збор за чо ве ко ви те 
пра ва, две пра ша ња тре ба да би дат 
уре де ни во се ко ја др жа ва. Пр во, др
жа ва та тре ба да ги обез бе ди прав ни
те средс тва за да мо же гра ѓа ни нот 
да ги ос тва ри сво и те пра ва се ко гаш 
ко га тие се до ве де ни во пра ша ње и 

вто ро, во тие прав ни средс тва тре
ба да има и функ ци о нал ни прав ни 
ме ха низ ми. Ту ка се су до ви те, ту ка 
е на род ни от пра во бра ни тел, ту ка е 
устав ни от суд, ту ка се ко ми си и те на 
пар ла мен тот. 

Вие сте Ал ба нец, а во ди те ед на ор-
га ни за ци ја ка де што до бар дел од 
вра бо те ни те се ет нич ки Ма ке дон-
ци. Да ли сме та те де ка тоа соз да ва 
еден мо дел ка де што не ма по кво та 
или по ет нич ки клуч лу ѓе то да до-
би ва ат функ ции, ту ку спре ма зас-
лу ги те и спре ма ком пе тен ци и те, 
без раз ли ка кој што е?
Ед на од од ли ки те на ед на функ ци о
нал на др жа ва е за ста пе но ста. За тоа 
мо ра ние да обез бе ди ме за ста пе ност 
на си те на ци о нал ни за ед ни ци кои 
жи ве ат во др жа ва та, во  гра ѓан ско
то оп штес тво. Но ко га ста ну ва збор 
за си те ор га ни, па и вла ди ни и нев
ла ди ни ор га ни за ции, бит но е да се 
аван си ра, да се фор си ра и онаа вто
ра та ком по нен та, а тоа е афи ни те тот 
на чо ве кот, афи ни те тот на гра ѓа ни
нот и не го ва та спо соб ност за тоа што 
мно гу зна чи ко га лу ѓе то од еден ко
ле ктив, од ед на ин сти ту ци ја му до
ве ру ва ат до вер ба на дру го ли це кое 
е од дру га на ци о нал на за ед ни ца кое 
е мал цинс тво во др жа ва та. 

Да ли би са ка ле на кра јот да до да-
де те не што, а што не ве пра шав?
Со ог лед на тоа де ка поч нав ме со 
Рам ков ни от до го вор, јас мис лам де
ка Рам ков ни от до го вор тре ба да се 
по чи ту ва. Мис лам де ка има до ста 
ре зул та ти од не го за се вкуп ни от 
раз ви ток во од но си те на на ша та др
жа ва. Тре ба во ид ни на да се сог ле да
ат мож но сти те, да се пре зе ма ат си те 
по треб ни прав ни и по ли тич ки мер
ки за да се спро ве де тој во це ли на. 
За тоа тој кај нас прет ста ву ва еден 
зна ча ен из вор во уре ду ва ње то на 
од но си те во на ша та др жа ва и не ма 
де ле га ци ја ко ја над во реш но до а ѓа 
кај нас и ко ја не го по ста ву ва пра ша
ње то што е со Рам ков ни от до го вор, 
ка ко се по чи ту ва Рам ков ни от до го
вор. И се га до а ѓа ме до еден сло ган 
кој ско ро се кој ден се упо тре бу ва, а 
тоа е де ка па тот на Ма ке до ни ја за 
Европ ска та Уни ја и за стру кту ри те 
за НАТО по а ѓа од ов де. 

Вла да та дек ла ра тив но 
при фа ќа де ка ги има 
пре зе ме но ско ро си те 
мер ки за да се спро ве де 
до го во рот. Осо бе но зна-
чи тел ни ре зул та ти се 
по стиг на ти во об ла ста 
на вра бо ту ва ње то (пра-
вич на за ста пе ност).

А ко га суд ска та власт и 
ад ми ни стра ци ја та се ка-
ко два стол ба над кои се 
пот пи ра це ла та др жа ва 
и не ни се функ ци о нал-
ни, тоа на пр во ме сто се 
одра зу ва врз пра ва та на 
чо ве кот.

По треб но е во ид ни на да се сог ле да ат мож но сти те, да 
се пре зе ма ат си те по треб ни прав ни и по ли тич ки мер-
ки за да се спро ве де Рам ков ни от до го вор во це ли на. 
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РЕ ЗИ МЕ
Ос ман Ка дриу сме та де ка Рам ков ни от 
до го вор е по ли тич ка спо год ба со ко ја 
се пре ки на во е ни от конф ликт. Рам
ков ни от до го вор пре ста ву ва ва жен из
вор во устав ноправ на та проб ле ма ти
ка. Ре ше ни ја та ко и што беа со др жа ни 
во Рам ков ни от до го вор, а се од не су ваа 
на пра ва та на на ци о нал ни те за ед ни ци 
се со од вет но хар мо ни зи ра ни и имп
ле мен ти ра ни во се гаш ни те устав ни 
ре ше ни ја. Уста вот од 1991 г. прет ста
ву вал ге не ра тор на се ри оз на по ли
тич ка кри за во зем ја та, што ре зул ти ра 
со се ри оз на пос ле ди ца со во о ру жен 
конф ликт кој бил не по тре бен. Вла да
та дек ла ра тив но при фа ќа де ка ги има 
пре зе ме но ско ро си те мер ки за да се 
спро ве де Рам ков ни от до го вор. Осо бе
но зна чи тел ни ре зул та ти се по стиг на
ти во об ла ста на вра бо ту ва ње то (пра
вич на за ста пе ност). Во Ма ке до ни ја сѐ 
уште не до ста су ва по ли тич ка спо соб
ност за јас но ре ша ва ње на пра ша ње
то на ал бан ски от ја зик ка ко служ бен 
ја зик. Сѐ уште не ма ефе кти вен др жа
вен си стем за за шти та од ди скри ми на
ци ја. Рам ков ни от до го вор тре ба да се 
по чи ту ва и по треб но е да се сог ле да ат 
мож но сти те, да се пре зе ма ат си те по
треб ни прав ни и по ли тич ки мер ки за 
да се Рам ков ни от до го вор спро ве де во 
це ли на.

Ос ман Ка дриу, ро ден во 1947 во Ки че
во, прав ник од Прав ни от фа кул тет во 
Бел град, ка де ма ги стри рал и до кто ри
рал. Бил су ди ја на Оп штин ски от суд 
во Ки че во, се кре тар на Со бра ни е то 
на Оп шти на та Ки че во во два ман да
та, член на Ре пуб лич ки от суд ски со вет 
(19942000 г.), ад во кат во Скоп је (2000
2005 го ди на). Бил про фе сор на Пе да
го шки фа кул тет при Уни вер зи те тот 
„Све ти Ки рил и Ме то диј“ во Скоп је, 
на Прав ни от фа кул тет при др жав ни от 
Те тов ски уни вер зи тет и се га на Уни
вер зи тет ФОН. Пре тсе да тел е на Хел
син шки ко ми тет од ја ну а ри 2011 г.

PërmbledhJe
Osman Kadriu mendon se Marrëveshja 
kornizë është marrëveshje politike 
me të cilën i ndërpre konflikti i luftës. 
Marrëveshja kornizë paraqet burim 
të rëndësishëm në problematikën 
kushtetuesejuridike. Zgjidhjet të cilat 
ishin përmbajtur në Marrëveshjen 
kornizë, e kishin të bëjnë me të 
drejtat e bashkësive nacionale janë 
harmonizuar dhe implementuar në 
mënyrë adekuate në zgjidhjet e tanishme 
kushtetuese. Kushtetuta nga viti 1991 
paraqiste gjenerator i krizës politike 
serioze në vend, që rezultoi me pasoja 
serioze me konfliktin e armatosur, 
që ishte i panevojshëm. Qeveria në 
mënyrë deklarative pranon se i ka 
ndërmarrë pothuaj të gjitha masat që 
të implementohet Marrëveshja kornizë. 
Veçanërisht rezultatet të dukshme 
janë arritur në fushën e punësimit 
(përfaqësimi i drejtë). Në Maqedoni 
akoma mungon aftësia politike për 
zgjidhjen e qartë të çështjes së gjuhës 
shqipe si gjuhë zyrtare. Akoma nuk ka 
sistem efektiv shtetëror për mbrojtje 
nga diskriminimi. Marrëveshja kornizë 
duhet të respektohet dhe nevojitet të 
shqyrtohen mundësitë, që të ndërmerren 
të gjitha masat e nevojshme juridike 
dhe politike që Marrëveshja kornizë të 
implementohet në tërësi.

Osman Kadriu, i lindur në vitin 1947 
në Kërçovë, jurist nga Fakulteti Juridik 
në Beograd, ku ka magjistriar dhe 
doktoruar. Ishte gjyqtar i Gjykatës 
Komunale në Kërçovë, sekretari i 
Kuvendit të Komunës së Kërçovës në 
dy mandate, anëtar i Këshillit Gjyqësor 
Republikan (19942000). Avokat në 
Shkup (20002005). Ishte profesor në 
Fakultetin Pedagogjik “Shën Kirili dhe 
Metodi” në Shkup, në Fakultetin Juridik 
në Universitetin Shtetëror të Tetovës 
dhe tani në universitetin FON. Kryetari i 
Komitetit të Helsinkit deri në janar 2011.

SummAry
Osman Kadriu thinks that the Framework 
Agreement is a political deal that ended 
the military conflict. The Framework 
Agreement is an important source in the 
constitutionallegal area. The solutions 
that were in the Framework Agreement 
and pertained to the rights of the 
national communities are appropriately 
harmonised and implemented in the 
current constitutional solutions. The 
1991 Constitution was a generator of a 
serious political crisis in the country, 
which resulted in a serious consequence 
such as the armed conflict which 
was not necessary. The Government 
has declaratively accepted that they 
undertook almost all measures to 
implement the Framework Agreement. 
Especially significant results have been 
achieved in the area of employment 
(equitable representation). In Macedonia 
there is still no political ability to clearly 
resolve the issue of the Albanian language 
as the official language. There is still no 
effective state system for protection 
against discrimination. The Framework 
Agreement should be respected and it 
is necessary to see the possibilities, to 
undertake all the necessary legal and 
political measures to fully implement the 
Framework Agreement.
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Ис ма ил Бој да
КЛУЧОТ ЗА СОЖИВОТ СЕГА Е ВО СОЦИЈАЛНИОТ МИР И 
ЕКОНОМСКИ МОЌНИ ГРА ЃА НИ
ismail bojda, Çelёsi pёr bashkёjetesё ёshtё nё paqen sociale dhe qytetarёt e fuqishёm ekonomikisht
ismail bojda, the key of cohabitation is in the social peace and economically powerful citizens

Да ли мис ли те де ка Ма ке до ни ја е 
по до бро ме сто за жи ве е ње се га, 
бла го да реј ќи на Охрид ски от рам-
ко вен до го вор? 
Мое мис ле ње е де ка се то ова што 
се на пра ви е да се на ма лат тен зи и
те по ме ѓу на ци о нал ни те кор пу си 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, осо бе но 
на ма лу ва ње на два та по и стак на ти 
на ци о на лиз ми кои се по ја ви ја во ра
ни те де ве де сет ти: ма ке дон ски от и 
ал бан ски от. Пр во бе ше прог ла су ва
ње то на Уста вот на Ма ке до ни ја кој 
пра те ни ци те Ал бан ци не ста наа да 
го поз дра ват, би деј ќи не беа приз
на ти ка ко кон сти ту ти вен на род во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, а со ог лед на 
го ле ми на та на по пу ла ци ја та, сме таа 
де ка тре ба да го ужи ва ат тоа пра во. 
Сле ду ва ше акту е ли зи ра ње на „од зе
ме ни те“ пра ва на Ал бан ци те, ка ко 
пра во то на обра зо ва ние (пре ку Те
тов ски от уни вер зи тет), по тоа упо
тре ба на ја зи кот во ад ми ни стра ци ја
та и сл. Ал бан ци те не ги при фа ќаа 
и ре зул та ти те од по пи сот во 1991 г., 
а со нив ни от број се ма ни пу ли ра ше 
до 2001 го ди на ко га и из би конф
ли ктот. Ре зул та ти те од по пи сот од 
2002 г. ги за си ли раз би ра ња та за Ма
ке до ни ја ка ко би на ци о нал на др жа
ва на Ма ке дон ци те и Ал бан ци те. Во 
овој про цес, се за не ма ри ја дру ги те 
при сут ни на ци о нал ни ко ле кти ви те
ти во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

Ма ке до ни ја е по до бро ме сто за жи
ве е ње по Рам ков ни от до го вор, но во 
ид ни на ќе тре ба да се про дол жи или 
да се про ши ри Рам ков ни от до го вор 
во од нос на дру ги те ет нич ки за ед
ни ци или да се над гра ду ва тој Рам
ко вен до го вор со што би мо же ло да 
им се овоз мо жи пра ва и учес тво во 
др жа ва та и на дру ги те на ци о нал ни 
ко ле кти ви те ти, без ог лед на нив ни
от број. 

Рам ко вен до го вор во ид-
ни на тре ба да се над гра-
ду ва со што би мо же ло да 
им се овоз мо жат пра ва и 
учес тво во др жа ва та и на 
дру ги те на ци о нал ни ко-
ле кти ви те ти, без ог лед на 
нив ни от број. 

 
И МЕ ЃУ ВЕР СКИ ТЕ ОД-
НО СИ СЕ БИТ НИ КОЛ-
КУ И МЕ ЃУ ЕТ НИЧ КИ ТЕ

Што е цел та на Охрид ски рам ко-
вен до го вор и чи ја со стој ба тре ба 
да ја по до бри Охрид ски от рам ко-
вен до го вор? 

Проб лем е ако Охрид ски от рам ко
вен до го вор се тол ку ва са мо ка ко 
до го вор ме ѓу две ет нич ки за ед ни ци: 
Ал бан ци те и Ма ке дон ци те. Ту ка не
ма ме са мо ме ѓу ет нич ки „не до раз би
ра ња“, ту ку има ме и ме ѓу кон фе си о
нал но не до раз би ра ње.

Мис ли те де ка е за не ма ре но пра-
ша ње то на ме ѓу вер ски те од но си?
Да, би деј ќи на при мер од ед на стра
на ис ла ми зи ра ни те Ма ке дон ци те се 
мар ги на ли зи ра ни, а од дру га стра на 
МПЦ це ло вре ме по тен ци ра де ка 
Ма ке до ни ја е др жа ва на ма ке дон
ски от на род и хри сти јан ска др жа ва. 
Исто та ка и мно гу по ли тич ки пар
тии се прог ла су ваа за де мо хри сти
јан ски пар тии во Ре пуб ли ка Ма ке
до ни ја. Во из ми на ти ов пер и од не се 
во де ше сме тка за фа ктот де ка Ма ке
до ни ја се пак е мул ти кон фе си о нал
на, мул ти на ци о нал на и мул ти ја зич
на др жа ва. Од си те стра ни до ми ни
ра ше де ви за та „Не си со нас, про тив 
нас си“. Ако не си хри сти ја нин, не си 
Ма ке до нец, ако си мус ли ман, то гаш 
си Ал ба нец или Тур чин. До каз се и 
не о дам неш ни те слу чу ва ња на Ка ле. 
Ед ни те да ја гра дат, а дру ги те да ја 
по пре чу ва ат град ба та на му зе јотцр
ква, а во име то на ре ли ги ја та. Јас ту
ка би пра шал са мо ка де беа тие лу ѓе 
ко га се ру шеа гро би шта та на Ка ле 
ка де што се пра ве ше Аме ри кан ска
та ам ба са да? Та му беа иск лу чи во 
мус ли ман ски гро би шта и се се леа 
гро бо ви те да се на пра ви ам ба са да
та. Исто та ка би ги за пра шал и дру
ги те да ли се га нам ни е по треб но да 
ги на ру шу ва ме и ет нич ки те и ре ли
ги ски те од но си, са мо за да из гра ди
ме му зеј? Спо ред ме не, ако пра ви ме 
му зеј, да го на пра ви ме на исти ѕид, 
ед ни от да би де за ду хов но ста на 
мус ли ма ни те, дру ги от за ду хов но
ста на хри сти ја ни те, но се вкуп но да 
би де ма ке дон ско ду хов но бо гат ство. 
За тоа ако сме на со че ни кон евро ин
те гра ци ја та на Ма ке до ни ја, мо ра да 
при фа ти ме и да се при ла го ди ме на 
ви сти на та де ка Евро па не ја дви жи 
изра зу ва ње то на ци о на ли зам и по
тен ци ра ње то на ре ли ги ска та при
пад ност, ту ку при фа ќа ње то на гра
ѓан ски от кон цепт и ед на кво ста ме ѓу 
лу ѓе то.  
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Да зак лу чам, мис лам де ка ОРД има 
за цел да ја раз вие мул ти ет нич но ста, 
ме ѓу тоа до го во рот тре ба да се над
гра ди со по до бру ва ње и на ме ѓу ре
ли ги ска та со ра бо тка и приз на ние 
на при пад ни ци те од дру га та ре ли ги
ја. Исто та ка цел е и евро ат лант ска
та ин те гра ци ја. Ние не мо же ме да 
из бе га ме од ви сти на та де ка тен ден
ци и те на Бал ка нот се евро ат лан ски. 
Си те се тру ди ме да вле зе ме во оние 
те ко ви ка де што Евро па ни га ран ти
ра сло бо да на го вор, сло бо да на мис
ле ње и изра зу ва ње, од нос но вред но
сти те на европ ско то здру жу ва ње. 

ЕКО НОМ СКИ ОТ РАЗ ВОЈ 
КЛУ ЧЕН ЗА ПО ДО БРУ-
ВА ЊЕ НА СО СТОЈ БА ТА 
НА СИ ТЕ ГРА ЃА НИ

Да ли Охрид ски от рам ко вен до го-
вор се од не су ва на по до бру ва ње 
на со стој ба та на си те или на ед на 
ет нич ка за ед ни ца?
Клуч но то пра ша ње за по до бру ва ње 
на со стој ба та на гра ѓа ни те е еко ном
ски от раз вој. За жал, со гу бе ње то на 
ква ли те тот на еко ном ско то жи ве
е ње, од нос но на сѐ по на ма ле ни от 
жи во тен стан дард во Ре пуб ли ка Ма
ке до ни ја го из гу бив ме и чув ство то 
на ед на квост. Но исто та ка од дру
га стра на жи вот ни от стан дард и се 
по го ле ми те со ци јал ни раз ли ки ги 
изд во ју ва ат ели ти те по ос нов на бо
гат ство, а не по ос нов на на ци о нал на 
при пад ност. Са мо еко ном ски прос
пе ри тет и еко ном ски моќ ни гра ѓа
ни се га ран ци ја за ис пол не ти це ли 
на Рам ков ни от до го вор. Јас твр дам 
де ка клу чот за со жи вот е пред сѐ со
ци јал ни от мир и еко ном ски моќ ни 
гра ѓа ни. 

Ве ли те де ка не ма раз ли ки во по до-
бру ва ње то на со стој ба та по при-
пад ност на ет нич ка за ед ни ца?
Мо же би мал ку се по до бри вра бо ту
ва ње то на ал бан ска та ет нич ка за ед
ни ца во ад ми ни стра ци ја та. Но ова 
пре диз ви ка и не га тив но сти ка ко 
што е еле мен тот на не струч но ста, 
од нос но из бо рот на не про фе си о нал
ци во ра бо та та. Јас сфа ќам де ка тре
ба да има 25 %, 30 %, па и не ка има и 
40 % Ал бан ци во ад ми ни стра ци ја та, 
са мо ако се про фе си о нал ци во нив
на та ра бо та. Но, ако тие се до не сат 
са мо за да се ис по чи ту ва Рам ков ни
от до го вор, а не зна ат зо што се та му, 
то гаш е проб лем. Во осум де сет ти те 
имав ме ак ци ја за вра бо ту ва ње и то
гаш исто та ка се до не се на ни во на 
град Скоп је ед на одред ба ка де мо
ра ше да се вра бо ту ва ат при прав ни
ци. Јас се се ќа вам, ка де што ра бо тев, 
ко га се вра тив на е сен од од мор и 
на ме сто двај ца, кол ку што бев ме во 
кан це ла ри ја та, ние бев ме пет ми на. 
Ко га поч нав ме да се рас пра шу ва ме 
за нив на та ква ли фи ка ци ја, ед ни от 
бе ше зем јо дел ски тех ни чар, дру ги от 
шу мар ски тех ни чар, а ние бев ме еле
ктро ма шин ска ра бо тил ни ца. Да ли 
струч но ста мо ра да има це на со ко
ја би мо же ле ние да се до го ва ра ме? 
Ако се лу ѓе то струч ни и ос по со бе ни, 
не се важ ни про цен ти те. Ов де ка се 
ја ву ва и проб ле мот на не за ста пе но
ста на по ма ли те ет нич ки за ед ни ци. 

ОД ГО ВОР НО СТА ЗА 
СПРО ВЕ ДУ ВА ЊЕ НА 
ОРД Е ВО ГРА ЃА НИ ТЕ

Кој е нај од го во рен за при ме на на 
Рам ков ни от до го вор? 
Мис лам де ка за да се спро ве де Рам
ков ни от до го вор, иа ко нај од го вор ни 
се по ли тич ки те па рии кои го пот
пи шаа до го во рот со под др шка на 
ме ѓу на род на та за ед ни ца, за ме не е 
нај ва жен на ро дот на Ре пуб ли ка Ма
ке до ни ја, од нос но гра ѓа ни те. Ко га 
гра ѓа ни те на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
ќе сфа тат де ка тие се оние кои мо
жат да да дат и да од зе мат власт на 
по ли тич ки те пар тии, то гаш исто та
ка мо жат да сфа тат де ка мо же Рам
ков ни от до го вор да го спро ве де гра
ѓа ни нот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
без раз ли ка на не го ва та ет нич ка, 
на ци о нал на или вер ска при пад ност. 
Мно гу е по важ но по чи ту ва ње то, до
вер ба та и то ле ран ци ја та ме ѓу лу ѓе

то, откол ку за ко ни те и до го во ри те. 
Ка ко гра ѓа ни кои че сто оче ку ва ме 
ра бо ти те да ни ги ре ши др жа ва та, 
мо же би по не ко гаш тре ба и да се за
пра ша ме да ли не ко гаш во жи во тот 
не сме сфа ти ле де ка др жа ва та, тоа 
сме и ние. 

Да ли по стои во Ма ке до ни ја ба ланс 
ме ѓу гра ѓан ско и мул ти кул тур но 
оп штес тво? Ка ква Ма ке до ни ја по-
са ку ва ме? 
Ма ке до ни ја тре ба да би де др жа ва 
на ма ке дон ски от на род, но не да се 
сфа ти де ка Ма ке дон ци те хри сти ја
ни се но си те ли на др жа ва та, ту ку на
ро дот се оп фат но и во ет нич ка и во 
ре ли ги ска смис ла. За тоа ние, са ка ле 
или не са ка ле, во по на та мош ни от 
пер и од мо ра ме да из гра ди ме др жа
ва ко ја ќе га ран ти ра пра ва на мал
цин ски те гру пи и не ма да на пра ви 
та кво не што ка де што мал цин ски те 
гру пи би се чув ству ва ле гра ѓа ни од 
втор, трет ред на Ре пуб ли ка Ма ке до
ни ја и тие би ја за шти ту ва ле Ре пуб
ли ка Ма ке до ни ја ка ко нив на др жа
ва. Тоа е онаа га ран ци ја ка де што би 
има ле до бар со жи вот без ка ков би ло 
рам ко вен до го вор. 

РАЗ ЛИЧ НО СТИ ТЕ ТРЕ-
БА ДА Нѐ СПО ЈУ ВА АТ, 
А НЕ (ТЕ РИ ТО РИ ЈАЛ-
НО) ДА Нѐ РАЗ ДЕ ЛУ ВА-
АТ

Кое е ва ше то мис ле ње во од нос на 
прин ци пот на те ри то ри ја лен ин-
те гри тет кој се про мо ви ра со Рам-
ков ни от до го вор? 
Во 2001 г. не кој ре че де ка Ма ке до ни
ја мо же да се по де ли те ри то ри јал но. 
То гаш јас би ре кол дру га ра бо та, на 
кол ку де ла да се по де ли ме? И кои би 
би ле по среќ ни, оние кои жи ве ат во 
ет нич ки чи сти енк ла ви? Се ко гаш е 
по треб но раз лич но сти те да нѐ спо
ју ва ат, а ние ов де ка има ме за го вор 
за по дел ба на те ри то рии. За гра ѓа
ни нот важ но е да има функ ци о нал
на и ефи кас на ло кал на са мо у пра ва 
ко ја што ќе ги пре срет не нив ни те по
тре би и ин те ре си, а при тоа уни тар
ни от ка ра ктер на зем ја та да не би де 
за гро зен. 

Да ли ор га ни за ци и те и ли де ри те 
тре ба да го охра бру ва ат учес тво-
то на нем но зин ски те за ед ни ци во 
јав ни от жи вот и што тре ба да се 
на пра ви по на та му? 
Пред из вес но вре ме Си но дот на 
МПЦ за зе де еден став за ис ла ми
зи ра ни те Ма ке дон ци де ка се дел од 
ма ке дон ски от на род и де ка се тие 
Ма ке дон ци, без раз ли ка на нив но
то вер ско убе ду ва ње. Тоа ми да ва 
за хра брост да раз мис лу вам де ка 
се на пу шта кон цеп тот на за зе ма ње 

Клуч но то пра ша ње за 
по до бру ва ње на со стој-
ба та на си те гра ѓа ни те е 
еко ном ски от раз вој, а са-
мо еко ном ски прос пе ри-
тет и еко ном ски моќ ни 
гра ѓа ни се га ран ци ја за 
ис пол не ти це ли на Рам-
ков ни от до го вор.

Ако Ма ке до ни ја це ли 
кон ЕУ, то гаш мо ра да 
при фа ти ме и да се при-
ла го ди ме на ви сти на та 
де ка Евро па ја дви жи 
при фа ќа ње то на гра ѓан-
ски от кон цепт и ед на-
кво ста ме ѓу лу ѓе то.

Зго ле му ва ње то на вра бо-
ту ва ње то на Ал бан ци те во 
ад ми ни стра ци ја та е оправ-
да но са мо ако се про фе си-
о нал ци во сво е то ра бо те-
ње.
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про стор од ед на на ци о нал на при
пад ност, ед на кон фе си о нал на при
пад ност. Тоа ми да ва охра бру ва ње 
де ка си те тие ли де ри, без раз ли ка 
да ли се вер ски, по ли тич ки, мо ра да 
ја спу штат топ ка та од ви си на на на
ци о на лиз мот, да го при фа тат мул ти
кул тур ни от ка ра ктер на зем ја та и на 
на ро дот да му об јас нат де ка тие по
сто јат за да му го по до брат, а не да 
му за гор чат жи во тот. 

Конф ли ктот во Ма ке до-
ни ја е на мет нат од ме ѓу-
на род на та за ед ни ца, со 
цел да се де ста би ли зи ра 
зем ја та. По ста ве ни те ба-
ра ња пред конф ли ктот 
се ка ко ќе беа до де ле ни 
со те кот на вре ме то.

Да ли се за тво ри не при ја телс тво то 
од 2001 го ди на? 
За слу ча јот од 2001 го ди на јас но е 
де ка бе ше на мет нат од ме ѓу на род
на та за ед ни ца. Конф ли ктот за поч на 
за ба ра ња ко и што се ка ко со те кот на 
вре ме то ќе беа до де ле ни без во о ру
жен конф ликт. Не кол ку ме се ци пред 
от поч ну ва ње на конф ли ктот пре тсе
да те лот Трај ков ски об ја ви де ка со 
Бел град е до го во ре на де мар ка ци ја 
на гра ни ца та со Со јуз на Ре пуб ли ка 
Ју гос ла ви ја, вклу чи тел но и де лот 
со Ко со во. Ме ѓу тоа ме ѓу на род на та 
зад ни ца го со ве ту ва ше Ко со во да не 
би де па сив на стра на во овој слу чај и 
да ба ра вклу чу ва ње во до го во ри те 
за де мар ка ци ја. Ова бе ше со цел да 
се де ста би ли зи ра Ре пуб ли ка Ма ке
до ни ја.  Ме ѓу тоа, и по крај сѐ, де нес 
јас мис лам де ка се за тво ре ни не при
ја телс тва та. На ро дот ја сфа ти ма ни

пу ла ци ја та на одре де ни по ли тич ки 
фа кто ри и стран ски и до маш ни. Мо
же да има не кои ма ли не до раз би ра
ња, ме ѓу тоа де нес си гу рен сум де ка 
не по стои на ме ра кај ни ед на стра на 
да се ре ша ва ат не до раз би ра ња та по 
на си лен пат. И за две те стра ни де
нес нај го ле ми от проб лем е си ро ма
шти ја та и не вра бо те но ста што пре
диз ви ку ва од ле ва ње струч ни мла ди 
ка дри над вор од Ма ке до ни ја. Ова е 
пра ша ње на што тре ба се ри оз но да 
му се по све ти вни ма ние. 

Да ли мис ли те де ка двој но то мно-
зинс тво во Со бра ни е то на Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја и на ло кал но ни-
во обез бе ду ва за шти та од надг ла-
су ва ње на нем но зин ски те ет нич ки 
за ед ни ци? 
Сме там де ка тре ба да се вни ма ва 
Ба дин тер да не се зло у по тре бу ва и 
тоа пра ви ло тре ба да ва жи за јас но 
де фи ни ра ни пра ша ња, пред сѐ по
вр за ни со изра зу ва ње на кул тур ни
от иден ти тет на мал цин ски те за ед
ни ци, во спро тив но ќе се до ве ду ва
ме во „за лож ниш тво“ на ма ла гру па 
пра те ни ци за важ ни др жав ни пра
ша ња. 

Да ли ви пре чи упо тре ба на сим-
бо ли на дру ги за ед ни ци ка ко пра-
ша ње по вр за но со иден ти те тот, 
кул ту ра та?
Ме не лич но не ми пре чи ама од ни
ко го да си го изра зу ва сво јот иден
ти тет, но ми пре чи по тен ци ра ње
то на упо тре ба та на сим бо ли те за 
про па ганд ни це ли. За вре ме на из
бор на та кам па ња на ми тин зи те ал
бан ски те по ли тич ки пар тии има ат 
иск лу чи во ал бан ски зна ми ња, иа ко 
се во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Исти те 
во нив ни те про гра ми тре ба да ја ма
ни фе сти ра ат за лож ба та за по до бра 

Ма ке до ни ја, па не ка ко не се вкло пу
ва ат овие обе леж ја со про грам ски те 
за лож би. 

ОД НО СИ ТЕ СО КО СО ВО 
БИТ НИ ЗА ПРО МО ЦИ-
ЈА НА СО ЖИ ВО ТОТ ВО 
ДВЕ ТЕ ЗЕМ ЈИ

Кои на ста ни во пос лед ни ве 5 го-
ди ни оп што и во ме ѓу ет нич ки те 
од но си има ат по зи тив но или не га-
тив но вли ја ние за спро ве ду ва ње 
на Охрид ски от рам ко вен до го вор?
Мис лам де ка прос ла ву ва ње то на 
ал бан ска та аз бу ка е еден од нај по
зи тив ни те при ме ри. Приз на ва ње
то на Ре пуб ли ка Ко со во исто та ка е 
по зи тив на ра бо та за тоа што Ко со во 
се пак е наш со сед. На ша ре ал ност 
е де ка ту ка сме ние еден до друг и 
де ка мо ра ме да со ра бо ту ва ме со Ре
пуб ли ка Ко со во. Се ка ко де ка тре ба 
да се за ла га ме ка ко Ма ке дон ци и 
тие нас да нѐ при фа ќа ат. Еден по
зи ти вен при мер е и фа ктот што 
не о дам на во Ре пуб ли ка Ко со во во 
об ла ста Го ра ние ус пе ав ме да ре ги
стри ра ме ед на ма ке дон ска го ран
ска за ед ни ца на ма ке дон ски ја зик 
со ки рил ско пис мо и тоа ни ко му 
не му пре че ше. Две го ди ни по ред 
одр жу ва ме фе сти вал на ма ке дон
ски на род ни пес ни и ја ма ни фе сти
ра ме ма ке дон ска та кул ту ра. Не им 
пре чи што отво рив ме учи ли шта на 
ма ке дон ски ја зик. Отво рен е и нов 
гра ни чен пре мин, Стре зи мирРе сте
ли ца, па се га тре ба да се за ла га ме за 
по до бру ва ње на пат на та ин фра стру
кту ра ме ѓу Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и 
Ко со во. Ние мо ра ме да ко му ни ци ра
ме со Ре пуб ли ка Ко со во за прог ла су
ва ње евро ре ги он Го ра ка де што би 
се за ла га ле и Евро па и Ко со во да го 
по до брат жи во тот на ма ке дон ско то 

на се ле ние во Ко со во, да ги за др жи 
гра ѓа ни те та му ка де што се ро де ни 
во сопс тве ни те ог ни шта. 
За крај, са кам да по ра чам де ка при
ме на на си ла та за ос тва ру ва ње на 
чо ве ко ви те пра ва тре ба да се отфр
ли. Чо ве ко ви те пра ва не тре ба да 
се ба ра ат со ма ни фе сти ра ње си ла и 
оруж је, тие тре ба да се ре а ли зи ра ат 
со за ед нич ки за лож би и при до нес 
од си те гра ѓа ни и од го вор ни те ин
сти ту ции. 

Ма ке до ни ја тре ба да 
про дол жи да ги не гу ва 
од но си те со Ко со во, ме-
ѓу дру го то и со цел да се 
за шти ти ма ке дон ско то 
мал цинс тво во Го ра. 
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РЕ ЗИ МЕ
Ис ма ил Бој да сме та де ка Ма ке до
ни ја е по до бро ме сто за жи ве е ње 
по 2001 г., но Рам ков ни от до го вор 
во ид ни на тре ба да се над гра ду ва 
со што би мо же ло да им се овоз мо
жат пра ва и учес тво во др жа ва та и 
на дру ги те на ци о нал ни ко ле кти ви
те ти, без ог лед на нив ни от број. Но 
исто та ка сме та де ка конф ли ктот во 
Ма ке до ни ја бе ше на мет нат од ме ѓу
на род на та за ед ни ца, а по ста ве ни те 
ба ра ња пред конф ли ктот се ка ко ќе 
би ле ос тва ре ни со те кот на вре ме то. 
Ако Ма ке до ни ја це ли кон ЕУ, то гаш 
мо ра да при фа ти ме и да се при ла
го ди ме на ви сти на та де ка Евро па ја 
дви жи при фа ќа ње то на гра ѓан ски от 
кон цепт и ед на кво ста ме ѓу лу ѓе то, а 
не изра зу ва ње то на на ци о на ли зам 
и по тен ци ра ње то на ре ли ги ска та 
при пад ност. Клуч но то пра ша ње за 
по до бру ва ње на со стој ба та на си те 
гра ѓа ни е еко ном ски от раз вој, а са
мо еко ном ски прос пе ри тет и еко
ном ски моќ ни гра ѓа ни се га ран ци ја 
за ис пол не ти це ли на Рам ков ни от 
до го вор. Зго ле му ва ње то на вра бо
ту ва ње то на Ал бан ци те во ад ми ни
стра ци ја та е оправ да но са мо ако се 
про фе си о нал ци во сво е то ра бо те ње. 
Прос ла ву ва ње то на ал бан ска та аз
бу ка и приз на ва ње то на Ре пуб ли ка 
Ко со во се два та клуч ни по зи тив ни 
на ста ни кои се слу чи ја пос лед ни
ве пет го ди ни. Ма ке до ни ја тре ба да 
про дол жи да ги не гу ва од но си те со 
Ко со во, ме ѓу дру го то и со цел да се 
за шти ти ма ке дон ско то мал цинс тво 
во Го ра. 
Ис ма ил Бој да е пре тсе да тел на Со
ју зот на Ма ке дон ци те со ис лам ска 
ре ли ги ја (СМИР). Ос но вач е на Ма
ке дон ского ран ска та за ед ни ца во 
Ко со во, се за ла га и за фор ми ра ње на 
пр ва та ма ке дон ска пар ти ја во Ко со
во.

PёrmbledhJe
Ismail Bojda mendon se Maqedonia 
ёshtё vend mё i mirё pёr jetё pas vitit 
2001, por Marrёveshja kornizё nё tё 
ardhmen duhet tё mbindёrtohet me 
çka do tё mund tu mundёsohen tё 
drejtat dhe pjesёmarrja nё shtet edhe 
e kolektiveve tjera nacionale, pa marrё 
parasysh numrin e tyre. Por gjithashtu 
mendon se konflikti nё Maqedoni 
ishte i imponuar nga bashkёsia 
ndёrkombёtare, ndёrsa kёrkesat e 
shtruara para konfliktit gjithsesi 
do tё realizoheshin me kalimin e 
kohёs. Nёse Maqedonia synon drejt 
BE, atёherё duhet tё pranojmё dhe 
tё pёrshtatemi ndaj tё vёrtetёs se 
Evropa e lёvizё pranimin e konceptit 
qytetar dhe barazinё mes njerёzve, 
e jo shprehjen e nacionalizmit dhe 
theksimin e pёrkatёsisё fetare. Çёshtja 
kryesore pёr pёrmirёsimin e gjendjes 
tё gjithё qytetarёve ёshtё zhvillimi 
ekonomik, e vetёm prosperiteti 
ekonomik dhe qytetarё ekonomikisht 
tё fuqishёm ёshtё garanci pёr qёllimet 
e arritura tё Marrёveshjes kornizё. 
Rritja e punёsimit tё shqiptarёve nё 
administratё ёshtё e arsyetuar vetёm 
nёse janё profesionistё nё punёn e tyre. 
Kremtimi i alfabetit shqip dhe njohja e 
Republikёs sё Kosovёs janё dy ngjarjet 
pozitive kryesore, tё cilat ndodhёn 
gjatё pesё viteve tё fundit. Maqedonia 
duhet tё vazhdojё ti kultivojё 
marrёdhёniet me Kosovёn, mes tjerash 
edhe me qёllim tё mbrojtjes sё pakicёs 
maqedonase nё Gorё.
Ismail Bojda ёshtё kryetar i Shoqatёs 
sё Maqedonasve tё Religjionit Islam 
(SHMTI). Themelues i Bashkёsisё 
maqedonogorane nё Kosovё, 
angazhohet edhe pёr themelimin e 
partisё sё parё maqedonase nё Kosovё.

SummAry
Ismail Bojda thinks that Macedonia 
is a better place for living after 2001, 
but the Framework Agreement 
should be built upon in the future, 
to provide rights and participation 
of other national collectives in the 
state, regardless of their number. 
However, he also thinks that the 
conflict in Macedonia was imposed 
by the international community, and 
the demands given before the conflict 
would have by all means been fulfilled 
in time. If Macedonia aspires to EU, 
then we have to accept that we should 
adjust to the truth that Europe is moved 
by the acceptance of the civil concept 
and equality among the people, rather 
than the expression of nationalism and 
stressing the religious affiliation. The 
key issue to improve the situation for all 
citizens is the economic development, 
and only the economic prosperity and 
economically powerful citizens are 
the guarantee for fulfilled goals of the 
Framework Agreement. The increase 
of the employment of the Albanians 
in the administration is justified 
only if they are professionals in their 
work. The celebration of the Albanian 
alphabet and the recognition of the 
Republic of Kosovo are the two key 
issues that have happened in the last 
five years. Macedonia should continue 
to cherish the relations with Kosovo, 
among other things also to protect the 
Macedonian minority in Gora.
Ismail Bojda is the president of the 
Association of Macedonians with 
Islamic Religion (SMIR). He is the 
founder of the MacedonianGoran 
community in Kosovo, and he strives 
to establish the first Macedonian party 
in Kosovo.
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Ре џеп Али Чу пи
РОМИТЕ ИАКО НЕ БЕА ФОКУС, ИМААТ ПРИДОБИВКИ

redžep Ali Čupi, e roma thaj uzal so na sine fokuso, sine olen šukar deipa
rexhep Ali Çupi, romёt edhe pse nuk ishin nё fokus, kanё pёrfitime
redžep Ali Čupi, the roma, although not the focus, have benefits

Охрид ски от рам ко вен до го вор е во 
функ ци ја на по до бру ва ње на се вкуп
на та со стој ба, обр ну вај ќи вни ма ние 
на спе ци фич ни те вред но сти на си те 
при пад ни ци на за ед ни ци те ко и што 
жи ве ат во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 
Но, за жал, по стои ед но чув ство кај 
гра ѓа ни те де ка Охрид ски от рам ко
вен до го вор функ ци о ни ра во пол за 
единс тве но на ал бан ска та за ед ни ца. 
Тие се пра шу ва ат за ко го бе ше до
не сен Рам ков ни от до го вор и за ко го 
ва жи. Но, спо ред ме не, тој е до го вор 
од ин те рес на др жа ва та кој стра те
шки тре ба да ги уна пре ду ва од но си
те ме ѓу за ед ни ци те и нив на та вклу
че ност во си сте мот, да би дат дел од 
до не су ва ње то од лу ки.
Во пос лед но вре ме, мо же би под при
ти сок на ме ѓу на род на та за ед ни ца, 
др жа ва та поч ну ва фо ку сот да го 
про ши ру ва и кон дру ги те за ед ни ци 
за да се из бег нат или се ану ли ра ат 
ста во ви и мис ле ња што по сто јат кај 
по го лем дел од гра ѓа ни те. 

Kако ет нич ки Ром, ко ја е ва ша та 
пер цеп ци ја, да ли Рам ков ни от до-
го вор бе ше за Ро ми те и да ли ро ми-
те има ат при до би вки од не го?
Охрид ски от рам ко вен до го вор бе ше 
и е за си те, вклу чу вај ќи ја и ром ска
та за ед ни ца. Но, ако по раз го ва ра те 
со обич ни те лу ѓе, тие го спо де лу ва
ат чув ство то де ка Рам ков ни от до
го вор пра ктич но ги под за бо ра вил. 
Не ги вклу чил во сво ја та аген да. Јас 
не се сог ла су вам во це лост со си те 
ста во ви. Точ но е де ка фо ку сот не 

е ста вен на си те, но ром ска та за ед
ни ца, ба рем во пос лед ни ве не кол ку 
го ди ни, ако ги гле да ме по да то ци те, 
ста ти сти ки те и актив но сти те што се 
пре зе ма ат, бе ле жи еден по раст. 
Бе ле жи одре де ни ре зул та ти кои мо
жат да се пре пи шат ка ко ре зул тат 
на Охрид ски от рам ко вен до го вор и 
на си те дру ги стра те шки до ку мен
ти кои ги ре а ли зи ра др жа ва та. Тие 
ре зул та ти мо жат да се за бе ле жат во 
обра зо ва ни е то, мо жат да се за бе ле
жат во по ли тич ка та пар ти ци па ци ја 
на ром ски те по ли тич ки пар тии, во 
раз во јот на гра ѓан ски от се ктор, во 
вклу че но ста на ин сти ту ци и те на си
сте мот и пар ти ци па ци и те во до не
су ва ње то одре де ни од лу ки.

Точ но е де ка фо ку сот не е 
ста вен на си те, но ром ска-
та за ед ни ца, ба рем во пос-
лед ни ве не кол ку го ди ни, 
бе ле жи еден по раст. 

Од ас пект на Ро ми те, ка де се нај-
го ле ми те до стиг ну ва ња?
Она што е нај бол но за ром ска та за
ед ни ца, од нос но нај кри тич ни те точ
ки се во не пис ме но ста на ром ска та 
за ед ни ца, си ро ма шти ја та, ло ши те 
со циоеко ном ски ус ло ви, ин фра
стру ктур ни те мре жи што ги има во 
ром ски те за ед ни ци. 
Но ба рем во пер и о дот 20012011 г. се 
на пра ви ја по зи тив ни и афир ма тив
ни мер ки во де лот на обра зо ва ни е
то, што го по твр ду ва ат нај го ле ми от 
број из ве штаи и од ЕУ и од дру ги ре
ле вант ни ин сти ту ции кои го сле дат 
пра ша ње то на Ро ми те. Од си те ас пе
кти се кон ста ти ра ат одре де ни по до
бру ва ња во де лот на обра зо ва ни е то. 
По тоа мо же би во пос лед ни ов пер и
од и учес тво то во јав на та и во др жав
на та ад ми ни стра ци ја се по до бру ва. 
Во дру ги те сфе ри, во здрав ство то, во 
де лот на вра бо ту ва ње то, ус ло ви те за 
жи вот сѐ уште оста ну ва ат на ед но 
мно гу ни ско ни во ко е што во ид ни на 
ќе тре ба да би де по се ри оз но разг ле
да но. 

Ка де чув ству ва те де ка е по стиг нат 
по го лем на пре док во ОРД, а ка де 
по мал ку?
Ге не рал но, најм но гу е на пра ве но во 
де лот на учес тво то и пар ти ци па ци ја

Да ли мис ли те де ка Ма ке до ни ја е 
до бро ме сто за жи ве е ње бла го да-
реј ќи на Рам ков ни от до го вор?
Ова е ин те рес но пра ша ње. Ма ке до
ни ја и пред до не су ва ње то на Охрид
ски от рам ко вен до го вор би ла мул
ти кул тур на др жа ва во ко ја има го
лем број при пад ни ци на за ед ни ци
те. Се пак, со Охрид ски от рам ко вен 
до го вор се слу чи ја и до ста по зи тив
ни про ме ни и сѐ уште се по до бру ва 
си ту а ци ја та од ас пект на тоа што 
оп штес тво то е по о тво ре но, по инк
лу зив но, има по го ле ма ин те рак ци ја 
ме ѓу при пад ни ци те на за ед ни ци те. 
Од тој ас пект сме там де ка Ма ке до
ни ја ста ну ва по до бро ме сто за жи ве
е ње од 2001 г. на ва му.

РОМ СКА ТА ЗА ЕД НИ ЦА 
БЕ ЛЕ ЖИ ПО РАСТ

Чи ја со стој ба тре ба ше да ја по до-
бри ОРД, а чи ја со стој ба е по до-
бре на?

Оп штес тво то е по о тво ре-
но, по инк лу зив но, има 
по го ле ма ин те рак ци ја 
ме ѓу при пад ни ци те на 
за ед ни ци те и од тој ас-
пект сме там де ка Ма ке-
до ни ја ста ну ва по до бро 
ме сто за жи ве е ње од 
2001 г. на ва му. 
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та во јав на та ад ми ни стра ци ја Све до
ци сме де ка Се кре та ри ја тот за спро
ве ду ва ње на Охрид ски от рам ко вен 
до го вор ре дов но об ја ву ва кон кур си 
за др жав ни служ бе ни ци. Пре ку тоа 
и се чув ству ва во ин сти ту ци и те де
ка има пар ти ци па ци ја, но за жал 
зна чи тел но по го ле ма е пар ти ци па
ци ја на при пад ни ци те од ал бан ска
та за ед ни ца. Вла да та во пос лед ни ве 
не кол ку кон кур си по ста ви ус ло ви 
да има и за га ран ти ра ни ме ста и за 
дру ги те при пад ни ци на за ед ни ци те 
кои ќе мо жат да вле зат ка ко др жав
ни служ бе ни ци. Од тој ас пект има 
по до бру ва ња и тие се за бе ле жу ва
ат. По до бру ва ње има и во де лот на 
учес тво то на за ед ни ци те во јав ни от 
и кул тур ни от жи вот. По до бру ва ње 
има и од ас пект на ко му ни ка ци ја та 
ед ни со дру ги, по до бру ва ње на ин те
рак ци ја та што ја има ат одре де ни за
ед ни ци во Ма ке до ни ја, но не до вол
но. Сѐ уште има го лем број гра ѓа ни 
ко и што жи ве ат ед ни по крај дру ги, а 
не ед ни со дру ги. Не маа до вер ба по
ме ѓу се бе, а уште по мал ку во ин сти
ту ци и те. Мо же би во ид ни на тре ба 
фо ку сот да се ста ви кон соз да ва ње 
кли ма за раз ви ва ње по го ле ма ин те
рак ци ја по ме ѓу раз лич ни те за ед ни
ци во Ма ке до ни ја, ра бо та на за ед
нич ки ини ци ја ти ви што би до ве ло 
до по до бру ва ње на до вер ба та. Во 
спро тив но, тој јаз ќе по стои и се пла
шам де ка ќе оди кон по ве ќе ви до ви 
се гре га ци ја.
Нај стра шен вид на се гре га ци ја е 
ко га за ед ни ци се изо ли ра ат од дру
ги те. Се пла шам де ка оп штес тво то, 
ин сти ту ци и те и си сте мот вле гу ва ат 
во таа зам ка. На при мер, Ал бан ци те 
во дат одре де ни ре со ри, се за ни ма ва
ат со про гра ми кои се на со че ни са
мо кон ал бан ска та за ед ни ца. 

Ве ли те де ка од го вор но ста за за ед-
нич ки от жи вот не тре ба да би де 
разд во е на, ту ку тре ба да би де ин те-
гри ра на во се кое ми ни стерс тво, во 
се ко ја ин сти ту ци ја, во се кој дел од 
оп штес тво то, за ед нич ки да се ра бо-
ти на тие ра бо ти?
Во ид ни на, фо ку сот тре ба да би де ста
вен на зго ле ме на ин те рак ци ја на за ед
ни ци те, но од цен трал но, кон ло кал но 
ни во. Ко га гра ѓа ни те ќе го за бе ле жат 
тоа, ве ќе и на те рен ќе се ме ну ва сли
ка та. Пра ша ње то за Ро ми те е ста ве но 

во ра це те на при пад ни ци на ром ска та 
за ед ни ца во рам ки те на си сте мот, но 
тоа не е до вол но. Не мо же са ми да се 
за ни ма ва ат со тоа пра ша ње, тре ба да 
ја има ат во деч ка та уло га, но око лу нив 
тре ба да се и си те дру ги, би деј ќи тоа 
е ин те рес на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и 
сме там де ка та ка тре ба и да се гле да ат 
ра бо ти те за да се ис пол нат це ли те на 
Охрид ски от рам ко вен до го вор.

ОБЕЗ БЕ ДЕ НО ОБРА ЗО ВА-
НИЕ НА МАЈ ЧИН ЈА ЗИК НА 
ЗА ЕД НИ ЦИ ТЕ 

Вие сте ди ре ктор на Упра ва та за 
обра зо ва ние на за ед ни ци те. Да-
ли има ус пех во по до бру ва ње то на 
обра зо ва ни е то на мај чин ја зик?
Тур ска та и срп ска та за ед ни ца има
ат ре дов на на ста ва на сво јот мај чин 
ја зик во ос нов но и сред но обра зо ва
ние, до де ка во ви со ко то обра зо ва
ние има ат свои ка те дри. Мај чи ни от 
ја зик на дру ги те за ед ни ци, ка ко што 
се вла шка та, бош њач ка та и ром ска та 
за ед ни ца, во учи ли шта та е из бо рен. 
Обез бе де ни се учеб ни ци те за овие из
бор ни пред ме ти. По ра но, Ми ни стерс
тво то за обра зо ва ние се со о чу ва ше со 
проб лем да об ја ву ва кон кур си, да при
ја ву ва авто ри кои да ва ат свои ра ко пи
си, а по тоа да не ма ин те рес кај ком па
ни и те ко и што ги пе ча тат и пре ве ду
ва ат, би деј ќи се ра бо ти за мал ти раж. 
Се га тоа др жа ва та го пра ви за тоа што 
ги отку пу ва автор ски те пра ва и мо же 
мно гу лес но да ги обез бе ди тие учеб
ни ци. Тоа е до пол ни те лен при до нес 
кон упо тре ба та на мај чи ни от ја зик во 
обра зо ва ни е то. 

По ве ќе ја зи ци, но да ли се стан дард-
ни про гра ми те? 
Во де лот на за ед ни ци те кои сле дат на
ста ва на из бор ни те пред ме ти пре ку 
кои го изу чу ва ат сво јот ја зик и кул ту
ра та, на став ни те про гра ми се исти од 
ас пект на со др жи ни кои што ги обра
бо ту ва ат, но се по ја ву ва ат одре де ни 
сла бо сти во про гра ми те и не ло гич но
сти во де лот на на став ни те про гра ми 
по ма ке дон ски и по ал бан ски.  

Ка ко ќе го по стиг не ме ба ланс по-
ме ѓу ко ле ктив ни те пра ва, пра во то 
на мај чин ја зик и по тре ба та ова оп-
штес тво да се ин те гри ра? 
Ми ни стерс тво то за обра зо ва ние и 
на у ка не о дам на до не се стра те ги ја за 
ин те гри ран вос пит нообра зо вен си
стем со ко ја се пред ви ду ва и се пре по
ра чу ва одре де ни пред ме ти во ко и што 
ја зи кот има мно гу мал ку вли ја ние да 
се из ве ду ва ат за ед нич ки со уче ни ци 
од раз лич ни ме ша ни за ед ни ци. Тоа е 
при ста пот кој што ние во ид ни на ќе се 
за ла га ме да би де упо тре бу ван да се 
спре чи се гре га ци ја.

НАД МИ НУ ВА ЊЕ НА ДИ-
СКРИ МИ НА ЦИ ЈА ТА ВО 
УЧИ ЛИ ШТА ТА

Ре ко вте Ро ми те има ат најм но гу 
на пре док во обра зо ва ни е то. Да ли 
мис ли те де ка има на пре док во над-
ми ну ва ње то на ди скри ми на ци ја, пр. 
во учеб ни ци те?
Ге не рал но, обра зов ни от вос пи тен си
стем ве ќе не кол ку го ди ни пре тр пу ва 
се ри оз ни ре фор ми кои се на со че ни во 
над ми ну ва ња та на сте ре о ти пи, пре
дра су ди, за шти та та и спре чу ва ње то 
на раз ни фор ми на ди скри ми на ци ја. 
Ром ска та за ед ни ца во де лот на обра
зо ва ни е то има најм но гу по стиг на то, 
ба рем во овој пер и од ко га е акту ел но 
пра ша ње то на Ро ми те во Ма ке до ни
ја. На пра ве ни че ко ри за над ми ну ва
ње на сте ре о ти пи те и пре дра су ди те, 
во ста би ли за ци ја на са ми от ка дар, на 
струч ни те служ би за по тре би те на 
ром ска та за ед ни ца. 
Ми ни стерс тво то за обра зо ва ние и на
у ка по до не су ва ње то на За ко нот за 
за шти та и спре чу ва ње од ди скри ми
на ци ја под го тви и до не се еден при
рач ник кој што ја раз ра бо ту ва ма те ри
ја та на ди скри ми на ци ја од по ве ќе ас
пе кти. При рач ни кот ќе пос лу жи ка ко 
ала тка за са ми те учи ли шта со од вет но 
да ја про це ну ва ат со стој ба та, да зна ат 
со од вет но да по ста пу ва ат во си ту а
ции на ди скри ми на ци ја, да ги пре поз
на ат пре дра су ди те и сте ре о ти пи те и 
на со од ве тен на чин да по ста пу ва ат 
со цел да не се слу чу ва ат та кви си ту
а ции. 
Ова што го спо ме на вте во де лот на 
учеб ни ци те ка ко ед но по ле ка де што 
бев ме све до ци де ка се по ја ви ја одре
де ни со др жи ни ко и што на еден на чин 
на вре ди ја одре де ни при пад ни ци на 
за ед ни ци те, вклу чу вај ќи ја и ром ска та 
за ед ни ца. Со но ва та кон цеп ци ја ко ја 
бе ше не о дам на до не се на и по ко ја што 
се под го тву ваа учеб ни ци те, та кви от 
тип на со др жи ни не се на о ѓа ат во тие 
учеб ни ци и Би ро то за раз вој на обра
зо ва ни е то од не о дам на до не се но ва 
кон цеп ци ја за под го то вка и вред ну
ва ње на учеб ни ци во ко ја што прин ци
пи те на мул ти кул ту ра и про мо ви ра

Се пла шам де ка оп штес-
тво то, ин сти ту ци и те и 
си сте мот вле гу ва ат во таа 
зам ка (на се гре га ци ја). 
На при мер, Ал бан ци те во-
дат одре де ни ре со ри, се 
за ни ма ва ат со про гра ми 
кои се на со че ни са мо кон 
ал бан ска та за ед ни ца. 

Пра ша ње то за Ро ми те е 
ста ве но во ра це те на при-
пад ни ци на ром ска та 
за ед ни ца во рам ки те на 
си сте мот, но тоа не е до-
вол но. Не мо же са ми да 
се за ни ма ва ат со тоа пра-
ша ње, тре ба да ја има ат 
во деч ка та уло га, но око лу 
нив тре ба да се и си те дру-
ги, би деј ќи тоа е ин те рес 
на Ма ке до ни ја.
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ње на прин ци пи те на то ле ран ци ја се 
вмет на ти ка ко прин ци пи по ко и што 
ќе тре ба да се дви жат и ид ни те авто
ри на учеб ни ци.

Да ли во учи ли шта та има об вр ска за 
от чет ност за из јас ну ва ње во од нос 
на за бе ле жа ни слу чаи на ди скри ми-
на ци ја?
По стои ме ха ни зам пре ку кој тре ба да 
се при ја ву ва ат и да се сле дат та кви те 
слу чаи. Учи ли шта та во те кот на овој 
пер и од се га има ат об вр ска за са мо
е ва лу а ци ја. До пол ни тел но, со при
рач ни кот ка ко ала тка, учи ли шта та ќе 
из ве сту ва ат за слу чаи на ди скри ми на
ци ја и на кој на чин би ле тре ти ра ни и 
ка ко се над ми на ле исти те. 

Зна чи вред нос ни те си сте ми за 
кон тро ла на учеб ни ци те, са мо е ва-
лу а ци ја та и при рач ни кот ка ко два 
клуч ни ме ха низ ми. Ме ѓу тоа да ли 
по стои до вол но свест кај ра ко водс-
тва та на учи ли шта та и кај на став-
ни ци те око лу овие пра ша ња?
Ма ке дон ско то оп штес тво знае за фе
но ме нот ди скри ми на ци ја, но има по
тре ба од мно гу еду ка ци ја за фор ми те 
и за на чи ни те низ ко и што се ма ни
фе сти ра ди скри ми на ци ја та. И ние 
во Ми ни стерс тво за обра зо ва ние и 
на у ка ко га ја фор ми рав ме ра бот на та 
гру па и ко га сед нав ме да ра бо ти ме на 
при рач ни кот за не ди скри ми на ци ја, 
на кра јот од про це сот кон ста ти рав ме 
ли чен на пре док. Та ка и са ми те учи
ли шта има ат по тре ба од еду ка ци ја и 
во ид ни на пре ку спро ве ду ва ње то на 
при рач ни кот са ми те ќе уви дат кол ку 
уште мно гу има да се на у чи и на кол
ку мно гу ра бо ти тре ба да се вни ма ва 
ко га ста ну ва збор за ди скри ми на ци ја. 
Ту ка го има ме и За ко нот за не ди скри
ми на ци ја и тоа ге не рал но тре ба пр
венс тве но да ја по диг не све ста кон 
овој не са кан фе но мен, ка ко ме ха ни
зам и ве ру вам де ка ќе се зго ле ми бро
јот на при ја ве ни слу чаи за ди скри ми
на ци ја. За тоа што до де ка го не мав ме 
за ко нот, во го лем број за ко ни има ше 
одред би кои на не кој на чин ја ре гу ли
раа ди скри ми на ци ја та, но гра ѓа ни те 
не маа до вер ба. Гра ѓа ни те нај че сто беа 
обес хра бре ни од дол ги те про це ду ри 
за да ги при ја ву ва ат тие слу чаи и да 
ги по кре ну ва ат по стап ки те. Се га, оче
ку ва ме зго ле мен број на при ја ве ни и 
раз ре ше ни слу чаи. А се ка ко де ка и во 
обра зо ва ни е то, пре ку ра бо та та и имп
ле мен ти ра ње то на овие про гра ми.

Сѐ УШТЕ ИМА ПРИ МЕ РИ 
НА ДИ СКРИ МИ НА ЦИ ЈА НА 
РО МИ ТЕ 

Да ли сѐ уште има се гре га ци ја на Ро-
ми те во обра зов ни от про цес?
Во де лот на обра зо ва ни е то, ба рем за 
ром ска та за ед ни ца, до се га има ше из

ве сту ва но за не кол ку слу чаи на ди
скри ми на ци ја во одре де ни сре ди ни. 
Тре ба да се наг ла си де ка ром ска та 
за ед ни ца е жр тва на при род на се гре
га ци ја по ра ди тоа што нај го лем број 
од Ро ми те жи ве ат во ге то и зи ра ни 
сре ди ни. Спо ред тоа, до кол ку ло кал
на та са мо у пра ва не обез бе ди со од
вет ни ус ло ви за до му ва ње, ќе по стои 
ди скри ми на ци ја на Ро ми те во си те 
дру ги по ли ња. 
Ние имав ме еден слу чај во Би то ла во 
на сел ба та Ба ир, ка де има го лем број 
Ро ми чии де ца одат во ос нов но то учи
ли ште „Ѓор ги Су га ре“. Та му од 600 
уче ни ци, 500 се Ро ми. Има ше об ви ну
ва ња де ка има ди скри ми на ци ја де ка 
тоа не тре ба да се доз во ли. Она што 
се оби дов ме да го на пра ви ме ка ко ин
тер вен ци ја е тоа што за ед но со ло кал
на та са мо у пра ва по ну див ме мож ност 
тие уче ни ци без ог лед на ре ор га ни
за ци ја та да мо жат да се за пи шу ва ат и 
во дру ги те учи ли шта кои гра ви ти ра
ат во гра дот и при тоа да се обез бе ди 
пре воз до тие ме ста за да им се олес ни 
и на ро ди те ли те и на са ми те уче ни ци. 
Но, ин те рес но е тоа што ро ди те ли те 
са ка ат нив ни те де ца да оста нат во тоа 
учи ли ште. Дел од нив спом ну ва ат де
ка е тоа тра ди ци ја на нив но то се мејс
тво. Тоа е ин ди ка тор де ка тре ба да се 
ра бо ти и на све ста кај са ми те Ро ми 
око лу фор ми те на ди скри ми на ци ја 
ко и што на долг план пре диз ви ку ва ат 
проб ле ми. 

Имам впе ча ток де ка ин те гра ци ја та 
да ва по го лем шан са за ус пех, откол-
ку се гре га ци ја та во по себ ни учи ли-
шта или по себ ни па ра лел ки.
Точ но е де ка од вна треш но ста се по ја
ву ва ат по ве ќе дип ло ми ра ни сту ден ти, 
кои до а ѓа ат од ме ша ни сре ди ни. Тоа 
е та ка, би деј ќи тие лу ѓе има ат при ли
ка по и на ку да гле да ат на жи во тот, на 
оп штес тво то и на си те те ко ви што се 
слу чу ва ат. Дру жеј ќи се со при пад ни
ци на по го ле ми за ед ни ци, споз на вај
ќи ја нив на та кул ту ра, нив на та тра
ди ци ја, нив ни те вред но сти, се то тоа 
при до не су ва кон по го ле ма ин те гри
ра ност во си сте мот.

Ге то и зи ра ни те сре ди ни се спе ци
фич ни по тоа што та му си сте мот на 
вред но сти е по и на ков откол ку во ме
ша ни те сре ди ни. Во ге то и зи ра ни те 
сре ди ни зна е те са мо за вас и за лу ѓе то 
око лу вас и се при пад ни ци на за ед ни

ца та на ко ја што сте и вие. Пра ктич но 
кру гот ту ка се за тво ра. Ток му за ра ди 
тоа има ме та кви слу чаи лу ѓе то од ме
ша ни сре ди ни, кои ко му ни ци ра ат со 
по ве ќе раз лич ни за ед ни ци, да се по ус
пеш ни во жи во тот.
Да ли чув ству ва те де ка има до вол но 
Ро ми во јав ни от жи вот, во по ли ти-
ка та, во спор тот, во биз ни сот?
Во одре де ни сег мен ти, да. При сут ни 
сме, за бе ле жа ни сме, по чи ту ва ни сме, 
го до би ва ме со од вет но то вни ма ние, 
но во мно гу дру ги об ла сти, не. На при
мер, во по ли тич ки от жи вот ве ќе има 
мно гу јав ни лич но сти и по ли ти ча ри 
Ро ми кои си те мно гу до бро ги зна ат.
Во кул тур ни от жи вот се за бе ле жу ва ат 
го ле ми сла бо сти. Ед но став но мла ди те 
Ро ми не се чув ству ва ат де ка се при фа
те ни од дру ги те. Ко га ги ка нам мла ди
те лу ѓе „ај де дој де те во град, ќе сед не
ме не ка де“ и слич но, тие се пов ле ку ва
ат, ве лат „по до бро дој де те вие ва му кај 
нас ќе се ди ме, откол ку ние да оди ме 
во град да се со о чи ме со не при јат ни 
си ту а ции, ко га ќе ни ка жат отво ре но 
де ка не сме до бре дој де ни“. 

 Да ли вас ви се слу чу ва не што та кво 
лич но и ка ко да се про ме ни со стој-
ба та?
Ме не лич но, да. Ми се слу чи во Бе ро
во, пред две го ди ни. Се оби дов ме со 
не кол ку дру га ри да вле зе ме во ед на 
ди ско те ка. И бев ме спре че ни во тоа. 
Бев не при јат но из не на ден, би деј ќи 
Бе ро во ва жи за ед на сре ди на во ко ја
што до се га та кви проб ле ми не ма ло. 
Во Скоп је се којд нев но има та кви слу
чаи кои дел од нив и јав но беа пре зен
ти ра ни. Од тој ас пект има проб ле ми, 
има не при јат ни си ту а ции ко и што 
при до не су ва ат мла ди те Ро ми да се 
пов ле ку ва ат и за тво ра ат во свој круг. 
Про ме ни ве ќе поч наа да се слу чу ва ат 
со тоа што има го лем број сту ден ти и 
со са мо то тоа ве ќе сли ка та се ме ну ва 
кај гра ѓа ни те. Ром ска та за ед ни ца ве ќе 
се бу ди и поч ну ва да се вклу чу ва во 
оние нор мал ни те ко ви. Поч ну ва да се 
шко лу ва, да се обра зу ва, а со са мо то 
тоа, поч ну ва да ја има во ин сти ту ци
и те.
Во Го сти вар за прв пат има ме ле кар 
Ром вра бо тен во бол ни ца та и со вет
ник Ром во оп шти на та. Од тој ас пект 
поч ну ва ат да се ме ну ва ат ра бо ти те. 
Не са мо во обра зо ва ни е то, про ме ни 
мо ра да има и во дру ги те сфе ри. Ние 
мо же да се еду ци ра ме кол ку са ка ме, 
мо же да се еду ци ра ме по сто ја но, но 
ефе кти те не ма да би дат та кви ка кви 
што ние оче ку ва ме и са ка ме да би дат 
бр зо. Са мо на овој на чин пре ку про а
ктив ност, пре ку по зи тив ни при ме ри, 
мо же да се ме ну ва сли ка та во це ло то 
оп штес тво. Но, за тоа ќе тре ба вре ме и 
мно гу ан гаж ман и труд. 

Точ но де ка има по ве ќе 
дип ло ми ра ни сту ден ти, 
кои до а ѓа ат од ме ша-
ни сре ди ни. Тоа е та ка, 
би деј ќи тие лу ѓе има ат 
при ли ка по и на ку да гле-
да ат на жи во тот, на оп-
штес тво то и на си те те-
ко ви што се слу чу ва ат. 
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РЕ ЗИ МЕ
Ре џеп Али Чу пи сме та де ка Ма ке до
ни ја, и пред Охрид ски от рам ко вен 
до го вор, би ла мул ти кул тур на др жа ва. 
Но, со овој до го вор оп штес тво то е по
о тво ре но, по инк лу зив но и има по го
ле ма ин те рак ци ја ме ѓу при пад ни ци те 
на за ед ни ци те. По стои пер цеп ци ја де
ка Охрид ски от рам ко вен до го вор не е 
фо ку си ран на си те гра ѓа ни и функ ци
о ни ра во пол за единс тве но на ал бан
ска та за ед ни ца. Но, по стои на пре док 
и за Ро ми те, по себ но во де лот на обра
зо ва ни е то, а во пос лед но вре ме до го
во рот при до нел за зго ле му ва ње на 
учес тво то на Ро ми те во јав на та ад ми
ни стра ци ја. Пра во то на обра зо ва ние 
на мај чин ја зик е обез бе де но. МОН 
про мо ви ра ин те гри ра но обра зо ва ние 
и не ди скри ми на ци ја. Би ро то за раз вој 
на обра зо ва ни е то во ве ло нов на чин на 
под го то вка и вред ну ва ње на учеб ни
ци те, во кој што се вклу че ни прин ци
пи те на мул ти кул ту ра и на то ле ран
ци ја. Кон тоа при до не су ва и но ви от 
на чин на са мо о цен ка на учи ли шта та и 
сле де ње на при рач ни кот за не ди скри
ми на ци ја. Фо ку сот тре ба да би де на 
соз да ва ње кли ма за раз ви ва ње по го
ле ма ин те рак ци ја по ме ѓу раз лич ни те 
за ед ни ци во Ма ке до ни ја, ра бо та на за
ед нич ки ини ци ја ти ви, што би до ве ло 
до по до бру ва ње на до вер ба та. 

Ре џеп Али Чу пи, ро ден во 1983 г. во Го
сти вар, дип ло ми ран прав ник, те ков но 
на пост дип лом ски сту дии на уни вер
зи те тот ФОН во Скоп је. Во мо мен тов 
е ди ре ктор на Упра ва та за раз вој и за 
уна пре ду ва ње на обра зо ва ни е то на ја
зи ци те на при пад ни ци те на за ед ни ци
те, во МОН. Ра бо тел во по ве ќе ром ски 
гра ѓан ски ор га ни за ции  Ар ка, Ку ма
но во, Ро ма вер зи тас, Ден до вас, Скоп је.

rezime
Redžep Ali Čupi gindinel kaj i Make
donia, thaj anglo Ohridesko phandlo 
lafi sine multikulturnikani them. Numa, 
akale phandle lafesa o amalipe si popu
tardo, isi ole barder inkluzia thaj isi ole 
bareder interakcia maškar e preperutne 
e khedinengere. Isi percepcia kaj o 
Ohridesko phandlo lafi nane fokusirime 
sa e dizutnenge thaj kerela peske funk
cia sar šukaripe jekhutno e albanikane 
khedinake. Numa, isi thaj anglipe thaj e 
Romenge, ulavde ano kotor e sikljovipas
koro, a ano paluno vaxt thaj o phandlo lafi 
kerda te ovel barjovipe e leipaskoro than 
e Romenge ani putardi administracia. O 
hako e sikljovipaskoro ki dajakiri čhib si 
arakhlo. O MSS kerela promocia thaj in
tegririme sikljovipe thaj bidiskriminacia. 
O Biro bašo barjovipe e sikljovipaskoro 
kerda nevo čhani ko keripe buti thaj de
ipe e lilengoro savendar ovela sikljovipe, 
ane save si phandle e principoja e multi
kulturakere thaj toleranciakere. 

Kori adava isi deipe thaj o nevo čhani 
e korokoro ocenipaskoro ke škole thaj 
observacia e instrukciengoro baši bidis
kriminacia. O fokuso trubul te ovel ko 
keripe klima bašo barjovipe bareder in
terakciakoro maškar e averikane khedina 
ani Makedonia, buti ke jekhethane inicia
tive, so ka anel dži pošukar patjavipe.

Redžep Ali Čupi, biame si ano 1983 b. 
ano Gostivar, diplomirime juristo si, 
akana si ke postdiplomakere studie ko 
Univerziteto FON ano Skopje. Ano mo
mento si direktoro ko Biro bašo barjovipe 
thaj anglipe e sikljovipaskoro ke čhiba e 
preperutnengere e khedinengoro ano 
MSS. Kerda buti pobuter romane dizut
nikane organizaciende Arka, Kumanovo, 
Romaverzitas, Dendo vas, Skopje.

PёrmbledhJe
Rexhep Ali Çupi mendon se Maqedonia, 
edhe para Marrёveshjes kornizё tё Ohrit, 
ka qenё shtet multikulturor. Por, me kёtё 
marrёveshje shoqёria ёshtё mё e hapur, 
mё inkluzive dhe ka bashkёpunim mё 
tё madh mes pjesёtarёve tё bashkёsive. 
Ekziston perceptim se Marrёveshja 
kornizё e Ohrit nuk ёshtё e pёrqendruar 
nё tё gjithё qytetarёt dhe funksionon 
nё dobi vetёm tё bashkёsisё shqiptare. 
Por, ekziston pёrparim edhe pёr romёt, 
veçanёrisht nё pjesёn e arsimit, ndёrsa 
nё kohё tё fundit marrёveshja ka kon
tribuar pёr rritjen e pjesёmarrjes sё 
romёve nё administratёn publike. E dre
jta e shkollimit nё gjuhёn amtare ёshtё 
siguruar. MSHA promovon arsimim tё 
integruar dhe jo diskriminim. Byroja pёr 
zhvillimin e arsimit ka vendosur mёnyrё 
tё re tё pёrgatitjes dhe vlerёsimit tё tek
steve shkollore, ku janё kyçur parimet 
e multikulturёs dhe tё tolerancёs. Drejt 
kёsaj kontribuon edhe mёnyra e re e 
vlerёsimit tё shkollave dhe pёrcjellja e 
doracakut pёr jo diskriminim. Fokusi 
duhet tё jetё nё krijimin e klimёs pёr 
zhvillimin e bashkёpunimit mё tё madh 
mes bashkёsive tё ndryshme nё Maqedo
ni, puna nё iniciativa tё pёrbashkёta, qё 
do tё sillte deri te pёrmirёsimi i besimit.

Rexhep Ali Çupi, i lindur nё vitin 1983 nё 
Gostivar, jurist i diplomuar , aktualisht nё 
studimet posdiplomike nё Universitetin 
FON nё Shkup. Aktualisht ёshtё drejtor 
i Drejtorisё sё zhvillimit dhe avancimit 
tё arsimimit tё gjuhёve tё bashkёsive nё 
MASH. Ka punuar nё mё shumё asocia
cione qytetare rome  Arka, Kumanovё, 
Romaversitas, Dendo vas, Shkup.

SummAry
Redzep Ali Cupi thinks that Macedonia 
was a multicultural state even before the 
Ohrid Framework Agreement. However, 
with this agreement the society has be
come more open, more inclusive and 
there is a bigger interaction between the 
communities. There is a perception that 
the Ohrid Framework Agreement is not 
focused on all citizens and that it func
tions only for the benefit of the Albanian 
community. However, there is progress 
for the Roma as well, especially in the part 
of the education, and lately the agree
ment has contributed for increasing the 
participation of Roma in the public ad
ministration. The right to education in 
one’s mother tongue is guaranteed. MES 
promotes integrated education and non
discrimination. The Education Develop
ment Bureau has introduced a new way 
of preparation and valuation of lesson 
books, which includes the principles of 
multiculture and tolerance. This is sup
ported by the new way of selfassessment 
of the schools and following the nondis
crimination manual. The focus should be 
on creating a climate for development of 
a bigger interaction of the different com
munities in Macedonia, working on joint 
initiatives, which would lead to improv
ing the confidence.

Redzep Ali Cupi, born in 1983, in Gosti
var, graduated lawyer, following gradu
ate studies at FON University in Skopje. 
At the moment he is a Director of the 
Directorate for Development and Promo
tion of the Languages of the Communi
ties at the Ministry of Education and 
Science. He worked in a number of Roma 
civil society organisations, such as Arka, 
Kumanovo, Romaversitas, Dendo vas, 
Skopje.
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Ѓу нер Ис ма ил
ДОГОВОРОТ Нѐ ПРИНУДУВА ДА РАЗГОВАРАМЕ ЗА ЖЕШКИТЕ 
ПРАШАЊА
Gjyner ismail, marrёveshja na detyron tё bisedojmё pёr çёshtjet e nxehta
Gjuner ismail, the Agreement forces us to discuss hot issues

Ка ко ги пер ци пи ра те це ли те на 
Рам ков ни от до го вор? 
Пр во, Рам ков ни от до го вор е ре ла
тив но кус по не го ва та фор ма. Тој е 
фа ктич ки еден до го вор од отво рен 
тип кој што по драз би ра ше и тоа во 
го лем дел е ре а ли зи ра но, ар ти ку ла
ци ја по ре ал ни и кон крет ни за ко ни. 
Зна чи, по драз би ра ше ед на по дол
го роч на за ко но дав на актив ност. Тој 
е вгра ден во таа смис ла во уста вот, 
јас мис лам и во дру ги за ко ни. Но, 
тој е отво рен во ед на дру га смис ла 
на збо рот, што е мо же би и по те шка 
за раз би ра ње и ка ко што гле да ме и 
по те шка за при ме ну ва ње. Не го ва та 
отво ре ност по драз би ра не го во кре
а тив но тол ку ва ње. Охрид ски от рам
ко вен до го вор имп ли ци ра ус лож ну
ва ње на про це си те на де мо крат ско 
до го ва ра ње, а не де мо крат ско надг
ла су ва ње или арит ме тич ко надг
ла су ва ње. Не што кое и до де не шен 
ден не сум си гу рен де ка има ви со ка 
вред ност ни ти упо треб ли вост, иа ко 
си те из ве штаи на европ ска та ко ми
си ја за на пре до кот на зем ја та кан
ди дат од 2005 г. на ва му, го но ти ра 
пра ша ње то, од нос но проб ле мот на 
Ма ке до ни ја, ка ко не до стиг на де мо
крат ски ди ја лог. Зна чи, за од лу ки те 

во де мо кра ти ја та, ка ко го ли по ли
тич ки од лу ки, или од лу ки ар ти ку ли
ра ни во за кон, мо ра да се по драз бе
ре де ка се ре зул тат на де мо крат ско 
усог ла су ва ње. Де мо кра ти ја та по
драз би ра ни во на оп штост, од нос но 
упра ву ва ње то со оп штес тво то мо же 
да по драз бе ре од лу ки или про це си 
ко и што ќе про из ве дат што по мал
ку не за до волс тво. За тоа, Охрид ски
от рам ко вен до го вор е мно гу ва жен 
до ку мент. Тој не ма са мо исто ри ска 
те жи на. Тој со др жи мо мент на во ве
ду ва ње нов прин цип на гра де ње на 
од но си те во оп штес тво то.

Ако е та ква пер цеп ци ја та на Рам-
ков ни от до го вор, да ли таа пер цеп-
ци ја е спо де ле на ме ѓу по ли тич ки-
те ли де ри во Ма ке до ни ја? Да ли се 
тие по све те ни на ва кво раз би ра ње 
на Рам ков ни от до го вор?

На кра тко, на си те. По ли тич ки те ли
де ри по од нос на Охрид ски от рам
ко вен до го вор се де лум но вул гар но 
праг ма тич ни, де лум но се ин ди фе
рент ни, де лум но не го са ка ат, де лум
но го чув ству ва ат ка ко на си лие врз 
по ли тич ка та вол ја на тие ко и што 
го воз диг на ле до по ли тич ки ли дер, 
зна чи, на нив но то гла сач ко те ло. 
По ли тич ки те ли де ри де лум но го 
раз би ра ат ка ко ала тка со чи ја по
мош мо жат да ја лан си ра ат и тес на
та гру па ци ја зад нив. По ли тич ки те 

Да ли мис ли те де ка Ма ке до ни ја е 
по до бро ме сто за жи ве е ње де не-
ска, де сет го ди ни по Рам ков ни от 
до го вор, и тоа бла го да реј ќи на не-
го? 
Ако се ап стра хи рам од тоа што се 
слу чу ва во пос лед ни те го ди ни, а не е 
ди рект но по вр за но, па ни ти мис лам 
де ка е про из ве де но за ра ди одред
би те на Рам ков ни от до го вор, Ма ке
до ни ја е си гур но поз дра во ме сто за 
жи ве е ње од ас пект на ме ѓу на ци о
нал ни те од но си. Охрид ски от рам
ко вен до го вор на нај груб на чин нѐ 
со о чи со ре ал но ста, а таа ре ал ност 
го во ри де ка ние си те во ова зем ја 
сме гра ѓа ни и си те сме во крај на ли
ни ја ед на кви и пред се бе и пред за
ко нот и пред дру ги от. Бла го да ре ние 
на на ши те на ци о на лиз ми, ние по ме
ѓу се бе се гле дав ме со до за на сом
ни ча вост. Мис лам де ка Охрид ски от 
до го вор таа гра ни ца на сом ни ча вост 
ја ка чи мно гу ви со ко, од нос но ја све
де на ми ни мум, ка ко са каш да го ин
тер пре ти рам. Спо ред тоа, крај ни от 
од го вор е се пак де ка Охрид ски от 
рам ко вен до го вор, ка ко еден ма ти
чен до ку мент, вгра ден во уста вот, 
овоз мо жи Ма ке до ни ја да би де по до
бро ме сто за жи ве е ње. 

Охрид ски от рам ко вен до-
го вор имп ли ци ра ус лож-
ну ва ње на про це си те на 
де мо крат ско до го ва ра ње, 
а не де мо крат ско надг ла-
су ва ње. ОРД во ве ду ва нов 
прин цип на гра де ње на 
од но си те во оп штес тво то.

По ли тич ки те ли де ри во 
од нос на ОРД се де лум но 
вул гар но праг ма тич ни, 
де лум но се ин ди фе рент-
ни, де лум но го чув ству-
ва ат ка ко на си лие врз 
по ли тич ка та вол ја на 
нив но то гла сач ко те ло.
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пар тии, не фор мал ни те или фор мал
ни те по ли тич ки гру пи, се ед но, ни кој 
од нив кон Охрид ски от рам ко вен 
до го вор не при ста пил со це лос но ап
сор би ра ње на не го ва та вид ли ва или 
не вид ли ва со др жи на. Мис лам де ка 
пос ле ден кој што та ка при ста пу ва
ше е Бо рис Трај ков ски. Осо бе но ко
га ја из гу би по ли тич ка та под др шка 
на пар ти ја та ко ја што го кан ди ди ра 
за пре тсе да тел, тој го до би чи сти от 
про стор не оп то ва ре но да го ар ти
ку ли ра Охрид ски от до го вор. Ко га 
си не оп то ва рен со мо рал ни те или 
по ли тич ки те об вр ски кон ед на или 
дру га по ли тич ка гру па ци ја, то гаш 
си во со стој ба да ап сор би раш еден 
до го вор ка ко што е Охрид ски от и 
плус се раз би ра ни во то на искре
но то пра кти ку ва ње на по ли ти ка на 
Бо рис Трај ков ски до де не шен ден во 
Ма ке до ни ја е не над ми на то. Со си
те не го ви не до ста то ци, чо веч ки или 
по ли тич ки, тој бе ше мо дел на по ли
тич ка искре ност.   

Мис лам де ка пос ле ден 
(ли дер) кој што не оп то-
ва ре но го ар ти ку ли раше 
Охрид ски от до го вор е 
Бо рис Трај ков ски.

Да ли сме та те де ка по ма ло број ни-
те за ед ни ци, ка ко што се Тур ци те, 
Ро ми те, Ср би те, мо же да по мог нат 
ет нич ки те Ма ке дон ци и ет нич ки те 
Ал бан ци да вос по ста ват по функ-
ци о нал ни од но си?
При род но е тоа та ка. На у ка та го има 
тоа соз на е но, го има об јас не то, за ра
ди тоа што т.н. по тис на ти гру пи, под 
кој би ло ос нов, има ат во се бе, освен 
суб вер зи вен, и кон стру кти вен по
тен ци јал, осо бе но во си ту а ции ка де 
е мож но су ди ра ње на т.н. по го ле ми 
гру пи. Во прин цип, по ма ли те ет нич
ки за ед ни ци во Ма ке до ни ја, освен 
што мо жат да би дат украс на мул ти
кул ту ра лиз мот, во нај у ба ва смис ла 

на збо рот, тие мо жат да по мог нат 
во омек ну ва ње на од но си те по ме ѓу 
по го ле ми те ет нич ки за ед ни ци. При
тоа, не мо жат да би дат и единс тве
ни те ко и што го пра ват тоа. Јас ги 
гле дам во кон сте ла ци ја, ина ку са ми
те по се бе ко га би ги оста ви ле, тие 
би би ле пот пол но не моќ ни. 

ОПАС НО Е ФОР МАЛ НО-
ТО ЧИ ТА ЊЕ НА ДО ГО-
ВО РОТ

Ка де мис ли те де ка е овој сен зи-
ти вен ба ланс, ме ѓу гра ѓан ско оп-
штес тво и мул ти кул тур но оп штес-
тво во мо мен тот и ка де би тре ба ло 
да се дви жи во ид ни на?
Зна чи, пр во, опас но ста од фор мал но 
чи та ње на Рам ков ни от до го вор или 
за ко ни те кои про из ле гоа од не го, 
се ко гаш по стои. И таа всуш ност се 
слу чу ва за ра ди тоа што по ли тич ка
та праг ма го по ка жу ва ка ко нај лес но 
пра кти ци ра ње на Рам ков ни от до
го вор, што не зна чи де ка тоа е и до
вол но про ду ктив но за оп штес тво то. 
И тоа е, на при мер, мно гу јас но вид
ли во со ком по зи ци ја та на ор га ни те 
на упра ва та, со оној не сре ќен се кре
та ри јат за спро ве ду ва ње на Рам ков
ни от до го вор. Са ми от се кре та ри јат 
ука жу ва на фор мал но раз би ра ње на 
не шта та кое всуш ност е од ли чен из
го вор за соз да ва ње др жав на упра ва 
или јав ни служ би вос по ста ве ни или 
из гра де ни по пар ти о крат ски ме ха
низ ми, што е ед на го ле ма опас ност 
за це ло то оп штес тво.

Тоа, до ве де но до ап сурд, е т.н. пра
вич на за ста пе ност спо ред ко ја има
ме др жав ни служ бе ни ци ко и што се
дат до ма и при ма ат пла та. Од дру га 
стра на тоа му овоз мо жу ва на по ста
ри от парт нер во ко а ли ци ска та вла
да на пе де сет при ме ни по ос нов на 
пра вич на за ста пе ност, да вра бо ти 
три ста, се раз би ра јав но не о бе ло
де не то, со што др жав на та ад ми ни
стра ци ја се рас и пу ва до крај. Ко ор
ди на ци ско те ло кај еден по ли тич ки 
пот пре тсе да тел на вла да би би ло 
со се ма до бро и со се ма до вол но да 
ја над ми не уло га та на овој се кре та
ри јат кој се пре тво ра во па ра лел на 
аген ци ја за др жав ни служ бе ни ци, 
ко ја доз во лу ва да се соз да ва ат па ра
лел ни сли ки на све тот. На кра јот на 
кра и шта та, ако не кој Ал ба нец во ова 
зем ја е ми ни стер, тој не е ми ни стер 
за Те то во, за Го сти вар или за Ку ма
но во, тој е ми ни стер и за Стру ми ца 
и за Ге вге ли ја и за Би то ла. 

Ко га јас бев ми ни стер за кул ту ра, 
то гаш ни от ми ни стер за обра зо ва
ние, не го ви от за ме ник, кој бе ше Ал
ба нец, го ис пра ќа ше са мо во Те то во, 
во Го сти вар и во Лип ко во, на при
мер. Му за бе ле жав ме де ка не е во 

ред тоа. Тој тре ба да го пра ќа не го 
во Дел че во ка де што не ма ни е ден 
Ал ба нец. Ви ка, не ма Ал бан ци та му. 
Па тоа не е за ме никми ни стер за 
Ал бан ци, тој е ви сок др жа вен служ
бе ник на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

Да ли мис ли те де ка Охрид ски от 
рам ко вен до го вор по зи тив но вли-
јае на те ри то ри јал ни от ин те гри-
тет?
Ако тре ба да се над ми нат не кои 
ми сти фи ка ции, ед на од по го ле ми
те е кан то ни за ци ја та. Без до вол но 
јас но разг ло бу ва ње на кон цеп тот 
на кан то ни и на кан то нал на ор га
ни за ци ја на оп штес тво, вед наш се 
по ка жа на кан то ни за ци ја та ка ко на 
црн ѓа вол. Се отво ри па тот за си те 
те  о рии на за го во ри. Охрид ски от 
рам   ко вен до го вор го отво ри па тот 
на де цен тра ли за ци ја, кој ка ко са ка 
не ка ја раз бе ре. Ако е прод ла бо че на 
де цен тра ли за ци ја, таа ќе по драз бе
ре, спо ред се гаш на та те ри то ри јал
на ор га ни за ци ја, 84 кан то ни. И ту ка 
што ќе пра ви ме? Ќе има ме и кан тон 
Дел че во и кан тон Пех че во и кан
тон Го сти вар и кан тон Бр ве ни ца. 
Де цен тра ли за ци ја та е единс тве ни
от мо дел кој што мо же да до не се до 
гра де ње не на прег на ти од но си во 
оп штес тво то. Де цен тра ли за ци ја та 
по д раз би ра пот пол но раз ме сту ва ње 
на цен трал на та власт. Тоа е про цес. 
Тоа не мо же да се кон тро ли ра. Мо
же не кои за ко ни да по ма га ат и да го 
во ве ду ва ат. Охрид ски от рам ко вен 
до го вор по ка жа проб лем кој што се
га го чув ству ва ме. Ова зем ја е хи пер
цен тра ли зи ра на и во неа пре ми е рот  
без мал ку на сво ја та ма са од на у тро 
ре ша ва ми кро пра ша ња, па до ма
кро пра ша ња. Тоа про из ве ду ва еден 
друг проб лем, оној кој жи вее во Го
сти вар и оној од Дел че во из во рот на 
си те не го ви проб ле ми и ре ше ни ја ги 
гле да во Скоп је. Де цен тра ли за ци ја
та ќе овоз мо жи пр во гра ѓа ни те јас но 

Опас но ста од фор мал но 
чи та ње на Рам ков ни от до-
го вор или за ко ни те кои 
про из ле гоа од не го, се ко-
гаш по стои. Тоа е јас но 
вид ли во со ком по зи ци ја та 
на ор га ни те на упра ва та.

По ма ли те ет нич ки за ед-
ни ци мо жат да по мог-
нат во омек ну ва ње на 
од но си те по ме ѓу по го ле-
ми те ет нич ки за ед ни ци. 
При тоа, не мо жат да би-
дат и единс тве ни те ко и-
што го пра ват тоа.

На кра јот на кра и шта та, 
ако не кој Ал ба нец во ова 
зем ја е ми ни стер, тој не 
е ми ни стер за Те то во, за 
Го сти вар или за Ку ма но-
во, тој е ми ни стер и за 
Стру ми ца и за Ге вге ли ја 
и за Би то ла. 

Охрид ски от рам ко вен 
до го вор го отво ри па-
тот на де цен тра ли за ци-
ја. Таа е единс тве ни от 
мо дел кој што мо же да 
до не се до гра де ње не на-
прег на ти од но си во оп-
штес тво то. 
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да ги иден ти фи ку ва ат нив ни те по
тре би. Вто ро, гра ѓа ни те јас но да ги 
ар ти ку ли ра ат тие по тре би и тре то, 
гра ѓа ни те јас но да ви дат ка де е ре
ше ни е то на нив ни те проб ле ми. 

ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА ТА 
ЕДИНС ТВЕ НО ПО ЕТ-
НИЧ КА ПРИ ПАД НОСТ Е 
ГР ДА РАМ КА

Да ли мис ли те де ка раз во јот на по-
ли тич ки те пар тии од 1992 до 2001 
и од 2001 на ва му ну ди до вол но ко-
хе зи ја?
Ко га на ста ну ва ше плу ра лиз мот, во 
Ма ке до ни ја по сто е ше тра ди ци ја на 
та ка на ре че ни на ци о нал ни клу че ви, 
нас ле де на од со ци ја лиз мот. По ли
тич  ки те пар тии не се стру кту ри раа 
со се ма спо ред тој мо дел, иа ко бе ше 
при сут но та кво раз мис лу ва ње. За
ра ди тоа раз мис лу ва ње, всуш ност, 
мно гу бр зо се ап сор би ра мо де лот 
де ка во Ма ке до ни ја  во вла ди те мо
ра да се дат прет став ни ци те од ал
бан ски те по ли тич ки пар тии. 

Ние имав ме 8 го ди ни пре тсе да тел 
на Со бра ние ет нич ки Ал ба нец.
Пос лед ни от пре тсе да тел ни бе ше 
Ал ба нец. Се раз би ра, тоа во то гаш
ни те по ли тич ки пар тии пов ле че 
не ка кви тра ги на во де ње сме тка за 
не ка ква за ста пе ност. Но, мно гу бр
зо се над ми на тој мо дел, би деј ќи се 
од ви ва ше во си ту а ци ја ко га на ци о
на лиз ми те на мет наа ба ри е ри по ме
ѓу на ци и те во оп штес тво то. Ду ри и 
нај ли бе рал ни те по ли тич ки пар тии 
мно гу бр зо раз браа де ка по ли тич
ки не е праг ма тич но, не е ни про ду
ктив но да сед нат и да се за ни ма ва ат 
со пра ша ње то на пра вич на за ста пе
ност на ка дри те. То гаш на ци о на лиз
мот се ма ни фе сти ра ше на со се ма 
раз лич ни на чи ни. Мо же би по ве ќе 
се којд нев но, а мно гу по мал ку во 
она што бе ше ос тва ру ва ње ге не рал
на др жав на по ли ти ка или по ли ти ка 
во од дел ни ми ни стерс тва. Со нот на 
ли бе рал на та мис ла, на си те бра ќа 
и не е ни илу зи ја, тоа е ед на уба ва 
ро ман тич на мис ла, но се којд не ви е
то ба ра по и на кви ре ше ни ја. Во тие 
го ди ни, пред да ста нам ми ни стер, 
прет ход ни кот ре че де ка јас ќе зе мам 
за по мош никми ни стер Тур чин. Јас 
ап со лут но не би са кал да се све дам 
на фор му ла Тур чин во Ма ке до ни ја. 
Пр во, тоа е ед на гр да рам ка. Вто ро, 
тоа е ре ду ци ра ње на се кој гра ѓа нин. 
Зна чи во Ма ке до ни ја не ма са мо Ал
бан ци, Ма ке дон ци, Ро ми, Тур ци итн. 

Јас ап со лут но не би са-
кал да се све дам на 
фор му ла Тур чин во Ма-
ке до ни ја. Ѓу нер Ис ма ил 
има уште де сет ква ли-
фи ка ти ви кои што ги 
сме та пот пол но ед на кви 
со ква ли фи ка ти вот Тур-
чин.

По стои Са шо Кле ков ски кој има ба
рем де сет ква ли фи ка ти ви пот пол но 
ед на кви на ква ли фи ка ти вот Ма ке
до нец. Или Ѓу нер Ис ма ил кој е Тур
чин. Ѓу нер Ис ма ил има уште де сет 
ква ли фи ка ти ви ко и што ги сме та 
пот пол но ед на кви со ква ли фи ка ти
вот Тур чин. По ли тич ки те пар тии 
се стру кту ри ра ни пред сѐ во на со ка 
да ос тва рат што по до бар по ли тич ки 
ре зул тат, осо бе но во из бо ри те. 

По ли тич ки те пар тии се 
стру кту ри ра ни пред сѐ во 
на со ка да ос тва рат што 
по до бар по ли тич ки ре зул-
тат, осо бе но во из бо ри те.

Тоа не ги пре тво ра во на ци о на ли
стич ки гру па ции. На про тив. Та ка 
се стру кту ри ра ни пар ти и те кај мно
зин ски те Ма ке дон ци, та ка се стру
кту ри ра ни пар ти те кај Ал бан ци те. 
Та ка се стру кту ри ра ни и на ци о нал
ни те пар тии. На ко ја иде о ло ги ја ќе 
се прик ло нат, тоа е ве ќе дру го пра
ша ње. Мис лам де ка пар ти те се сло
же на стру кту ра и мо же ме да ги гле
да ме са мо ка ко ед на твор ба на ед на 
на ци ја, на ед на на ци о нал на гру па
ци ја. Се слу чи ја дру ги фе но ме ни 
во ме ѓу вре ме. Се слу чи ја со ци јал ни 
фе но ме ни, ко и што гра ѓа ни те на ова 
зем ја ги обе ди ни ја по со се ма друг 
ос нов. Кај со ци јал ни те не ми ри, или 
кај сте чај ци те, кај ту ту на ри, кај мле
ка ри, кај си те овие ги на бро ју вам 
мо мен ти на кој најб ли ску по све до
чив ме. Ту ту на рот е ту ту нар, не е Ал
ба нец или Ма ке до нец. Мле ка рот е 
мле кар, или ло за рот или сте ча е цот. 
Јас ги гле дав сте чај ци те, има вна тре 

се ка кви. Тур ци, Ма ке дон ци, Ро ми 
итн., но зна чи де ка обе ди ну ва ње то 
осо бе но за по ли тич ко дејс тву ва ње 
се га сѐ по мал ку се ди кти ра од на
ци о нал ни от мо мент, освен ако не ги 
гле да ме овие вже ште ни по ли тич ки 
ре то ри ки.

Да ли мис ли те де ка е по треб но во 
по ли тич ки те пар тии да би де одра-
зе на мул ти ет нич ност и во са ми те 
ра ко водс тва? 
Кра тко ре че но, да. Но, тоа се га во 
мо мен тот се за ме ну ва со еден друг 
мо дел, мо де лот на та ка на ре че ни ко
а ли ци ски гру па ции. Би деј ќи по ли
ти ча ри те се ре а ли сти, мно гу по ре
а ли сти од кој би ло друг во оп штес
тво то, тие на кра јот на кра и шта та 
уме ат да го сог ле да ат по са ку ва ни от 
и ос твар ли ви от ре зул тат. 

Би деј ќи по ли ти ча ри-
те се ре а ли сти, мно гу 
по ре а ли сти од кој би ло 
друг во оп штес тво то, тие 
на кра јот на кра и шта-
та уме ат да го сог ле да ат 
по са ку ва ни от и ос твар-
ли ви от ре зул тат.

Гру ев ски, на при мер, пра веј ќи ед на 
клуч на ша ре на ко а ли ци ја, ги убе ди 
оние од ле ви ца та де ка всуш ност тоа 
е мо де лот. Зна чи, не да ста ви Тур
ци или Ал бан ци во ра ко водс тва та 
на ВМРО–ДПМНЕ, ту ку со бра ма
ли, мо же би ми нор ни, мо же би пај
тонпар тии итн., но ги убе ди во тој 
мо дел, кој што се га го пра ват и опо
зи ци ја та и ДУИ. Јас пак по вто ру вам, 
со ци јал ни те про це си ќе до ве дат до 
не ка кво по и на кво здру жу ва ње на 
лу ѓе то, но не мис лам де ка тоа здру
жу ва ње ќе би де по до бро или ние ќе 
би де ме све до ци на здру жу ва ње по
ве ќе од она што е во о би ча е но, син
ди кал но здру жу ва ње. Син ди кал на
та пла тфор ма ги обе ди ну ва лу ѓе то. 
Тие син ди кал ни гру па ции до би ва ат 
по доц на не ка кви по ли тич ки предз
на ци, ле ви, дес ни, бли ски, да леч ни 
итн., но ту ка се ве ќе дру ги тра ди ции 
на ор га ни зи ра ње. 

ДО ГО ВО РОТ НУ ДИ 
КЛИ МА ЗА РЕ ША ВА ЊЕ 
НА СЕ ГАШ НИ ТЕ И ИД-
НИ ТЕ ПРЕ ДИЗ ВИ ЦИ

Во ко ја ме ра е спро ве ден до го во-
рот и ка де во ид ни на тре ба да се 
обр не по ве ќе вни ма ние?

Се слу чи ја со ци јал ни фе-
но ме ни, ко и што гра ѓа ни те 
на ова зем ја ги обе ди ни-
ја по со се ма друг ос нов. 
Ту ту на рот е ту ту нар, не е 
Ал ба нец или Ма ке до нец. 
Мле ка рот е мле кар, или 
ло за рот или сте ча е цот. 
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Да се ка же де ка Охрид ски от рам
ко  вен до го вор е спро ве ден, не е 
воз мож но во пог лед на тоа де ка во 
Ма ке до ни ја по ли тич ки от ди ја лог е 
не до во лен. Да се ка же тоа е не до вол
но и по греш но во пог лед на ма ке
дон ска та ад ми ни стра ци ја ко ја е ни
ско ка па ци тет на за да се при ла го ди, 
од нос но за да ја во ди др жа ва та во 
на со ка на ин те гра ци и те во ЕУ. Пра
вич на та за ста пе ност, ду ри и ста ти
стич ки да би де оце не та ка ко до бра, 
ка ко точ на, мо жат да се на пра ват 
фи нан си ски ана ли зи за тоа кол ку 
па ри нѐ чи ни мул ти на ци о нал на та 
де мо кра ти ја. Ду ри и да се по ка же 
ка ко до бра, не е до вол но ед но став
но го  да ане кти ра ме тој до ку мент 
во на ше то исто ри ско кни го водс тво. 
Охрид ски от рам ко вен до го вор ед
но став но нѐ при ну ду ва це ло вре ме 
да раз го ва ра ме за же шки те пра
ша ња, а нив ги има и ќе ги има. Не 
мис лам на ме ѓу на ци о нал ни од но си, 
нѐ че ка ат круп ни по ли тич ки од лу ки 
во од нос на со ци јал на та си ту а ци ја, 
во од нос на фи нан си ска та си ту а
ци ја, „пег ла ња“ на по ста ве но ста на 
др жав на та ор га ни за ци ја и неј зи на 
ре стрик ци ја. До пр ва не ка ква вла
да или не ка ков еко ном ски или со
ци ја лен тим ќе оце ни де ка 130.000, 
150.000 или не до бро е но, се га за се
га др жав на та ад ми ни стра ци ја ни е 
ви шок. Овој еко ном ски тим утре ќе 
оце ни де ка на ша та кре дит на дуп ка 
е мно гу по го ле ма откол ку што ние 
мис ли ме де ка е и де ка, во од нос на 
таа кре дит на дуп ка, нам ни сле ди 
но во за дол жу ва ње, но во сте га ње на 

ре ме нот итн. Тоа се пра ша ња ко и
што во се бе не со др жат на ци о нал ни 
мо мен ти. Но, Охрид ски от рам ко вен 
до го вор ну ди кли ма за ре ша ва ње. 
Тој ни ви ка се ди на ма са, со бе ри што 
по ве ќе раз ли чи ја и гле дај да ги усог
ла сиш за да ви диш. Да ви ди ме да ли 
утре ќе от пу шти ме 30.000, 50.000, 
не ма да от пу шта ме, ка ко ќе ги от пу
шта ме, да ли ќе зе ме ме кре дит и од 
ко го ќе зе ме ме кре дит, ба ра ме па ри 
или не ба ра ме па ри итн. Тоа се по
бол ни пра ша ња, откол ку што изг ле
да на прв пог лед. 

Охрид ски от рам ко вен до-
го вор ед но став но нѐ при-
ну ду ва це ло вре ме да раз-
го ва ра ме за же шки те пра-
ша ња, а нив ги има и ќе 
ги има.

Да ли се по треб ни до пол ну ва ња на 
до го во рот? Да ли е тоа ко неч ни от 
мо дел? 
Не се по треб ни во смис ла на но во 
ре кон сти ту и ра ње или но во ба лан
си ра ње на со стој би те. Не тре ба да 
за бо ра ви ме де ка рам ков ни от до го
вор дој де на кра јот на ед на експ ло
зив на си ту а ци ја што се на ре ку ва ше 
конф ликт, во ен конф ликт, вој на итн. 
Тоа е не што кое нѐ при ну ди да ги 
споз на е ме ос нов ни те прин ци пи на 
оп штес тве но то до го ва ра ње. Тој има 
тол ку ме ха низ ми за по пат на до
го  ва ра ње да ги раз ре ши ме ит ни те 
со стој би што ќе ни се на мет нат во 

ви со  ко ди на мич на та оп штес тве на 
с тр у к ту ра. Мис лам де ка се гаш ни те 
ме  ха низ ми, устав ни, за кон ски итн., 
овоз мо жу ва ат до вол но про стор за 
при ме на на ме ха низ ми од ти пот: из
бо ри, ком по ни ра ње пар ла мен тар ни 
мно зинс тва, стру кту ри ра ње по ли
тич ка вол ја, усог ла су ва ње по ли тич
ка вол ја, усог ла су ва ње на на ши те 
по ли тич ки или исто ри ски ин те ре си, 
од би ра ње стра те шки парт нерс тва 
итн. Сѐ е мож но со ова де не ска што 
го има ме ка ко рас по лож лив ин стру
мент за упра ву ва ње со оп штес тво то. 

Да ли има уште не што што са ка те 
да го ка же те? 
Ова е ед на оке ан ска те ма, а Ма ке до
ни ја е ед на но ва по ли тич ка за ед ни
ца од овој тип. Таа има по дол га исто
ри ја на др жав ност од онаа на 8 сеп
тем ври ’91, таа си е др жа ва од 1944 
го ди на, тоа не сме е ме да го за бо ра
ви ме. Но, во ова исто ри ска фа за, во 
овој кон текст и ге о граф ски и по ли
тич ки и ге о стра те шки, оваа Ма ке
до ни ја по чи ва, ме ѓу дру го то, на она 
што е по ли тич ка фор му ла за по сто
е ње смис ле на во Охрид ски от рам ко
вен до го вор. До го во рот не е не што 
што тре ба да се за ка чи во рам ка на 
ѕид, ту ку тре ба да се од не су ва ат со 
долж на по ли тич ка кре а тив ност во 
не го во то се којд нев но ар ти ку ли ра
ње. И во таа смис ла за спро ве ду ва
ње то се нај од го вор ни ма ке дон ски те 
по ли тич ки ели ти во оваа на ци о нал
на смис ла на збо рот, зна чи Ал бан ци, 
дру ги, тре ти, че твр ти. Но, тој до го
вор е на пра вен со не се бич на по мош 
на ЕУ, на НАТО и др жа ви кои мо
рал на та под др шка ја по ка жу ваа во 
смис ла на по ли тич ки дек ла ра ции за 
под др шка на тој до го вор. Пот пи сот 
на тој до го вор јас го раз би рам низ 
приз ма та на нив на та по ста ве ност во 
све тот. Го по драз би рам пред сѐ ка ко 
га ран ци ја за тоа што та му е на пи
ша но де ка ќе би де ос твар ли во. Јас 
имам раз би ра ње за нив но то по не
ко гаш ди скрет но др же ње на стра на 
или ди скрет но наб љу ду ва ње на тоа 
ка ко ние се сна о ѓа ме во на ши те се
којд нев ни жи во ти. Но, се пак по тсе
ту вам и се ко гаш тоа го пра вам де ка 
га ран ци ја за не го ва та дол го веч ност, 
се нив ни те пот пи си. До де ка тие по
сто јат, НАТО и ЕУ, има да по стои 
Ма ке до ни ја ко ја што се зас но ва врз 
ос но ва на чле но ви те и прин ци пи те 
на Охрид ски от рам ко вен до го вор. 
И, во таа смис ла, тие таа сво ја уло га 
не ка ја пам тат, ма кар че сто ги по тсе
ту ва ле на тоа. 
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РЕ ЗИ МЕ
Ѓу нер Ис ма ил сме та де ка Ма ке до ни ја 
е поз дра во ме сто за жи ве е ње во од
нос на ме ѓу ет нич ки те од но си, де нес, 
10 го ди ни по Охрид ски от рам ко вен 
до го вор.  Иа ко фор мат ски кра ток, до
го во рот е во исто вре ме отво рен за 
кре а тив ни тол ку ва ња . Спо ред не го, 
не ма ат си те по ли тич ки ли де ри иста 
пер цеп ци ја  на До го во рот. Не кои 
раз би ра ња се вул гар но праг ма тич
ни, дру ги ин ди фе рент ни, тре ти не го 
са ка ат, а не кои ду ри го чув ству ва ат 
ка ко на силс тво врз по ли тич ка та вол
ја на нив ни те гла са чи. По ма ли те ет
нич ки за ед ни ци, освен што мо жат да 
би дат украс на мул ти кул ту ра лиз мот, 
во нај у ба ва смис ла на збо рот, мо жат 
да по мог нат во омек ну ва ње на од но
си те по ме ѓу по го ле ми те ет нич ки за
ед ни ци. При тоа, не мо жат да би дат и 
единс тве ни те ко и што го пра ват тоа. 
Тој сме та де ка ед на од опас но сти те 
што му се за ка ну ва на До го во рот е не
го во то фор мал но чи та ње. Се кре та ри
ја тот за спро ве ду ва ње на Охрид ски от 
рам ко вен до го вор го гле да ка ко одраз 
на тоа фор мал но чи та ње. Де цен тра
ли за ци ја за ко ја бе ше отво рен па тот 
со До го во рот е единс тве ни от мо дел 
кој мо же да гра ди по ре ла кси ра ни од
но си во оп штес тво то. Таа по драз би ра 
про цес во кој пот пол но ќе се раз ме сти 
цен трал на та власт. Ло шо е да се пра ви 
иден ти фи ка ци ја са мо спо ред ет нич ка 
ос но ва, за тоа што се кој чо век со се бе 
но си уште мно гу дру ги иден ти те ти, 
освен ет нич ки от. Ду ри и ако по стои 
оцен ка де ка До го во рот е спро ве ден, 
не мо же ме да би де ста вен во ар хи ви
те. Тоа е до ку мент што  по ви ку ва да 
се раз го ва ра за же шки те пра ша ња и 
кој ну ди ме ха низ ми за ре ша ва ње на 
се гаш ни те и ид ни те пре диз ви ци, кои 
ќе би дат уште по го ле ми за тоа што ќе 
за ди ра ат во со ци ја ла та и еко но ми ја та.

Ѓу нер Ис ма ил, ро ден во 1951 г. во Би
то ла, пуб ли цист. Бил ди ре ктор на Тур
ски от те а тар (19871992 г.). По ра не шен 
ми ни стер е за кул ту ра (19921994 г.) и 
ми ни стер без пор тфо лио (19941996 г.). 
Бил член на Со ве тот за без бед ност на 
Ма ке до ни ја (20022005 г.). По ра не шен 
ди ре ктор на ма га зи нот „Фо рум“. Ос но
вач е и член на Транс па рент ност Ма
ке до ни ја (од 2002 г.) Пре тсе да тел е на 
Управ ни от од бор на Фо рум ЦСИД од 
1997 г.

PёrmbledhJe
Gjyner Ismail mendon se Maqedonia 
ёshtё vend mё i shёndoshё pёr jetesё 
lidhur me marrёdhёniet ndёretnike, 
sot, 10 vite pas Marrёveshjes kornizё tё 
Ohrit. Edhe pse me format i shkurtёr, 
marrёveshja ёshtё hapur nё tё njёjtёn 
kohё pёr komentime kreative. Sipas tij, tё 
gjithё liderёt politik nuk kanё perceptim 
tё njёjtё pёr Marrёveshjen. Disa kuptime 
janё vulgare pragmatike, tё tjerёt 
indiferent, tё tretёt nuk e duan, ndёrsa 
tё tjerё e ndjejnё si dhunё mbi vullnetin 
politik tё votuesve tё tyre. Bashkёsitё 
mё tё vogla etnike, pёrveç qё mund tё 
jenё zbukurim i multikulturalizmit, nё 
kuptimin mё tё mirё tё fjalёs, mund tё 
ndihmojnё nё zbutjen e marrёdhёnieve 
mes bashkёsive mё tё mёdha etnike. 
Gjatё kёsaj, nuk mund tё jenё edhe tё 
vetmit tё cilёt e bёjnё kёtё. Ai mendon se 
njё nga rreziqet qё i kanoset Marrёveshjes 
ёshtё leximi i tij formal. Sekretariati pёr 
implementimin e Marrёveshjes kornizё 
tё Ohrit e sheh si reflektim i kёtij leximi 
formal. Decentralizimi pёr tё cilin ishte 
hapur rruga me Marrёveshjen ёshtё 
modeli i vetёm i cili mund tё ndёrtojё 
raporte mё tё relaksuara nё shoqёri. Kjo 
nёnkupton proces nё tё cilin tёrёsisht do 
tё zhvendoset pushteti qendror. Ёshtё 
keq tё bёhet identifikimi vetёm nё bazё 
etnike, sepse çdo njeri me vete mban 
edhe shumё identitete tjera, pёrveç atij 
etnik. Bile edhe nёse ekziston vlerёsim 
se Marrёveshja ёshtё implementuar, nuk 
mund tё vendoset nё arkivat. Ky ёshtё 
dokument qё bёn thirrje tё bisedohet 
pёr çёshtjet e nxehta dhe i cili ofron 
mekanizma pёr zgjidhjen e sfidave tё 
tanishme dhe tё ardhshme, tё cilat do 
tё jenё edhe mё tё mёdha sepse do tё 
prekin nё çёshtjet sociale dhe ekonomi.

Gjuner Ismail, i lindur nё 1951 nё 
Manastir, publicist. Ishte drejtor i Teatrit 
turk (viti 19871992) . Ishministёr i 
Kulturёs (viti 19921994) dhe ministri 
pa resor (viti 19941996). Ai ishte anёtar 
i Kёshillit tё Sigurimit tё Maqedonisё 
(viti 20022005). Ishdrejtor i magazinёs 
“Forum”. Ёshtё themelues dhe anёtar 
i Transparensi Maqedonia (nga viti 
2002) ёshtё Kryesues i Bordit drejtues tё 
Forumit tё CSID nga viti 1997.

SummAry
Gjuner Ismail thinks that Macedonia is 
a healthier place for living with regard 
to the interethnic relations, today, 
10 years after the Ohrid Framework 
Agreement. Although short in its format, 
the agreement is at the same time open 
for creative interpretations. According 
to him, not all political leaders have 
the same perception of the Agreement 
Some understandings are vulgarly 
pragmatic, others indifferent, third do 
not want it, and some even feel it as 
a violence of the political will of their 
voters. The smaller ethnic communities, 
apart from being a decoration of the 
multiculturalism, in the best meaning 
of the word can help in softening the 
relations between the bigger ethnic 
communities. They, however, can not 
be the only ones that do this. He thinks 
that one of the dangers that threaten the 
Agreement is its formal reading. The 
Secretariat for Implementation of the 
Ohrid Framework Agreement is seen as 
a reflection of this formal reading. The 
decentralisation which was set in motion 
by the Agreement is the only model that 
can build more relaxed relations in the 
society. It implies a process that will 
fully displace the central government. 
It is bad to make identification solely on 
ethnic basis, because every man carries 
a number of other identities within 
besides the ethnic one. Even if there is 
an assessment that the Agreement has 
been implemented, it can not be placed 
in archives. It is a document that calls 
to talk about the hot issues, offering 
mechanisms to resolve the current and 
future challenges, which will be even 
bigger because they will touch upon the 
social issues and economy.

Gjuner Ismail, born in 1951 in Bitola, 
a publicist. He was the director of the 
Turkish Theatre (19871992). A former 
Minister of Culture (19921994) and a 
Minister without Portfolio (19941996). 
He was a member of the Security Council 
of Macedonia (20022005). Former 
director of Forum magazine. He is the 
founder and a member of Transparency 
Macedonia (since 2002). He has been 
the president of the Managing Board of 
FORUM CSRD since 1997.
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Али Алиу
ОСНОВА ЗА ЗАЕДНИШТВО ТРЕБА ДА БИДЕ ИСТОРИСКО-
КУЛТУРНАТА ТРАДИЦИЈА

Ali Aliu, bazё pёr bashkёsi duhet tё jetё tradita historike-kulturore
Ali Aliu, the basis for togetherness should be a historical-cultural tradition

Зо што мис ли те де ка сме за ро бе ни 
во таа ста пи ца на не над ми ну ва ње, 
не у пра ву ва ње на раз лич но сти те 
во Ма ке до ни ја? 
Не ма жел ба од по ли ти ча ри на кои 
изг ле да тоа им е нај ја ка та кар та 
за власт. Се гаш ни от пре ми ер ка ко 
да три ум фи ра врз ос но ва на та ква 

ре то ри ка, ко ја е ан ти ал бан ска. И 
обрат но. Јас ве ру вам де ка ет нич ка та 
не до вер ба би би ла над ми на та за 510 
го ди ни ако на ви сти на лу ѓе то са ка ат 
да из ле зат од таа зам ка.

ИЗ ГУ БЕ НИ ИЛУ ЗИИ ЗА 
ПО ДО БРА ИД НИ НА

Да ли во ос но ва по ли тич ки те ели-
ти ја зат скри ва ат сво ја та нес по-
соб ност да ис по ра ча ат еко ном ски 
ре зул та ти пре ку ма ни пу ли ра ње со 
тен зи и те ме ѓу ет нич ки те за ед ни-
ци?
Точ но е де ка ста ну ва збор за ма ни
пу ла ци ја. По ли тич ки те стру кту ри 
се кој ман дат го до жи ву ва ат ка ко 
шан са за не ко ја ма те ри јал на ко рист 

и до би вка. Тоа е ка ко епи де ми ја про
ши ре на одоз го ра па на до лу, тоа е за
ра за, бо лест, од ко ја тре ба да оз дра
ви ме. Но, тре ба да по ми не вре ме. Јас 
при па ѓам на ге не ра ци ја ко ја во пре
сврт ни те 90ти го ди ни имав ме илу
зи ја де ка на ви сти на ќе на и дат до бри 
и по среќ ни вре ми ња. Ме ѓу тоа, се га 
во оп што не мам та ква илу зи ја де ка 
мо ја та ге не ра ци ја ќе до жи вее не
што та кво. Се то тоа, еден ден, ќе има 
крај. Ко га ќе би де тој крај, за ме не е 
важ но ко га ги имам пред вид мо и те 
вну ци, мо и те де ца, ќер ка и син, кои 
се доб ли жу ва ат до 50ти те го ди ни, 
не знам да ли ќе би дат среќ ни, да ли 
ќе би дат под ед но не бо ка де што ќе 
се жи вее среќ но и уба во.

Охрид ски от рам ко вен до го вор 
го во ри за еден ба ланс ме ѓу гра-
ѓан ско то и мул ти кул тур но то. Што 
мис ли те, во ко ја на со ка се раз ви ва 
Ма ке до ни ја?
Не сум мно гу ква ли фи ку ван за си те 
овие ал тер на ти ви, оп штес тве ни, со
ци јал ни, по ли тич ки. Са мо знам де ка 
во Рам ков ни от до го вор тре ба да има 
еден дух, ед на ви зи ја ка де што си те 
гра ѓа ни, си те при пад ни ци по раз ни 
ос но ви и ет нич ки и вер ски да се чув
ству ва ат со се ма сло бод ни и рам но
прав ни.

Ко ја ал тер на ти ва и кој кон цепт се 
поб ли ски до ова, по а де кват но, тој 
тре ба да се при ме ни. Мис лам де ка 
се не про ду ктив ни ди ску си и те око
лу тоа ко га би ра ме кој си стем би ни 
од го ва рал, кој би бил по до бар за по
ма ли те ет ни ку ми. Мис лам де ка се то 
тоа е те о ри ја без не ко ја ви зи ја за да 
одре ди се кое друш тво и ап ли ци ра 
та ков прин цип што ќе би де ед на ков 
и до бар за си те гра ѓа ни. 

Ре ко вте еден дух, ед на ви зи ја. Да-
ли ет нич ки те Ма ке дон ци и ет нич-

Да ли се над ми ну ва ат ет нич ки те 
по дел би?
Не ма жел ба ни ту кај ин сти ту ци и те, 
ни ту кај ме ди у ми те да се над ми нат 
ет нич ки те по дел би. По дел би те се во 
на ши те раз мис лу ва ња, мен тал ни се 
и не гле дам не ко ја пре о ку па ци ја за 
да се по сте пе но над ми нат исти те. 
Не гле дам не ко ја перс пе кти ва де ка 
на ви сти на ќе се над ми нат и де ка од
но си те ќе се хар мо ни зи ра ат. Се пра
ват не кои до го во ри ма те ма тич ки, 
ме ха нич ки. Кол ку пра те ни ци, кол ку 
ми ни стер ски ме ста, кој е про цен тот 
на вра бо ту ва ње то, што е тоа Охрид
ски до го вор. Се то тоа е не бит но, не
важ но. Со се ма е дру го да би дат лу
ѓе то со се ма рам но прав ни, сло бод ни, 
а не не кој да ба ра или да да ва по сто
ја но со на тег ну ва ња, конф ли кти, ин
ци ден ти, го вор на омра за. Ни ка ко да 
го над ми не ме тоа. 

Се пра ват не кои до го во-
ри ма те ма тич ки. Кол ку 
ми ни стер ски ме ста, кој 
е про цен тот на вра бо-
ту ва ње то. Се то тоа е не-
бит но, не важ но. Со се ма 
е дру го лу ѓе то да би дат 
со се ма сло бод ни и рам-
но прав ни.

Јас ве ру вам де ка ет нич ка-
та не до вер ба би би ла над-
ми на та за 5-10 го ди ни ако 
на ви сти на лу ѓе то са ка ат 
да из ле зат од таа зам ка. 

Рам ков ни от до го вор тре-
ба да има еден дух, ед на 
ви зи ја ка де што си те гра-
ѓа ни, си те при пад ни ци по 
раз ни ос но ви и ет нич ки и 
вер ски да се чув ству ва ат 
со се ма сло бод ни и рам но-
прав ни. 
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ки те Ал бан ци мо жат да има ат за-
ед нич ки сни шта, за ед нич ка ви зи ја 
за Ма ке до ни ја?
Јас, би деј ќи сум од таа ге не ра ци ја, 
од таа фе ла на пи са те ли, би деј ќи се 
за ни ма вам со на у ка на кни жев ност, 
имам та кви ви зии бли ски, ско ро 
исти за Ма ке до ни ја, да мо же да би де 
зем ја ка де што ќе жи ве ат си те среќ
но. 
Ние сме ма ла зем ја, еден град европ
ски ка де лу ѓе то се зна ат. 
Во мо мен тов, во Ма ке до ни ја не гле
дам лич ност, не гле дам ли дер кој би 
на пра вил та ква жр тва со ко ја Ма
ке до ни ја ќе ста не ме сто ка де на ви
сти на лу ѓе то ќе се чув ству ва ат по у
ба во, среќ но, кол ку што мо же да се 
чув ству ва чо ве кот. Со мал на пор, со 
до бри на ме ри, со до бри ви зии мо же
би се ко ја по ли тич ка оп ци ја или пар
ти ја ко га на ви сти на би са ка ла да до
стиг не не што слич но, мо же би би се 
жр тву ва ла оти те шко е да се до бие 
не ка кво раз би ра ње за та кви на ме ри, 
за та кви пре свр ти при ва кво пре би
ва ње на ре ци ди ви те. Овие се гаш ни
те се ма ли лич но сти за ма ли ин те ре
си, за вул гар ни ин те ре си, за су е ти, за 
не ко ја нар ци со ид ност, за мис лу ва ње 
за ста ну ва ње исто ри ски лич но сти. 
Тоа не се лич но сти кои во Ма ке до
ни ја мо жат да до не сат не што уба во. 

Да ли дру ги те ин сти ту ции, пи са-
те ли, ме ди у ми, обез бе ду ва ат ед но 
сврз но тки во?
Мис лам де ка кул тур ни те стру кту ри 
и умет нич ки те и кре а тив ни те се со
се ма мар ги на ли зи ра ни. Тоа е тол ку 
очиг лед но. Мо же би ме ѓу нив мо же 
да се нај дат лич но сти со та кви ви
зии, ме ѓу пи са те ли, умет ни ци, ли
ков ни умет ни ци. 
Но ви нар ска та стру кту ра е во ед на 
дла бо ка мо рал на кри за. По го ле ми
от дел од но ви на ри те не мо же да 
одо ле ат или да се спро тив ста ват 
на при ти со ци те на ед на власт ко ја 
е до ста бру тал на. Се га мо же би се 
раз мис лу ва да се нај де оправ ду ва
ње, но мис лам де ка но ви на ри те се 
или мар ги на ли зи ра ни или за мол че
ни. Ме ди у ми те се еден гла вен из вор 
на до кто ри ра ње на јав но ста. Има те 

мно гу та кви при ме ри, се кој ден мо
же те да ви ди те де ка тоа не ли чи ни 
на но ви нарс тво, ни на ин те ле кту
ал ност. Не знам да ли по стои не кој 
слој, оп штес твен, со ци ја лен од ка де 
мо жат да ник нат лич но сти со ви зии 
за во де ње на зем ја та.

ЖИ ВЕ Е МЕ ВО ВРЕ МЕ 
НА ОП ШТА КРИ ЗА НА  
ВРЕД НО СТИ

Ка ко ги оце ну ва те по стиг ну ва ња-
та во де лот на иден ти те тот и кул-
ту ра та? Да ли е се га по лес но да се 
би де пи са тел на ал бан ски ја зик?
Те шко е да се би де пи са тел и мар ги
нал но е да се би де пи са тел и Ал ба
нец и Ма ке до нец. 
Што се од не су ва до спо јот на со
ра бо тка на кул ту ри те, Ма ке до ни ја 
мо же да би де мул ти кул тур на, ка де 
ос но ва за за ед ниш тво е ток му исто
ри скокул тур на та тра ди ци ја. Тој дел 
на ал бан ска та тра ди ци ја е до та кво 
ни во за по ста вен, што ни кој ско ро не 
се за ни ма ва со тоа. И слу чај но ко га 
ќе дој де во Ми ни стерс тво то за кул
ту ра Ал ба нец, по не ко ја инер ци ја, 
вед наш и си за ми ну ва. 
Јас во ед на при ли ка на ед на на уч на 
се си ја им ре ков на ал бан ски те пар
тии, кои ста ну ва ат ко а ли ци о не ри, 
де ка во Ми ни стерс тво за кул ту ра 
тре ба да по стои дел за ал бан ска та 
кул ту ра. Ед но ма ло ми ни стерс тво, 
еден мал со вет кој би се за ни ма вал 
со јав ни ма ни фе ста ции, кул тур ни 
ин сти ту ции, му зич ки и умет нич ки 
шко ли, из да ваш тво, га ле рии, те а три, 
тоа ве ќе не по стои. Тоа е ед на сел
ска им про ви за ци ја, ни кој со тоа не 
се за ни ма ва. Ви ка ат во овој дел не
мој те да се па за ри те, да ли во оп што 
ќе има те др жа вен се кре тар или за
ме никми ни стер. Тре ба да има ед на 
ма три ца ко ја ќе се за ни ма ва со тоа. 
Смис ла та на тоа за ед ниш тво е во ос
но ва та ква. Тие раз ли ки тре ба да ко
му ни ци ра ат. 
Јас сум со ра бо ту вал на ва кви про е
кти дветри го ди ни со по кој ни от Ан
те По пов ски, за ед но ре а ли зи рав ме 
петшест круп ни про е кти. Ги из да
дов ме на ма ке дон ски и нај го ле ми те 
ал бан ски по е ти. На пра вив ме ан то
ло ги ја на со вре ме на та ал бан ска по е
зи ја, 10.000 сти ха и обрат но, јас пре
ве ду вав и об ја вив кај еден из да вач 
во Ал ба ни ја, из бор на пес ни од Ан те 
и Ма те ја Ма тев ски. 
Во ос но ва тоа е она што тре ба за ед
но да се со жи вее, да се ко му ни ци ра, 
да се пот пол ну ва ме ѓу се бе. Гле дам 
и про е кти се га, трг не те од се то она 
што се пра ви ка ко ви зи ја до 2014 го
ди на и не кои бо жем по го ле ми кул
тур ни про е кти, во оп што не се чув
ству ва тоа во овој дел, ко га мис лам 
на ал бан ска та кул ту ра и ка ко тра ди
ци ја и ка ко со вре ме ност таа е тол ку 
за по ста ве на, ха о тич на, не ед но ни
ско ни во, кич. То гаш мо жам да за
мис лам ка ко е за дру ги те за ед ни ци, 
уште по ло шо и по за по ста ве но. 

Да ли тоа го има и кај Ма ке дон ци те? 
Јас ре ков де ка го има и кај ма ке дон
ски от дел, би деј ќи јас сум че сто и во 

тие кни жев ни жи ри ја и во Друш тво
то на пи са те ли те, на два па ти сум 
бил из бран и за пи са тел на нај до бар 
ро ман и во тој дел ка ко да до ми ни
ра ат пот про сеч ни вред но сти. Кој 
ка ко ќе се снај де во вла ста, во стру
кту ри те. Кри за на вред но сти и та му 
по стои, но мис лам де ка во овој дел 
е со се ма за пу сте но. Е тоа тре ба да е 
дух на Охрид ски от до го вор.

На што мис ли те се дол жи таа не-
мож ност да се за чу ва ве ќе по стиг-
на то то ни во,  а да не го во ри ме за 
уна пре ду ва ње? 
Јас ра бо тев 30 го ди ни на Уни вер зи
те тот во При шти на. Се пен зи о ни
рав, но од по че то кот на Шту ло ви от 
уни вер зи тет, ве ќе 10та го ди на ра
бо там со пост дип лом ци те. Мо и те 
пом ла ди ко ле ги кои уште не се пен
зи о ни ра ни ве лат де ка нај вред но то е 
она од што би ло од мо ја та ге не ра ци
ја и по ста ро од тоа. Се га сѐ е на ру
ше но. Мис лам де ка тоа се слу чу ва 
и на Бал ка нот. Мис лам де ка ова е 
нај о чиг лед но во Ко со во, во Ма ке до
ни ја, до де ка во Ал ба ни ја ка ко да има 
не кои дви же ња за да се над ми не, да 
се скра ти тој пер и од, тран зи ци ја та. 
Зо што е тоа та ка? 
Сѐ се до жи ву ва ка ко анар хи ја во 
зем ја ва, не ма ме ме ха низ ми за да ги 
утвр ди ме вред но сти те. Не по сто јат 
ве ќе та кви ме ха низ ми и во та ков 
пра зен про стор се кој се сна о ѓа ка ко 
знае и умее. До жи ву ва ме еден пер и
од на оп шта кри за на вред но сти и во 
обра зо ва ни е то и во из да ваш тво то и 
во кре и ра ње то на вред но сти те.
Од дел ни лич но сти кои се вли ја тел
ни по не ко гаш пра ват за фа ти за да се 
над ми не тоа, да се ви ди не ко ја вред
ност ко ја е из гу бе на ме ѓу мнош тво 

ка ла ба лак. Во Ал ба ни ја, во Ти ра на, 
ка де што из да вам јас, та му об ја ву вам 
тру до ви, а ов де не ма ни што да се 
об ја ву ва ни ка де да се об ја ву ва. Ни
ту има не ко ја по тре ба ни ту ба ра ње 
ни ту зна е ње ка де се об ја ву ва, што 
се пра ви. То та лен мрак. Та му ба рем 
има 50100 вред ни кре а то ри кои ќе 
се се тат на не кој та лент, не ко ја вред
ност и ќе се оби дат да ја по ткре пат. 
Ние сме ал бан ска пер и фе ри ја на 
кул ту ра и вред но сти, впро чем се ко
ја кул ту ра има свои цен тар и пер и
фе ри ја. Тие ме ѓу себ но се хра нат, се 
на до пол ну ва ат, та ка тоа функ ци о ни
ра. Но, ов де ни што не функ ци о ни ра. 

До жи ву ва ме еден пер-
и од на оп шта кри за на 
вред но сти и во обра зо ва-
ни е то и во из да ваш тво-
то и во кре и ра ње то на 
вред но сти те. 

Не знам да ли по стои не кој 
слој, оп штес твен, со ци ја-
лен од ка де мо жат да ник-
нат лич но сти со ви зии за 
во де ње на зем ја та.
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НЕ ПО СТОИ ПОД  ДР-
ШКА ЗА ГО ЛЕ МА АЛ БА-
НИ ЈА

Спом на вте цен тар и пер и фе ри ја. 
Де но ви ве не кои срп ски по ли ти ча-
ри спом ну ва ат по дел ба на Ко со во. 
Да ли мис ли те во ре ги о нот има 
ме сто за ста ри те идеи за го ле ми 
др жа ви?
Она што ре ков за по дел би те во Ма
ке до ни ја и на овој дел од Бал ка нот 
сѐ уште е при сут но. Што се од не су ва 
до Го ле ма Ал ба ни ја и спо ју ва ње на 
Ко со во со Ал ба ни ја, се га е топ те ма 
и во Ти ра на и во При шти на. Си но ќа 
има ше де ба та и мно гу се при сут ни 
овие те ми и на ка бел ски те те ле ви
зии, а не мо жеш да ги нај деш и на 
МТВ2. Ви де те, на ви сти на Ал бан ци
те се по де ле ни на не кол ку др жа ви 
во овој ре ги он и мис лам де ка во оп
што не е нај бит но, ни ту тие мо жат 
да би дат по среќ ни ако се спо јат, ако 

би дат за ед но. Та кво рас по ло же ние, 
по себ но во Ал ба ни ја, не по стои. Ка
ко те ста мент ни мо ја та ге не ра ци ја, 
ни по ли тич ка ни кул тур на, мо же
би не ма пра во да оста ви те ста мент 
за вну ци те де ка вие ќе би де те ва ка 
и тоа спон та но ќе дој де и ид ни те 
ге не ра ции ќе ре шат да ли ќе им би
де по до бро да се за ед но или се пак 

да има ат не ко ја гра ни ца. Ве ќе има 
раз ви е но раз ли чен ко сов ски и ал
бан ски мен та ли тет за пос лед ни те 
50, 60 го ди ни, кои не се со се ма ком
па ти бил ни. Јас мис лам де ка ов де не 
тре ба да по стои спре чу ва ње, гра ни
ца на ко му ни ка ции ме ѓу лу ѓе то, ме
ѓу кул ту ри те, ме ѓу ме ди у ми те, ме ѓу 
ли те ра ту ра та, ме ѓу кни га та. Тре ба 
да има сло бод на ко му ни ка ци ја, тоа 
е нај важ но то.

Ка ко гле да ат ма ке дон ски те Ал бан-
ци на оваа де ба та ме ѓу Ти ра на и 
При шти на?
Не ка ко збу не ти и без не ко ја ви зи ја. 
Цвр ста ви зи ја е де ка тие се две др
жа ви. Ду ри не кои ана ли ти ча ри од 
Ти ра на ве лат де ка тоа е не ко ја на ци
ја во соз да ва ње. Ал бан ци те, кај сме 
ние, што е со нас? Се то тоа е на ни
во на ди ску сии, на ме ди ум ски екск
лу зи ви те ти, на о ѓа ње на та кви те ми 
кои се ин те рес ни за гле да ње. 

Ве ќе има раз ви е но раз-
ли чен ко сов ски и ал бан-
ски мен та ли тет, кои не 
се со се ма ком па ти бил-
ни. Јас мис лам де ка не 
тре ба да по стои спре чу-
ва ње, гра ни ца на ко му-
ни ка ции ме ѓу лу ѓе то. 
Тре ба да има сло бод на 
ко му ни ка ци ја, тоа е нај-
важ но то. 

РЕ ЗИ МЕ
Али Алиу сме та де ка ду хот на Рам
ков ни от до го вор е сло бо да та и рам но
прав но ста, а не бро јот на функ ции. Во 
Рам ков ни от до го вор има еден дух, ед
на ви зи ја ка де што си те гра ѓа ни, си те 
при пад ни ци по раз ни ос но ви и ет нич
ки и вер ски ќе се чув ству ва ат со се ма 
сло бод но и рам но прав но. Сме та де ка 
ни ту ме ѓу по ли ти ча ри те не ма лич но
сти со ви зи ја и пра ша ње е да ли по стои 
не кој оп штес твен и со ци ја лен слој од 
ка де мо жат да ник нат лич но сти со ви
зии за во де ње на зем ја та. Сме та де ка 
ал бан ска та кул ту ра и исто ри ја е за
по ста ве на од глав ни те ин сти ту ции во 
др жа ва та. Во Ма ке до ни ја не по сто јат 
ме ха низ ми за утвр ду ва ње на за ед
нич ки те вред но сти те, отсус тву ва за
ед нич ко то кре и ра ње кни жев ност, кое 
би ло слу чај во не о дам неш но то ми на
то. Це ла та др жа ва до жи ву ва пер и од 
на оп шта кри за на  вред но сти, во обра
зо ва ни е то, во из да ваш тво то, во кре и
ра ње то вред но сти. Сме та де ка не ма 
про стор за го ле ми др жа ви и де ка е нај
важ но да има сло бод на ко му ни ка ци ја.

Али Алиу, ро ден во 1934 г. во Кра ни, 
Прес па, е есе ист и кни же вен кри ти
чар. До ктор е по фи ло ло шки на у ки. 
Бил про фе сор на Фи ло ло шки от фа
кул тет во Приштина. Член е на Друш
тво то на пи са те ли те на Ма ке до ни ја 
од 1975 го ди на. Автор е на по ве ќе кни
ги. Член е на Со ве тот за ра ди о ди фу зи
ја.

PёrmbledhJe
Ali Aliu mendon se fryma e Marrёveshjes 
kornizё ёshtё liria dhe barazia, e jo numri 
i funksioneve. Nё Marrёveshjen kornizё 
ka njё frymё, njё vizion ku tё gjithё 
qytetarёt, tё gjithё pjesёtarёt nё bazё tё 
ndryshme edhe etnike edhe fetare do 
tё ndjehen mjaft lirё dhe tё barabartё. 
Mendon se asnjё mes politikanёve nuk 
ka personalitet me vizion dhe pyetje 
ёshtё nёse ekziston ndonjё shtresё 
shoqёrore dhe sociale prej ku mund 
tё dalin personalitete me vizione pёr 
udhёheqjen e vendit. Mendon se kultura 
dhe historia shqiptare ёshtё e lёnё anёsh 
nga institucionet kryesore nё shtet. Nё 
Maqedoni nuk ekzistojnё mekanizma 
pёr vёrtetimin e vlerave tё pёrbashkёta, 
mungon krijimi i pёrbashkёt i letёrsisё, 
qё ka qenё rast nё tё kaluarёn e 
paradokohshme. I gjithё shteti pёrjeton 
periudhё tё krizёs sё pёrgjithshme tё 
vlerave, nё arsimimin, nё botim, nё 
krijimin e vlerave. Ai mendon se nuk ka 
hapёsirё pёr shtet tё mёdha dhe se mё 
e rёndёsishme ёshtё tё ketё komunikim 
tё lirё.

Ali Aliu, i lindur nё vitin 1934 nё Kranj 
tё Prespёs, ёshtё eseist dhe kritik letrar. 
Ёshtё doktor i shkencave filologjike. 
Ka qenё profesor i Fakultetit Filologjik 
nё Prishtinё. Anёtar i Lidhjes sё 
Shkrimtarёve tё Maqedonisё qё nga viti 
1975. Ёshtё autor i mё shumё librave. 
Anёtar i Kёshillit tё Radiodifuzionit.

SummAry
Ali Aliu thinks that the spirit of the 
Framework Agreement is freedom and 
equality rather than the number of 
functions. In the Framework Agreement 
there is a spirit, a vision where all the 
citizens, all the members of different 
ethnic and religious basis will free quite 
free and equal. He thinks that there 
are no persons with vision among the 
politicians and there is a question if 
there is a social layer where people with 
vision on leading the country can appear. 
He thinks that the Albanian culture and 
history have been neglected by the main 
institutions in the country. In Macedonia 
there are no mechanisms to determine 
the common values; there is a lack of 
joint creation of literature, which was the 
case in the recent past. The whole state 
is experiencing a general crisis of values, 
in the education, in the publishing, in the 
value creation. He thinks that there is no 
space for great countries, and that free 
communication is the most important 
thing.

Ali Aliu, born in 1934 in Krani, Prespa, 
is an essay writer and a literary critic. 
He holds a PhD in philology. He was a 
professor at the Faculty of Philology 
in Pristina. He has been a member of 
the Writers’ Association of Macedonia 
since 1975. He is the author of a number 
of books. He is a member of the 
Broadcasting Council.
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Але ксан дар Чо мов ски
ОРД  Е ЕВРОПСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 
НЕЈЗИНИОТ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ

Aleksandar Çomovski, mKO ёshtё legjitimacion evropian i maqedonisё pёr multikulturalizmin e saj
Aleksandar Čomovski, OFA is the european id of macedonia for its multiculturalism

пр ва та де це ни ја до де ка ни се слу чи 
Охрид ски от рам ко вен до го вор ние 
не мав ме по ли тич ки ли дерс тва кои 
ја сфа ќаа те жи на та на та ка на ре че
но то ал бан ско пра ша ње во Ма ке до
ни ја. Бев ме по ста ве ни во си ту а ци ја 
на за вис ност од та ка на ре че ни от 
срп ски па тер на ли зам кон ре ша ва
ње то на це ли на та на ал бан ско то 
пра ша ње. Или Ср би те имаа проб
лем со Ко со во, па го транс фе ри раа 
во Ма ке до ни ја, или на ши те Ал бан ци 
беа ин стру мен та ли зи ра ни на еден 
или друг на чин во та ка на ре че на та 
ко сов ска аген да за ос тва ру ва ње на 
пра ва та на са мо стој на др жа ва итн. 
Од оној мо мент ко га се слу чи 

Охрид ски от рам ко вен до го вор, од 
тој мо мент ве ќе ја има ме од го вор но
ста за уре ду ва ње на ме ѓу ет нич ки те 
од но си врз еден ори ги на лен текст и 
врз по јас ни пра ви ла на игра во ре
ла ци ја та на ко ха би та ци ја. Охрид ски 
рам ко вен до го вор не е до го вор кој 
ги пер со на ли зи ра ме ѓу ет нич ки те 
од но си. Тие пер со нал ни ме ѓу ет нич
ки од но си се изра зу ва ат низ ед на 
тра ди ци ја. Ние со Ал бан ци те и со 
Тур ци те во на ше то ма а ло ни ко гаш 
не сме има ле та ка на ре че ни лич ни 
конф ли кти или трај ни не при ја телс
тва. Ка ко мо же те по и на ку да го до
жи ве е те фа ктот де ка во Те то во во 
та ка на ре че ни те ал бан ски и тур ски 
ма а ла со се ди те кои се за тек на ле та
му зна е ле и ал бан ски и тур ски или 
за ед нич ки сла ве ле и Ба јрам и Ве лиг
ден. Охрид ски от рам ко вен до го вор 
ве ќе уре ду ва по ли тич ки ре ла ции 
ме ѓу две те за ед ни ци и нѐ на у чи да 
ја осоз на е ме европ ска та ди мен зи ја 
на тоа ка ко тре ба да се раз мис лу
ва за да се уре ду ва ат прин ци пи те 
на вна треш на та ко ха би та ци ја и да 
раз мис лу ва ме на ре ша ва ње на пра
ша ња та со ком про мис. Во по ли ти ка
та клуч ни от прин цип на соз да ва ње 

ам би ент, по ли тич ки и де мо крат ски, 
е ка ко да на пра виш ком про мис ме ѓу 
спро тив ста ве ни вред но сти и спро
тив ста ве ни те оп ции. 

Да ли мис ли те де ка Рам ков ни от до-
го вор ги раз ре ши по тен ци јал ни те 
за ка ни кон уни тар но ста на Ма ке-
до ни ја?
Јас го имам ин терв ју и ра но Мит хат 
Еми ни, по из ле гу ва ње то од за твор, 
кој јас но уве ру ва ше де ка Ал бан ци
те не ма ле кон цепт на се па ра ци ја од 
Ма ке до ни ја. Про е ктот „Или ри да“ 
бе ше израз на ре волт на ста ту сот на 
Ал бан ци те, кој се по ја ви са мо ед на 
го ди на по до не су ва ње то на Уста вот 
и во ус ло ви ко га Ср би те со ЈНА се 
за ка ну ваа кон не за вис но ста на Ма
ке до ни ја. То гаш Ал бан ци те оди граа 
уло га да не би дат фа ктор на под буц
ну ва ње, ту ку беа ко ха би та ци ски фа
ктор, фа ктор на ста бил но ста во Ма
ке до ни ја.  По „Или ри да“ се слу чу ва 
Те тов ски уни вер зи тет, се слу чи ја 
го сти вар ски те на ста ни за зна ме то. 
Ре ак ци ја та на ма ке дон ско то по ли
тич ко ли дерс тво во овие на ста ни бе
ше ми ли тант на. Не по сто е ше раз го
вор за да се пре срет не конф ли ктот. 
На ши те по ли ти ча ри ќе ги иска жеа 
нив ни те по ли тич ки вред но сти ако 
го приз неа то гаш Те тов ски от уни
вер зи тет, та ков ка ков што бе ше, 
иле га лен, ми зе рен по стан дар ди те, 
по обра зов на та стру кту ра, но тоа е 
авто ном на вол ја на ал бан ски от на
род, иста та ква ка ва што бе ше вол
ја та за су ве ре но ста на ма ке дон ска та 
др жа ва, вол ја на ма ке дон ски от на
род. Зна чи, си те овие на ста ни беа 
пре ду пре ду вач ки сиг нал кој ма ке
дон ски те по ли тич ки ли дерс тва не 
ус пе а ја да го до жи ве ат и да го ана
ли зи ра ат. 

Ре ак ци ја та на ма ке дон ско-
то по ли тич ко ли дерс тво 
за одре де ни на ста ни бе ше 
ми ли тант на. 

Иста е си ту а ци ја та и се га. По втор
но ние се со о чу ва ме со сво е вид на 
Или ри да, од нос но идеи за функ ци
о нал на фе де ра ли за ци ја со ко ја Ал
бан ци те ба ра ат кон тро ла и рас по ла
га ње со ед на тре ти на од бу џе тот на 
др жа ва та кол ку што е нив ни от број. 
Да ли мо же те да ме ша те еко ном ски 

Да ли мис ли те де ка Ма ке до ни ја е 
по до бро ме сто за жи ве е ње де не-
ска, се га, бла го да реј ќи на Рам ков-
ни от до го вор?
Ге не рал но, Ма ке до ни ја не е по до бро 
ме сто за жи ве е ње на два е се тго диш
ни на та од не за вис но ста, не за вис
ност што оправ да но ја из бо рив ме, 
но не о прав да но ја мар ги на ли зи ра
ме. По два е сет го ди ни, ние раз го ва
ра ме за те ми кои одам на тре ба ше да 
би дат за вр ше ни, ка ко пра ша ње то на 
де мо крат ски те сло бо ди, пра ша ње то 
на ин ди ви ду ал ни те чо ве ко ви пра ва 
итн. Збо ру вам и за фа ктот де ка, без 
ог лед на об је ктив ни те си ту а ции во 
кои во одре де ни пер и о ди по ра ди 
над во реш ни фа кто ри Ма ке до ни
ја се на о ѓа ше прик ле ште на во сво
јот со циоеко ном ски ам би ент, ние 
не ус пе ав ме да ги ре ши ме раз ум но 
тие пра ша ња. Зна чи, Ма ке до ни ја не 
е по до бро ме сто за жи ве е ње, но не 
по ра ди при ме на та на Охрид ски от 
рам ко вен до го вор, ту ку по ра ди сво
јот др жа вен еко ном ски и по ли тич ки 
раз вој.  

НЕ ИС ПОЛ НУ ВА ЊЕ ТО 
НА ПО МА ЛИ ПРА ВА ВО-
ДЕА ВО ПО РА ДИ КАЛ НИ 
БА РА ЊА

Што раз ре ши Охрид ски от рам ко-
вен до го вор?
Во це ла та таа си ту а ци ја во овие две 
де це нии и осо бе но на по че то кот на 

Бев ме по ста ве ни во си-
ту а ци ја на срп ски па-
тер на ли зам кон ре ша ва-
ње то на це ли на та на ал-
бан ско то пра ша ње и во 
ко сов ска аген да. Од ОРД 
ве ќе ја има ме од го вор но-
ста за уре ду ва ње на ме-
ѓу ет нич ки те од но си.
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па ра ме три со по ли тич ки и ет нич ки? 
Но тоа е ве ќе пра ша ње кое е на ма са, 
за кое тре ба да се раз го ва ра. 

Се ве ли де ка на Ал бан ци те не тре-
ба да им се да ва ат уште пра ва, би-
деј ќи ко га ќе ги до би е ле, ќе ба ра ле 
но ви. Ме ѓу тоа вие зач на вте всуш-
ност ед на дру га си ту а ци ја, де ка 
не ис пол ну ва ње то на по ма ли пра-
ва, во ди во по ра ди кал ни ба ра ња? 
За мис ле те да ја на пра вев ме Пе да
го шка та ака де ми ја во фа кул тет на 
ал бан ски ја зик. Ќе се пре срет не ше 
ед на изра зе на вол ја на ин сти ту ци о
на ли зи ран на чин. Ако ма ке дон ско
то по ли тич ко ли дерс тво то гаш се 
уп ла ши од ра ди ка ли те од ти пот на 
Пе тров ски, Ми ло шо ски, Ѓор чев, тоа 
ли дерс тво не би ло спо соб но за да 
ја во ди др жа ва та, да ја про це ну ва 
др жа ва та. От ту ка де не ска има те ре
ал ни ре зер ви кон водс тва та на со ци
јал де мо кра ти те кои освен пра ша ње
то на при ва ти за ци ја та и тран зи ци ја
та, не маа чув ство за ме ѓу ет нич ки те 
од но си. Ос нов на та су шти на на су ди
ри те во Ма ке до ни ја, се га прв пат тоа 
ќе го ка жам, е во лич но то чув ство на 
тан де мот Гли го ров–Цр вен ков ски на 
по ли тич ка та еду ка ци ја пре зе ме на 
од Бел град во од нос на ал бан ско то 
пра ша ње. 

Ос нов на та су шти на на 
су ди ри те во Ма ке до ни ја, 
е во лич но то чув ство на 
тан де мот Гли го ров–Цр-
вен ков ски на по ли тич-
ка та еду ка ци ја пре зе ме-
на од Бел град во од нос 
на ал бан ско то пра ша ње.

Ако имаа то гаш раз би ра ње за ед но 
со со ста ву ва чи те на Уста вот (По
пов ски, Фрч ков ски и Мир чев), ние 
ќе имав ме по и на кви ре ше ни ја. Ме ѓу 
дру го то ед на од вер зи и те што Вла до 
По пов ски ја на пра ви за Пре ам бу ла
та на Уста вот, пра ша ње то на ал бан
ски от ста тус бе ше из диг на то ед на
кво на Уста вот од 1974 го ди на. Ка ко 
бе ше воз мож но во Ју гос ла ви ја да 
има те пре тсе да тел на пре тсе да телс
тво то Ал ба нец, да има те ви це пре ми
е ри и ми ни стри Ал бан ци, со ци ја ли
стич ка Ма ке до ни ја има ше и пре тсе
да тел на Со бра ни е то Ал ба нец, а ние 
два е сет го ди ни по тоа не ма ме пре
тсе да тел на Со бра ни е то Ал ба нец.

Да ли проб ле мот на Ма ке до ни ја не 
е де мо крат ски от де фи цит на дес-
ни ца та, ту ку де мо крат ски от де фи-
цит на ле ви ца та? 
Дес ни ца та по сво ја та иде о ло шка ма
три ца е крај но кон зер ва тив на. Во 
кон зер ва тиз мот спа ѓа и пра ша ње
то на на ци о на лиз мот. И тоа е нор
мал но. Ме ѓу тоа ние во Ма ке до ни ја 

не ма ме та кво јас но иде о ло шко раз
гра ни чу ва ње. Ка ко ина ку де нес мо
же те да со ра бо ту ва ат „те ро ри сти те“ 
и „бра ни те ли те“?

Ве ли те де ка е проб лем што ле-
ви ца та во Ма ке до ни ја ја нас ле ди 
ма три ца та на ре ша ва ње на ме ѓу-
ет нич ки те проб лем од Бел град и 
де ка тоа е еден од ге не ра то ри те на 
проб лем во Ма ке до ни ја? 
Ма ке дон ци те ја чув ству ва ат фа та
ли стич ка та по ли ти ка на за штит
ниш тво на офи ци ја лен Бел град кон 
та ка на ре че но то за гро зу ва ње од Ал
бан ци те. 
По сто е ше при та ен страв на Ма ке

дон ци те од за гро зу ва ње од Ал бан
ци те, не за тоа што бе ше вна тре шен 
по рив, ту ку за тоа што по ли тич ка та 
ели та има ше по тре ба да го пла ши 
на ро дот. И за тоа Ма ке до ни ја вле зе 
доц на во про це на та да ли ѝ тре ба са
мо стој ност на Ма ке до ни ја. Два е сет 
го ди ни по тоа, ко га ќе се се там и на 
раз го во ри што сме ги има ле со тан
де мот Гли го ров, Кљу сев и Ри стев ски 
пред ре фе рен ду мот, бе ше стра вот 
да ли ќе ус пее ре фе рен ду мот за са
мо стој ност на Ма ке до ни ја. Ние не
мав ме ли дерс тво кое троп на на ма са 
и ре че го то во е. При тоа, не сме е ме 
да за бо ра ви ме, де ка ве ќе имав ме 
соз да де но ам би ент во кој Го шев бе
ше пр ви от по ли ти чар во Ма ке до ни
ја кој не бе ше оп то ва рен со ал бан
ско то пра ша ње и кој ре че не ма оста
ну ва ње во ре ду ци ра на Ју гос ла ви ја. 

Да ли не ка де во на ша та пот свест 
мул ти кул ту ра лиз мот се до жи ву-
ва ка ко при чи на за рас па дот на 
Ју гос ла ви ја, па ет нич ки те Ма ке-
дон ци сме та ат де ка евен ту ал ни от 
мул ти кул ту ра ли зам на Ма ке до ни-
ја мо же да до ве де до про паст, рас-
па ѓа ње?
Тоа се га е стра те ги ско пра ша ње кое 
чо век те шко би мо жел да го од го во
ри. Две де це нии по са мо стој но ста 
дој де ед на ге не ра ци ја ко ја мо ра да 
раз мис лу ва со пра ктич ки и вред нос
ни су до ви за мул тик лу тра лиз мот во 
Ма ке до ни ја и да го пра кти ку ва. Но 
се га тоа пра ша ње е на Ал бан ци те и 
за Ал бан ци те. Зна чи, Ал бан ци те во 
Ма ке до ни ја освен вер бал ни те не ги
ра ња за по сто е ње Го ле ма Ал ба ни ја, 

мо ра да го ре шат са ми те тоа пра ша
ње ако са ка ат на Ма ке дон ци те да им 
по ка жат де ка се фа ктор и на та му на 
вна треш на та ста бил ност. Иде и те за 
го ле ми др жа ви на Бал ка нот би тре
ба ло да би дат мр тви, но се ко гаш 
мо же да се об но ват. Мо же те да се 
раз го ва ра за функ ци о нал на де цен
тра ли за ци ја, функ ци о нал на фе де
ра ли за ци ја, но ни ко гаш тоа не смее 
да го отво ри пра ша ње то на те ри то
ри јал на фе де ра ли за ци ја. По ли тич
ки те ли дерс тва на Ал бан ци те тоа 
го зна ат и овие пра ша ња тре ба да се 
ре ша ва ат низ европ ска та ди мен зи ја 
на го ле ми те се мејс тва, на уни ја на 
на ци о нал ни, ет нич ки и мул ти кул
тур ни пра ва и гру па ции. 

Оправ да но е да се раз го-
ва ра за функ ци о нал на де-
цен тра ли за ци ја, но ни ко-
гаш не е оправ да но да се 
збо ру ва за те ри то ри јал на 
фе де ра ли за ци ја.

АЛ БАН ЦИ ТЕ ДА ИМ ПО-
МОГ НАТ НА ДРУ ГИ ТЕ 
ЗА ЕД НИ ЦИ

Да ли е тој до го вор за Ма ке дон ци-
те или за Ал бан ци те или е за си те 
гра ѓа ни? Ка де се ту ка дру ги те за-
ед ни ци? 
Овој до го вор е би ла те ра лен до го вор. 
Вна тре шен би ла те ра лен до го вор 
ме ѓу две те ет нич ки за ед ни ци. На 
Ма ке до ни ја ка ко Евро па во ма ло ѝ 
не до сти га до го вор за ин ди ви ду а ли
за ци ја на пра ва на дру ги те ет нич ки 
за ед ни ци. Ние де не ска се пре о ку пи
ра ме прем но гу со Ал бан ци те и со ал
бан ска та кул ту ра. Нам ни не до сти га 
до го вор со кој дру ги те за ед ни ци не
ма да би дат про фор ма са мо устав на 
ка те го ри ја, ет нич ки гру пи, ту ку ин
сти ту ци о нал на фор ма на про тка ју
ва ње на нив ни те пра ва и на нив на та 
ин ди ви ду ал ност. Мо же би на Ма ке
до ни ја ѝ не до сти га, ус лов но ка жа но, 
еден „Бал кан ски ин сти тут на кул
ту ри“, про у чу ва ње то на ет нич ки те 
кул ту ри, ет нич ки те вред но сти и на 
тој на чин да се ин ди ви ду а ли зи ра ат 
пра ва та. За тоа што, на при мер, Ма
ке до ни ја е дел од Де ка да та на Ро ми
те и усвои ни за до ку мен ти по вр за ни 
со Де ка да та. Ме ѓу тоа тоа се све де на 
ед на вул гар на ва ри јан та, а тоа е да 
се от трг нат де ца та од ули ци те, по се
ко ја це на да им се на мет не на Ро ми
те обра зо ва ние, без при тоа да ја раз
бе ре ме нив на та со ци о ло шка и ет но
ло шка по за ди на. Ако се вра ти ме на 
Охрид ски от рам ко вен до го вор, сме
там де ка всуш ност тој е ма ке дон ска 
кон вен ци ја за европ ски те вред но
сти. Зна чи ние са мо го пре то чив ме 

Ма ке дон ци те ја чув ству-
ва ат фа та ли стич ка та 
по ли ти ка на за штит-
ниш тво на офи ци ја лен 
Бел град од та ка на ре че-
но то за гро зу ва ње од Ал-
бан ци те. Стра вот на Ма-
ке дон ци те бе ше зо што 
ели та та има ше по тре ба 
да го пла ши на ро дот.
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тоа што во Евро па ста ну ва сто жер, 
а тоа е, из гра див ме ин сти ту ци о нал
на рам ка за мул ти кул ту ра лиз мот. За 
ме не Охрид ски от рам ко вен до го вор 
е европ ска ле ги ти ма ци ја на Ма ке
до ни ја за неј зи ни от мул ти кул ту ра
ли зам. Ние од Охрид ски от до го вор 
изв ле ков ме две по зи тив ни сто ја ли
шта. Без не го ние ќе бев ме Бал кан. 
Со не го ние сме Бал кан во пред вор
је то на Евро па. Без не го ва ре а ли за
ци ја не ма наш влез во ЕУ. 
Ста ну ва збор за ус лов но ка жа но 
пре не су ва ње на дел од сво јот ма јо
ри тет од стра на на Ма ке дон ци те во 
рам но прав ност на Ал бан ци те. Ал
бан ци те тоа не го за бо ра ва ат. Ние 
Ма ке дон ци те де не ска има ме проб
лем со иден ти те тот. Нас Ал бан ци те 
ни се ко ле ктив и ве лат ако тре ба да 
се ре ша ва име то, ние са ка ме да би
де ме фа ктор и да го при фа ти ме тоа 
име или тоа ре ше ние што е нај до бро 
за Ма ке дон ци те, на ед но за ма ке дон
ска та др жа ва. 

Ма ке дон ци те ус лов но 
ка жа но пре не соа дел од 
сво јот ма јо ри тет од сво-
ја стра на во рам но прав-
ност на Ал бан ци те. Ал-
бан ци те тоа не го за бо ра-
ва ат. Ние Ма ке дон ци те 
де не ска има ме проб лем 
со иден ти те тот. Нам Ал-
бан ци те ни ве лат да го 
при фа ти ме тоа име или 
тоа ре ше ние што е нај до-
бро за Ма ке дон ци те.

Дру го е пра ша ње то што се вул га ри
зи ра Охрид ски от рам ко вен до го вор 
врз ос но ва на со циоеко ном ска та 
си ту а ци ја на Ма ке до ни ја. А тоа е 
нап ли вот на при ем на Ал бан ци во 
јав на та ад ми ни стра ци ја без јас ни 
кри те ри у ми и ка дров ски ре сур си. И 
по втор но се ја ву ва ед но по ли тич ко 
ин три ганс тво, а тоа е при ем на две
сте Ал бан ци со исто вре мен при ем 
на три ста Ма ке дон ци. 

Да ли всуш ност по сто е ње то на раз-
лич ни те чи та ња што зна чи ба ланс 
ме ѓу гра ѓан ско то и мул ти кул ту-
ра та нѐ во ди до до ста раз лич на 
имп ле мен та ци ја на Рам ков ни от 
до го вор?
 Мис лам де ка во Ма ке до ни ја по сто
е ње то на мул ти кул ту ра лиз мот не 
го спре чу ва гра ѓанс тво то. Ние не 
нај дов ме фор ма на изра зу ва ње на 
гра ѓанс тво то во мул ти кул ту ра лиз
мот. На при мер, ка ко што Ма ке дон
ци те ја до жи ве а ја си ту а ци ја та на тоа 
де ка беа оној мно зин ски на род кој 
тре ба ше да дис пер зи ра дел од сво
ја та власт на Ал бан ци те, та ка исто 

Ал бан ци те би тре ба ло  ка ко нај број
на ет нич ка за ед ни ца дел од сво и те 
стек на ти пра ва да дис пер зи ра врз 
дру ги те нем но зин ски за ед ни ци во 
Ма ке до ни ја. Зна чи, тре ба да се од бе
ле жу ва го диш ни на та на ал бан ска та 
аз бу ка во МАНУ, во сре ди ште то на 
ма ке дон ска та на ци о нал на ака дем
ска рам ка, па и на ци о на ли зам да 
ре чам, но е со се ма из вес но де ка би 
би ло уште по до бро ко га Ал бан ци
те би би ле „спон зо ри“ на ет нич ки те 
вред но сти на Ро ми те, на Тур ци те, 
на Бош ња ци те, на Ср би те итн. Се га 
пра ша ње то на од но сот на Ал бан ци
те кон нем но зин ски те за ед ни ци е 
ед на кво пра ша ње ка ко што Ма ке
дон ци те ја има ат од го вор но ста за 
Рам ков ни от до го вор и за та ка на ре
че ни те ал бан ски пра ша ња. На при
мер, пра ша ње то на ја зи ци те. Ние се 
све дов ме на пра ша ње кол ку и на ка
ков на чин ал бан ски от ја зик ќе би де 
офи ци ја ли зи ран. Ние не го во ри ме 
да ли во бло кот на пра ва та се раз ви
ва на при мер автох тон ром ски ја зик 
во Ма ке до ни ја. Јас не чув во Ко ми
те тот за од но си ме ѓу за ед ни ци те 
Ал ба нец да се за ла га за ја зи ци те на 
дру ги те нем но зин ски за ед ни ци. 

Се га пра ша ње то на од но-
сот на Ал бан ци те кон дру-
ги те нем но зин ски те за ед-
ни ци е ед на кво пра ша ње 
ка ко што Ма ке дон ци те 
ја има ат од го вор но ста за 
Рам ков ни от до го вор и за 
та ка на ре че ни те ал бан ски 
пра ша ња.

МЕ ДИ У МИ ТЕ И МУЛ ТИ-
КУЛ ТУ РА ЛИЗ МОТ

Да ли на ши те ме ди у ми про ду ци ра-
ат до вол но ко хе зи ја, до вол но вклу-
чу ва ње или не?
За ма ке дон ски те ме ди у ми се пла
шам овој пра вец на пар ти за ци ја да 
не оти де во нов пра вец на ет ни за ци
ја на ме ди у ми те, што би мо же ло да 
би де мно гу ло шо. Да дој де до зра че
ње, да ка жам ус лов но, на те ле ви зи ја 
Ал сат про тив те ле ви зи ја Си тел или 
те ле ви зи ја А1. Ре ал но во Ма ке до
ни ја се слу чу ва пар ти за ци ја на ме
ди ум ски от про стор и ури ва ње на 
гра ѓанс тво то во А1, што спо ред ме
не бе ше еден од сто же ри те на вред
нос на та си ту а ци ја во уре ду ва ње то 
на про гра ма на А1. Иа ко ге не рал но 
гле да но ток му А1 е се га на одре ден 
на чин по втор но при мер за вна треш
на ко ха би та ци ја на ме ди ум ски те и 
ет нич ки те раз лич ни ме ди у ми, на 
ме ѓу ја зич на та ко ха би та ци ја. А1 има 

Ал бан ци но ви на ри кои со те кот на 
вре ме то сво јот из ве штај пре ку титл 
ќе го пре дат од ал бан ски на ма ке
дон ски ја зик, ка ко што Ал сат го пра
ви тоа и мис лам де ка ќе дој де вре ме 
ко га тех но ло ги ја та ќе овоз мо жи да 
се би ра ма ке дон ски или ал бан ски 
ка нал, де ка тоа ќе ста не со ста вен 
дел на уре ду вач ка та по ли ти ка. 

Еден од по зи тив ни те че ко ри е се-
ка ко из бо рот на ра ко водс тво то на 
ЗНМ. 
Јас сум мно гу горд на из бо рот во 
ЗНМ, би деј ќи за прв пат нам ни се 
слу чи вна тре ес наф ска кон ку рен ци
ја без ет нич ки предз на ци, ту ку кон
ку рен ци ја на вред но сти. Тоа бе ше 
од ли чен знак. Нај важ на та ра бо та во 
су шти на ќе би де ко га ко ле ги те Ал
бан ци ќе по чув ству ва ат де ка ЗНМ 
е ес наф ско здру же ние без ет нич ки 
пре дра су ди. Сѐ уште не се за мре ни 
иде и те за ет ни за ци ја на ес наф ско то 
здру жу ва ње на но ви на ри те и но ви
нарс тво то пре ку сво јот ес наф тре ба 
да по ка же кол ку и на ка ков на чин 
не ма фа во ри за ци ја или не ма пред
ност ко га се про це ну ва ат де фе кти те 
или де ви ја ци и те на ко де ксот. 
 Но, во пос лед ни те пет го ди ни ге не
рал но гле да но Охрид ски от рам ко
вен до го вор има огром на пред ност 
во тоа што соз да де кај ма ке дон ско то 
тки во при фа ќа ње на ре ал но ста, на 
та ка на ре че но то ал бан ско пра ша ње. 
На тој план, приз на ва ње то на Ко со
во е ја сен сиг нал де ка Ма ке до ни ја 
ус пе ва да се од ле пи од оној срп ски 
син дром што го има. Си те дру ги 
слу чу ва ња, за ла ду ва ња та, за топ лу
ва ња та итн., се дел од дип ло ма ти ја та 
и по ли тич ка та игра. За тоа по втор но 
ќе ка жам нај важ на та ком по нен та на 
ре а ли за ци ја та на Охрид ски от рам
ко вен до го вор е сво е ви ден ма ни
фест на Ал бан ци те во  Ма ке до ни ја 
кој би бил га ран ци ја за си те дру ги 
ет нич ки за ед ни ци, вклу чу вај ќи ја и 
ма ке дон ска та, де ка си те нив на на
чел ни ет нич ки пра ва ќе се ре а ли зи
ра ат во рам ки те на европ ска Ма ке
до ни ја.  

Охрид ски от рам ко вен 
до го вор е сво е ви ден ма-
ни фест на Ал бан ци те 
во  Ма ке до ни ја кој би 
бил га ран ци ја за си те 
дру ги ет нич ки за ед ни-
ци, вклу чу вај ќи ја и ма-
ке дон ска та, де ка си те 
нив на на чел ни ет нич ки 
пра ва ќе се ре а ли зи ра ат 
во рам ки те на европ ска 
Ма ке до ни ја.
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РЕ ЗИ МЕ
Але ксан дар Чо мов ски сме та де ка ме
ѓу ет нич ки те од но си би ле за лож ни ци 
на срп ски па тер на ли зам кон ре ша ва
ње то на ал бан ско то пра ша ње и на ко
сов ска та аген да.  Ма ке дон ци те ја чув
ству ва ат фа та ли стич ка та по ли ти ка на 
за штит ниш тво на офи ци ја лен Бел град 
од та ка на ре че но то за гро зу ва ње од Ал
бан ци те. Ос нов на та су шти на на су ди
ри те во Ма ке до ни ја е во тан де мот Гли
го ров–Цр вен ков ски и на по ли тич ка та 
еду ка ци ја пре зе ме на од Бел град во од
нос на ал бан ско то пра ша ње. Ма ке дон
ско то по ли тич ко ли дерс тво не ма ше 
чув ство за на вре ме но пре срет ну ва ње 
на конф ли ктот. Ре ак ци ја та на одре де
ни на ста ни во 19931998 г. би ла не со
од вет на и во де ла во ра ди ка ли за ци ја 
на ал бан ски те ба ра ња. Со Рам ков ни от 
до го вор е пре зе ме на од го вор но ста за 
ме ѓу ет нич ки те од но си врз ос но ва на 
но ви и јас ни пра ви ла. По Рам ков ни от 
до го вор, пра ша ње то на од но сот на Ал
бан ци те кон дру ги те нем но зин ски те 
за ед ни ци е ед на кво на од го вор но ста 
што Ма ке дон ци те ја има ат  за Рам
ков ни от до го вор и за та ка на ре че ни те 
ал бан ски пра ша ња. Оправ да но е да се 
раз го ва ра за функ ци о нал на де цен тра
ли за ци ја, но ни ко гаш не е оправ да но 
да се збо ру ва за те ри то ри јал на фе де
ра ли за ци ја. До го вор е сво е ви ден ма
ни фест на Ал бан ци те во  Ма ке до ни ја 
де ка си те ет нич ки пра ва ќе се ре а ли
зи ра ат во рам ки те на европ ска Ма ке
до ни ја.

Але ксан дар Чо мов ски, но ви нар, за
поч нал во вес ни кот „Фо кус“, а по тоа во 
МРТ. Бил ре ги о на лен ко ор ди на тор на 
Ра дио „Дој че ве ле“ во Келн. Во А1 те
ле ви зи ја поч нал да ра бо ти од 1999 го
ди на ка де ра бо ти ка ко гла вен уред ник 
на ин фор ма тив ни про гра ми и во ди тел 
на ве сти. Уред ник е на поз на та та кон
тактеми си ја „Чу му“, поч ну вај ќи од 
2002 го ди на, за ко ја во 2004 г. ја до би 
но ви нар ска та на гра да „Ми то Ха џи ва
си лев  Јас мин“.

PёrmbledhJe
Aleksandar Çomovski mendon se 
marrёdhёniet ndёretnike kanё qenё 
peng tё paternalizmit serb drejt zgjidhjes 
sё çёshtjes shqiptare dhe tё agjendёs kos
ovare.  Maqedonasit e ndjejnё politikёn 
fataliste tё internimit tё Beogradit zyr
tar nga i ashtuquajturi kёrcёnim nga 
shqiptarёt. Thelbi kryesor i pёrleshjeve 
nё Maqedoni qёndron nё tandemin 
GligorovCёrvenkovski dhe tё edukatёs 
politike tё ndёrmarrё nga Beogradi lid
hur me çёshtjen shqiptare. Lidershipi 
politik maqedonas nuk kishte ndjenjё 
pёr ndёrprerjen nё kohё tё konfliktit. 
Reagimi ndaj ngjarjeve tё caktuara nё 
vitin19931998 ka qenё joadekuate dhe 
shpinte nё radikalizmin e kёrkesave shq
iptare. Me Marrёveshjen kornizё ёshtё 
ndёrmarrё pёrgjegjёsia pёr marrёdhёniet 
ndёretnike nё bazё tё rregullave tё reja 
dhe tё qarta. Pas Marrёveshjes kornizё, 
çёshtja e raportit tё shqiptarёve ndaj 
bashkёsive tjera jo shumicё ёshtё e 
barabartё me pёrgjegjёsinё qё maqedo
nasit e kanё pёr Marrёveshjen kornizё 
dhe pёr tё ashtuquajturat çёshtje shq
iptare. Ёshtё e arsyeshme tё bisedohet 
pёr decentralizimin funksional, por 
asnjёherё nuk ёshtё e arsyeshme tё flitet 
pёr federalizёm territorial. Marrёveshja 
ёshtё njё lloj manifesti i shqiptarёve nё 
Maqedoni se tё gjitha tё drejtat etnike do 
tё realizohen nё kuadёr tё Maqedonisё 
evropiane.

Aleksandёr Çomovski, gazetar, ka filluar 
nё gazetёn “Fokus” dhe pastaj nё RTVM. 
Ka qenё koordinator rajonal i Radio 
“Dojce Veles”, nё Kёln. Nё Televizionin 
A1 ka filluar me punё nё vitin 1999, si 
redaktor i programeve informative dhe 
udhёheqёs lajmesh. Ёshtё redaktorit 
emisionit tё njohur kontaktues “Çumu” 
qё nga viti 2002, pёr çka nё vitin 2004 
e fitoi çmimin e gazetarisё, “Mito Hax
hivasilev  Jasmin”.

SummAry
Aleksandar Čomovski thinks that the 
interethnic relations were hostage to the 
Serbian paternalism to solving the Alba
nian issue and the Kosovo agenda. The 
Macedonians felt official Belgrade’s fa
talistic policy of protectionism from the 
socalled endangering by the Albanians. 
The basic essence of the clashes in Mace
donia is in the GligorovCrvenkovski 
tandem and the political education on 
the Albanian issue taken from Belgrade. 
The Macedonian political leadership did 
not have the feeling of timely encounter
ing the conflict. The reaction to certain 
events in 19931998 was inappropriate 
and it led to radicalisation of the Alba
nian demands. The Framework Agree
ment undertook the responsibility for 
interethnic relations based on new and 
clear rules. After the Framework Agree
ment the issue of the relation that the Al
banians have for the other nonmajority 
communities is the same as the responsi
bility that the Macedonians have for the 
Framework Agreement and the socalled 
Albanian issues. It is justified to speak 
about a functional decentralisation, but 
it is never justified to speak about a terri
torial federalisation. The Agreement is a 
manifesto of the Albanians in Macedonia 
that all the ethnic rights will be realised 
within European Macedonia.

Aleksandar Čomovski, journalist, he 
started at Fokus newspaper, and then at 
MRTV. He was the regional coordina
tor of Deutsche Welle radio in Cologne. 
He started to work for A1 TV in 2999, 
as an editorinchief of the informative 
programmes and a news anchor. He was 
the editor of the wellknown contact pro
gramme Čumu as of 2002, and in 2004 
he was granted the journalist award Mito 
HadživasilevJasmin.
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Ким Мех ме ти
РАМКОВНИОТ ДОГОВОР Е НАШ ЗАЕДНИЧКИ ПОРАЗ
Kim mehmeti, marrёveshja kornizё ёshtё disfata jonё e pёrbashkёt
Kim mehmeti, the Framework Agreement is our joint defeat

чин да ја сми рат со стој ба та. Но, се 
слу чи не што мно гу опас но, спо ред 
ме не. Ма ке до ни ја од вна тре гние. 
Тој што не го гле да тоа, за ме не не 
е др жав ник. Од ту ка сме там де ка 
Рам ков ни от до го вор на не кој на чин 
е до ку мент за во му зеј кој ќе оз на чи 
еден наш по раз, за ед нич ки по раз. 
Ал бан ски те пар тии не се ам не сти
ра ни. Тие во име то на пар ти ски те 
ин те ре си го за бо ра ви ја Рам ков ни от 
до го вор. Го све доа на за вод за вра
бо ту ва ње на пар ти ски пос луш ни ци. 
Ба рем да вра бо ту ваа екс пер ти, да 
вра бо ту ваа мла ди де ца што ги би
ду ва, но тие вра бо ту ва ат са мо пар
ти ски пос луш ни ци, ја оп то ва ри ја ад
ми ни стра ци ја та со мно гу нес по со
бен ка дар. Се га има те мно гу Ал бан
ци, а не го чув ству ва те тоа во смис ла 
на про фе си о нал ност. Од дру га стра
на, ВМРОДПМНЕ исто та ка вра бо
ту ва ше пар ти ски ад ми ни стра тив ци 

и за тоа про цен тот на за ста пе ност на 
Ал бан ци те ду ри и не мр да во не кои 
ин сти ту ции. 
Ду хот на Охрид ски от до го вор е кон
сен зу ал на та де мо кра ти ја, ко ја тре
ба ше да се по стиг не со Ко ми тет за 
од но си ме ѓу за ед ни ци те, а тој не по
стои. Тој тре ба ше да би де втор дом 
во пар ла мен тот. Охрид ски от до го
вор по ка жу ва де ка во оваа др жа ва 
не ма ме си те жел ба, а мо же би не ма
ме ни ка па ци тет да ги ре а ли зи ра ме 
не шта та што са ми те ги пот пи шу ва
ме. По Охрид ски от до го вор, Скоп је 
е по де ле но на ет нич ка ос но ва со два 
пло шта да. Што сот на Ма ке до ни ја е 
Скоп је. Оној што ќе ус пее да го по
де ли Скоп је, ја по де лил Ма ке до ни ја. 
Ма ке до ни ја не ма дру го вр зу вач ко 
тки во, освен Скоп је.

БЕ ШЕ ЕРЕС ДА СПОМ-
НЕШ МУЛ ТИ КУЛ ТУР НА 
ДР ЖА ВА

Зо што мул ти кул ту ра та ме сто стра-
те ги ска пред ност, ја гле да ме ка ко 
хен ди кеп? 
Јас се се ќа вам кол ку бе ше ерес да 
спом неш мул ти кул тур на др жа ва. 
Но, се га гле дам и Ма ке дон ци те го 
при фа ти ја тоа. 

Јас се се ќа вам кол ку бе ше 
ерес да спом неш мул ти-
кул тур на др жа ва. Но, се га 
гле дам и Ма ке дон ци те го 
при фа ти ја тоа.

Не сум при вр за ник на тоа да се кри
јат не шта та. Лу ѓе то мо же не се тол

Да ли мис ли те де ка се га, 10 го ди ни 
по Рам ков ни от до го вор, Ма ке до-
ни ја е по до бро ме сто за жи ве е ње 
од таа глед на точ ка?
Рам ков ни от до го вор бе ше до бра 
мож ност за си те нас, да стар ту ва ме 
мал ку по до бро откол ку што стар ту
вав ме во 90та та го ди на. Јас лич но 
сме там де ка ние таа шан са ја ис пу
штив ме, ку пу вај ќи вре ме. Не сфа
тив ме де ка ро кот на тој ет нич ки 
до го вор мо же да по ми не. Ста ну ва 
пре тес на рам ка. Мис лам де ка и ме
ѓу на род ни от фа ктор за таи, и по крај 
тоа што е га рант на Рам ков ни от до
го вор. 

Рам ков ни от до го вор бе-
ше до бра мож ност за си-
те нас, но ние таа шан са 
ја ис пу штив ме. Не сфа-
тив ме де ка ро кот на тој 
ет нич ки до го вор мо же 
да по ми не. Мис лам де ка 
и ме ѓу на род ни от фа ктор 
за таи.

При чи на та за за та ју ва ње то е нив ни
от ин те рес да не ма не ре ди во Ма ке
до ни ја. Да се по стиг не сог лас ност, 
ста бил ност, и тоа без раз ли ка со кои 
лу ѓе ја по стиг ну ваш, без раз ли ка со 
кои ме то ди ја по стиг ну ваш. Ста бил
ност во Ма ке до ни ја се по стиг на со 
за до во лу ва ње на пос луш ни те пар
ти ски те ели ти ко и што из нај доа на

Ал бан ски те пар тии во 
име то на пар ти ски те ин те-
ре си го за бо ра ви ја Рам ков-
ни от до го вор и го све доа 
на за вод за вра бо ту ва ње. 
Ду хот на до го во рот е кон-
сен зу ал на та де мо кра ти ја, 
ко ја тре ба ше да се по стиг-
не со Ко ми тет за од но си 
ме ѓу за ед ни ци те, а тој не 
по стои

Скоп је е по де ле но на ет-
нич ка ос но ва со два пло-
шта да. Што сот на Ма-
ке до ни ја е Скоп је. Оној 
што ќе ус пее да го по-
де ли Скоп је, ја по де лил 
Ма ке до ни ја. Ма ке до ни ја 
не ма дру го вр зу вач ко 
тки во, освен Скоп је.



106

ку па мет ни за пра ве ње ана ли зи, но 
има ат чув ства и ве лат: цр ква на Ка
ле? Ни ко му ни сти те не би ја на пра
ви ле таа про во ка ци ја. Ко му ни сти те 
пра веа мно гу не шта, но зна е ја ка де 
е гра ни ца та, што мо же да ја сру ши 
др жа ва та. Иде о ло шки от кон цепт на 
Ју гос ла ви ја не поз на ва ше ен ти тет. 
Си те сме ра бот нич ка кла са, си те 
сме исти, ја иск лу чу ва ше при каз на
та за ен ти тет. Не мо же да се збо ру ва 
за мул ти ет нич ки кон цепт во та ква 
рам ка. Мул ти ет нич ки от кон цепт по
драз би ра де ка си те функ ци о ни ра
ме со на ши те по себ но сти, а на ед но 
има ме и еден за ед нич ки ин те рес. И 
на ши те пар тии тре ба да функ ци о
ни ра ат та ка. Се кој се по твр ду ва по
е ди неч но, но и не за бо ра вај ќи де ка 
има и за ед нич ка цел. Тоа е срж та на 
мул ти ет нич ки от кон цепт. Пр во, по
чи ту ва ње на раз ли ки те и свес ност 
за нив. Раз ли ки те не се во чо веч но
ста, ту ку во тех нич ко то од не су ва ње 
на чо ве кот, кој ја зик го збо ру ва, ка де 
се мо ли, зна чи не што што ме не не 
ми пре чи, да ли ве ру ваш во два бо га 
или во еден. Еле мен ти те на мул ти ет
нич ки от кон цепт не се др жа во твор
ни. Др жа ва та се гри жи да ги кул ти
ви ра. Дру го то јас сам го ре гу ли рам.
Јас сам ќе одре дам кол ку ми тре ба 
ма ке дон ски от ја зик и ќе сфа там де
ка ми тре ба оти во Стру ми ца са кам 
да одам да чи там мои рас ка зи или да 
ку пу вам пи пер ки. 

МА КЕ ДО НИ ЈА Е БИ НА-
ЦИ О НАЛ НА ДР ЖА ВА

Да ли еден од проб ле ми те со 
Охрид ски от рам ко вен до го вор е 
што не ма ше јас но де фи ни ра ни це-
ли? Што тре ба да се на пра ви за да 
функ ци о ни ра тоа?
На Охрид ски от до го вор му се од зе
де ду ша та. Спо ред ме не, клу чот на 
ет нич ка за ста пе ност на си те е да 
гра диш др жа ва и ин сти ту ции кои 
гра ѓа ни те ќе ги чув ству ва ат ка ко 
свои. Пар ти и те зна ат де ка ко га би 
го прос ле ди ле тој дух на Охрид ски
от до го вор, ние би има ле др жа ва во 
ко ја ни што не би се од лу чи ло без 
ме ѓу ет нич ки кон сен зус. Охрид ски
от до го вор нај мал ку е вра бо ту ва ње. 
Ние сѐ уште раз го ва ра ме за исти те 
те ми ка ко и во 1990 го ди на. Не раз
го ва ра ме за ре ги о нал но по вр зу ва ње 
на Ма ке до ни ја со со се ди те, ка ко да 
се иско ри сти ал бан ски от по тен ци

јал, да се на пра ви не што со Ал ба ни
ја. Ние раз го ва ра ме за зна ме то, за 
ја зи кот. 
А Охрид ски от до го вор бе ше рам ка 
во ко ја мо же да вне се те сѐ што ви 
не до ста су ва. Клу чот на Рам ков ни от 
до го вор бе ше во оваа др жа ва, ме ѓу 
гра ѓа ни те, да се пот тик не чув ство за 
др жав на при пад ност. Тоа ет нич ко то 
што го има ме си те во до вол на ме ра. 
И тоа чув ство мо же да се хра ни, да 
се пот тик ну ва, мо же да се кул ти ви
ра. Што се слу чи? Се слу чи обрат
но то. Пог лед не те што се слу чу ва со 
Ма ке до ни ја. Сѐ по мал ку и по мал ку 
го зна е ме ја зи кот еден на друг, се кој 
си има свои спо ме ни ци.

Ус пе ав ме ли да по стиг не ме ба ланс 
гра ѓан ско/ мул ти кул тур но или се 
дви жи ме кон би на ци о нал но оп-
штес тво?
Ве ќе сме дла бо ко во би на ци о нал но 
оп штес тво ка де што сѐ уште ед ни
от иден ти тет има пред ност. Гле да те 
што се слу чу ва на пред вре ме ни те 
пар ла мен тар ни из бо ри. Ал бан ски те 
пар тии за бо ра ви ја сѐ ет нич ко. Ба ра
ат 20 % од бу џе тот. Зна чи, ние по ле
ка не са мо што оди ме кон би ет нич ка 
др жа ва, ту ку, спо ред ме не, таа ве ќе е 
за вр ше на, оста ну ва са мо тех ни ка та 
ка ко тоа ќе се ре а ли зи ра, а не да ли 
ќе би де та ка. Да ли оваа др жа ва ќе 
има ка па ци те ти да го из ве де тоа без 
вна треш ни по тре си? Ал бан ци те на 
оваа др жа ва пла ќа ат два па ти арач. 
Ма ке до ни ја во сво ја та срж не функ
ци о ни ра ка ко уни тар на др жа ва оти 
со са мо то ова, ко га ве ќе има те два 
стан дар да во сѐ, вие по ле ка соз да ва
те две оп штес тва. 
Гим на зи ја та „Зеф Љуш Мар ку“ бе
ше во Кар пош 3. Кој нор ма лен вла
сто др жец што са ка да гра ди мул ти
ет нич ко оп штес тво ќе ја пре се ли на 
пер и фе ри ја ка де што се са мо Ал бан
ци те? Се кој па ме тен ќе го на пра ви 
обрат но то. Та му ќе од не се не ко ја 
гим на зи ја во ко ја учат Ма ке дон ци, 
а ту ка ќе ги за др жи Ал бан ци те. За
што? Со дру же ње, со кон та кти, па 

ду ри и со стра вот еден од друг, ќе се 
над ми нат не кои пре дра су ди. Но ту
ка, во оваа др жа ва клуч на функ ци ја, 
клу чен про цес кој што до бро функ
ци о ни ра е дел ба та. И тоа по Охрид
ски от рам ко вен до го вор. 

Ме ѓу тоа има про ме на, има и по зи-
тив ни на ста ни.
Ако ги сле ди те не шта та, по себ но 
пос лед ни те 5 го ди ни, ќе ви ди те де ка 
Ма ке до ни ја го пра ви тоа што мо ра, а 
ни ко гаш не го пра ви тоа што ѝ тре
ба. Да не бе ше при ти со кот на ме ѓу
на род ни те ин сти ту ции, Ма ке до ни ја 
ни ко гаш не ма ше да го приз нае Ко
со во. 

За мис ле те, тоа го пра ви вла да ко ја
што има 30 %  од тој на род во сво е то 
на се ле ние. Оној кој мис ли де ка не 
е та ка, јас ќе му до ка жам мно гу ед
но став но. За ра ди се бе, Ма ке до ни ја 
тре ба ше пр ва да го приз нае Ко со во. 
За ра ди сво ја та ста бил ност и број ка
та од 30 % Ал бан ци ко и што се ап со
лут но за таа не за вис ност. Но, Ма ке
до ни ја тоа го на пра ви по доц на. Ду ри 
и Цр на Го ра го приз на Ко со во пред 
Ма ке до ни ја. И мо же ли не кој да ми 
об јас ни де ка на Цр на Го ра ѝ е по
лес но да го приз нае Ко со во, одо што 
на Ма ке до ни ја? Кај оваа гар ни ту ра 
што вла дее во Ма ке до ни ја, ал ба но
фо би ја та е при сут на, да не ре чам и 
омра за та. Низ сит ни те не шта мо же
те да ги об јас ни те го ле ми те пла но ви. 
Да ли во ед на нор мал на др жа ва би се 
по ја ви ла таа ен цик ло пе ди ја? Да ли 
во ед на нор мал на др жа ва би ги има
ло тие кни ги по исто ри ја по кои учат 
ва ши те де ца? За ме не лич но не ма ло 
по го ле мо по ни жу ва ње откол ку Гру
ев ски да ми дој де на Ра ма зан. Зна е
те за што? Ни ко гаш таа пар ти ја не се 
ди стан ци ра ла од гас ни те ко мо ри за 
Ал бан ци те, смрт за Шип та ри те. И 
ден де нес низ Скоп је има те згра ди 
ка де што пи шу ва смрт за Шип та ри
те. Јас сѐ уште не сум ви дел ни ед на 
згра да ка де што пи шу ва смрт на Ма
ке дон ци те и се гор де ам со тоа. Да ли 
не ма те чув ство де ка ние што по ве ќе 
се од да ле чу ва ме од 2001 г., ста ну ва
ме по да леч ни еден од друг. На ши те 
мла ди сѐ по мал ку го зна ат ја зи кот на 
дру ги от. Јас на го ди ни на мо и те де
ца сум го зна ел пре крас но ма ке дон
ски от ја зик, а тие не го зна ат, не ма ат 
по тре ба. Ова го пра ват др жав ни ци 
кои ја пре се лу ва ат гим на зи ја та и ја 
но сат та му не ка де.

Еле мен ти те на мул ти ет-
нич ки от кон цепт не се 
др жа во твор ни. Др жа ва-
та се гри жи да ги кул ти-
ви ра. Дру го то јас сам го 
ре гу ли рам.

Не са мо што оди ме кон 
би ет нич ка др жа ва, таа 
ве ќе е за вр ше на, оста ну-
ва са мо тех ни ка та ка ко 
ќе се ре а ли зи ра и да ли 
ќе се из ве де без вна-
треш ни по тре си. Ма ке-
до ни ја не функ ци о ни ра 
ка ко уни тар на др жа ва, 
би деј ќи со два стан дар да 
во сѐ, вие по ле ка соз да-
ва те две оп штес тва. Во 
оваа др жа ва клу чен про-
цес кој што до бро функ-
ци о ни ра е дел ба та.

Ма ке до ни ја го пра ви тоа 
што мо ра, а ни ко гаш не 
го пра ви тоа што ѝ тре-
ба. За ра ди се бе, Ма ке до-
ни ја тре ба ше пр ва да го 
приз нае Ко со во.
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МА КЕ ДО НИ ЈА Е ЖР ТВА 
НА ДВА ЕТ НИЧ КИ СО-
НА, МА КЕ ДОН СКИ И 
АЛ БАН СКИ

Спо ред ва ше то раз би ра ње, мо де-
лот не функ ци о ни ра. Што би бил 
пред мет на по втор но то до го ва ра-
ње?
Не сум од тие што са мо об ви ну ва ат 
и мис ли де ка тој са ми от е ан гел. Нѐ 
по ра зи ја си те. Бев дел од гра ѓан ски
от се ктор. Се пов ле ков во 2001 г. ко га 
ви дов кол ку мал ку тре ба да се сру
ши сѐ. Имав илу зи ја де ка ако не дру
го, од 1.000 мла ди кои по ми наа низ 
кам по ви те што ги пра вев јас, 100 ќе 
из ле зат не ка де и ќе ре чат не са ка ме 
смрт, ама тоа не се слу чи. Јас не мис
лам де ка не ма на деж, де ка тре ба цр
но да гле да ме, на про тив, ва ка збо ру
вам за тоа што знам де ка има на деж 
и де ка Ма ке до ни ја мо же на ви сти на 
да би де Бал кан во ми ни ја ту ра. Ме 
пра шу ва те за што ќе се пре го ва ра? 
Ако има те до го вор што не се ре а ли
зи рал, пр во ќе ви ди те зо што, кои се 
ос нов ни те проб ле ми што ја спре чи
ле ре а ли за ци ја та. Тие се мно гу ед но
став ни. Ма ке до ни ја е жр тва на два 
ет нич ки со на, ма ке дон ски и ал бан
ски. И нај ек стрем ни те со ни шта има
ат не што за ед нич ко. Ќе ги со о чат и 
ќе ви дат да ли мо же да се ре а ли зи ра
ат и ко га ќе се уве рат де ка не мо же 
сѐ, то гаш две те стра ни ќе при фа тат 
со лу ции и ком про ми си за да не им 
про пад не це ли от сон. И от ту ка мис
лам де ка Ал бан ци те и Ма ке дон ци те 
ќе мо ра да сед нат, да би дат искре ни 
ме ѓу се бе и да ги спо де лат сни шта та. 
Ко га сте свес ни за ова, на о ѓа те клуч 
ка ко да го ре ши те тоа, а да не би
де тол ку бол но. Еден од на чи ни те е 
во уста вот да на пи ше те, тоа што го 
спом нав пред мал ку, де ка овие клуч
ни функ ции се де лат на овој на чин. 
Се ко ја че твр та го ди на мо ра да би
де од друг ен ти тет. Што има ло шо 
во тоа? Из ле гу ва те на гла са ње ка де 
што јас ка ко Ал ба нец знам де ка не 
мо жам да гла сам за Ал ба нец. Тоа е 
гр до за де мо кра ти ја та, но уба во е за 
ид ни на та. Ве ру вам де ка ќе дој дат ге
не ра ции кои ќе ни се сме ат за што 
сме се рас пра ва ле. И ќе се сме ат ка
ко не мо жел Ал ба не цот да би де пре
тсе да тел. Ко га во 1997 го ди на на пра
вив дво ја зи чен памф лет на ЦМУЗ 
за мул ти кул тур но за ед ниш тво, пет 

де на за се да ва ше со ве тот. И тој проб
лем го тре ти ра ше ка ко др жа вен 
удар. Мо же да ти ги спом нам се га и 
звуч ни те ими ња кои из ле гоа од со
ве тот за ра ди тоа, за тоа што се слу чи 
вед наш по на ста ни те во Го сти вар, а 
јас им твр дев де ка тоа е ид ни на та на 
зем ја та. 

ВЛА СТА Е ОД ГО ВОР НА 
ЗА ГРА ДЕ ЊЕ КО ХЕ ЗИ ЈА

Зо што прет ход но ве ли те де ка др-
жа ва та е од го вор на за кул ти ви ра-
ње на мул ти кул тур но ста? 
Зна еш зо што не ја тр гам вла ста на
стра на? Ние го иде а ли зи ра ме на
ро дот, и ед ни от и дру ги от. Во ед на 
нор мал на др жа ва мно гу е бит но што 
гра ди те ин сти ту ци о нал но, ка ко др
жа ва, кој кон цепт го има те и ка ко 
го хра ни те тоа ин сти ту ци о нал но. 
По тоа, мно гу е важ но на кој на чин 
го кул ти ви ра те тоа? Од ка де поч ну
ва те? Да ли поч ну ва те од три е се тго
диш ни ци, со стар ци, со де ца? Тре ба 
да поч не те со де ца. Де те што е ро де

но во 1990 го ди на, се га има 20 го ди
ни. Но, ка ко е по рас на то тоа де те? 
Се кој ден слу ша што ба ра ат Ал бан
ци те и што не да ва ат Ма ке дон ци те. 
Да ли не кој оче ку ва де ка тоа де те 
ќе би де по гра ѓан ски ори ен ти ра но? 
Има ме не кол ку ге не ра ции што се со 
по и на ков мен та лен склоп и мла ди 
кои фа ти ја не што од со ци ја лиз мот. 
Ду ри и ту ка на пра вив ме де фект. Не 
из гра див ме ге не ра ции кои ќе би дат 
свес ни за ре ал но ста во ко ја жи ве ат. 
Ако за бе ле жу ва те, кај Ал бан ци те 
опа ѓа за ин те ре си ра но ста за по ли
тич ки те пар тии. Кај на род кој уште 
не ре а ли зи рал не кои од ко ле ктив ни
те пра ва. Што по до бро им оди раз
го во рот на Гру ев ски и Али Ах ме ти, 
тол ку по ве ќе се рас пра ва ат по ме ѓу 
се бе исто ри ча ри те, ар хе о ло зи те, 
про фе со ри те, но ви на ри те, ал бан ски 
и ма ке дон ски. Зна чи не се гра ди во 
Ма ке до ни ја мул ти ет нич ка др жа ва. 
Во Ма ке до ни ја има те двов ла стие на 
по ли тич ки ели ти кои зна ат са мо ед
но, тоа што им но си про фит на нив. 
За тоа јас ја поч нав при каз на та со 
тоа де ка за па дот за таи. Ја жр тву ва
ше де мо кра ти ја та во име на ста бил

но ста, на ме сто тие да те чат за ед но. 
Ма ке до ни ја не ма ин сти ту ции. 

Не кои не шта ми се ап сурд ни, збо ру
вав ме за Охрид ски от до го вор, а кој 
тре ба да го спро ве де? Не ли тре ба 
да го спро ве дат су дии, тре ба да го 
спро ве дат др жав ни ин сти ту ции во 
кои ќе одам да се жа лам за тоа што 
ми се не ги ра ја зи кот, за тоа што не 
сум при мен на ра бо та, а имам исти 
ква ли те ти ка ко при ме ни те Ма ке
дон ци. Кој ќе го ре а ли зи ра тоа? 
Го ре а ли зи ра ат дветри пар тии на 
власт. Охрид ски от до го вор не се ре
а ли зи ра та ка. Охрид ски от до го вор 
се ре а ли зи ра од дет ска та гра дин ка 
до пре тсе да те лот. Др жав ни те ин сти
ту ции тре ба да ги по де ли ме по па ри
тет сѐ до де ка не се на вик не ме де ка 
и Асен мо же да би де пре тсе да тел, 
а ако пре тсе да те лот е Ма ке до нец, 
пре тсе да те лот на Вла да та ќе би де 
Ал ба нец. Не тре ба мно гу на у ка за да 
сфа ти те де ка од 300  ми ли о ни што 
ги да ва Гру ев ски за спо ме ни ци, 30 % 
се ал бан ски па ри, а тој ги по тро шил 
без да те пра ша. Тој та ка гра ди Рам
ко вен до го вор  ко га ќе дој де Али 
Ах ме ти да ку ка, ќе му да дам триче
ти ри спо ме ни ци. За тоа тој до ку мент 
е мр тов и не мо же да се ожи вее, но 
ќе ожи вее не што дру го. Мо ра да се 
сед не уште ед наш да се пре го ва ра за 
сѐ, кол ку тоа да не го са ка ме.

Ако ОРД тре ба да се ре а ли зи ра од 
гра дин ка до пре тсе да тел, ко ја е 
од го вор но ста на вла ста?
Ду ри и во си ту а ции ко га гра ѓа ни
те не са ка ат, др жа ва та тре ба да има 
ин стру мен ти да кул ти ви ра дру га 
свест. Гра ѓа ни нот не мо ра сѐ да са
ка. Гра ѓа ни нот не са ка ни по ли ци ја, 
има дел од гра ѓа ни те што не са ка ни 
судс тво. Има дел од гра ѓа ни те што 
не са ка уни вер зи те ти и не би тро
шел па ри за тоа. Има гра ѓа ни што 
не са ка ат кни ги, но др жа ви те го пра
ват се то тоа, зна еј ќи де ка без тоа оп
штес тво то не мо же да функ ци о ни ра. 
Е ако е та ка, зо што оваа др жа ва не 
пра ви гра ѓан ски др жав ни ин сти
ту ции ко и што ќе го пра ват исто то? 
Зна ат де ка не са ка ат и ед ни те и дру
ги те. Не им е тоа по вол ја. Но ние 
сме се до го во ри ле та ка да би де и тоа 
ќе го те ра ме по на та ка. На ро дот има 
пра во да не са ка. На ро дот има пра во 
да мра зи. Но, ели ти те се тие што се
то тоа го сме сту ва ат во не ко ја рам ка 
и го ле ку ва ат по ле ка. Тоа ѝ не до ста
су ва на Ма ке до ни ја. 
О ти 20 го ди ни не се ве ќе мал ку, тоа 
е да ро ди те де те, да би де маж и да 
мо же да го под го тви те за но во то 
вре ме. А ние, ка де ни се тие де ца? Да 
ор га ни зи ра те за ед нич ки ми тинг на 
сред но школ ци Ал бан ци и Ма ке дон
ци за чист град, не ма да ви из ле зат.

Ма ке до ни ја е жр тва на 
два ет нич ки со на, ма ке-
дон ски и ал бан ски. Ал-
бан ци те и Ма ке дон ци те ќе 
мо ра да сед нат, да би дат 
искре ни ме ѓу се бе и да ги 
спо де лат сни шта та.

Зна чи не се гра ди во Ма ке-
до ни ја мул ти ет нич ка др-
жа ва, ту ку има те двов ла-
стие на по ли тич ки ели ти 
кои зна ат са мо ед но, тоа 
што им но си про фит на 
нив. За па дот за таи, ја жр-
тву ва ше де мо кра ти ја та во 
име на ста бил но ста.
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Ра ди кал ни ста во ви?
Ве ќе 20 го ди ни го збо ру вам исто то 
и се гор де ам што не се сме ни ни
што во мо и те уве ру ва ња. Че сто па ти 
знам да би дам ра ди ка лен во не што. 
За ме не нат про се чен бу да ла е тој 
што мис ли де ка Ни ко ла Гру ев ски не 
знае што пра ви. Тој знае што пра ви. 
Но ка де е дру го то, она што знае што 
не тре ба да се пра ви. Да ли Ал бан ци
те и Ма ке дон ци те ќе го пре поз на ат 
сво јот ин те рес без да им ста ви ме 

свет леч ка рек ла ма: ова е ва ши от 
ин те рес?  Чо ве ко ва та свест е ка ко 
во да та, ни ко гаш не зна еш ка де ќе 
про бие, но таа те че, нав ле гу ва. Вие 
ду ри и ко га не ја гле да те, таа оди. А 
ви стин ски те др жа ви што има ат кон
цепт за град ба, тие ќе ста ват бра ни 
за да не мо же по на та му, до ту ка мо
жеш. Ние ни ти ста вив ме бра на, ни
ти рам ки. Кај нас сѐ те че ка ко мо же 
и кол ку мо же. Во еден текст об ја вив 
де ка Ал бан ци те, на не кој на чин, сѐ 
што по стиг на ле во Ма ке до ни ја, го 
по стиг на ле за ра ди глу по ста на ма
ке дон ски те по ли тич ки ели ти ко и
што ги по тсе ту ваа: не ма пе да го шка 
ака де ми ја, ќе на пра ви ме два уни вер
зи те та, од еден, ис пад наа два. Не ма 
па ри за мо стот во Са рај, а има за 
ла вот. Е се га бу џе тот не ма да би де 
ка ко што го де лев ме. Тие 25 % ќе ги 
трг неш на стра на, а со дру го то гра ди 
цр кви, спо ме ни ци. Овие 25 % да не 
ги пип неш. Тоа е тоа што ви го збо

На ро дот има пра во да не 
са ка. На ро дот има пра во 
да мра зи. Но, ели ти те се 
тие што се то тоа го сме-
сту ва ат во не ко ја рам ка 
и го ле ку ва ат по ле ка. 
Тоа ѝ не до ста су ва на Ма-
ке до ни ја.

ру вам овој по ла час. Др жав ник не 
по ста пу ва та ка. Др жав ник по ста пу
ва по и на ку. Др жав ник што ги знае 
проб ле ми те, а овие на ши др жав ни
ци ги зна ат проб ле ми те или не мо
жат да ги ре шат или не са ка ат, или 
одат ток му по оваа ло ги ка, дај иско
ри сти кол ку што мо же, па еден ден 
ќе им да де ме. Но, еден ден на ви сти
на ќе би де мно гу доц на. 

На ши те др жав ни ци ги 
зна ат проб ле ми те и или 
не мо жат да ги ре шат 
или не са ка ат, или има-
ат ло ги ка, дај иско ри-
сти кол ку што мо же, па 
еден ден ќе им да де ме. 
Но, еден ден на ви сти на 
ќе би де мно гу доц на. 

РЕ ЗИ МЕ
Ким Мех ме ти сме та де ка рам ков ни от 
до го вор ка ко мож ност за си те нас е ис
пу ште на и за тоа за та и ле си те, вклу чу
вај ќи ја ме ѓу на род на та за ед ни ца ко ја 
ја жр тву ва ла де мо кра ти ја та во име на 
ста бил но ста. И ал бан ски те по ли тич ки 
пар тии го на пу шти ле ду хот (на ди ја лог) 
и до го во рот го пре тво ри ле во вра бо ту
ва ње на пар ти ски чле но ви. По дел ба та 
на Скоп је на два пло шта ди е по че то кот 
на по дел ба та на Ма ке до ни ја. Од дру
га стра на, мул ти кул тур на та др жа ва од 
ерес, ста на ла при фат ли ва и за Ма ке дон
ци те. Еле мен ти те на мул ти ет нич ки от 
кон цепт не се др жа во твор ни, др жа ва та 
се гри жи да ги кул ти ви ра. Ма ке до ни ја 
не функ ци о ни ра ка ко уни тар на др жа
ва, ту ку има те двов ла стие на по ли тич ки 
ели ти и по ле ка се соз да ва ат две оп штес
тва. Ма ке до ни ја е жр тва на два ет нич ки 
со на, ма ке дон ски и ал бан ски, кои тре ба 
да се со о чат и да ви дат да ли мо же да се 
ре а ли зи ра ат. Ко га ќе се уве рат де ка не 
мо же сѐ, то гаш две те стра ни ќе при фа
тат ком про ми си за да не им про пад не 
це ли от сон. Ал бан ци те и Ма ке дон ци те 
ќе мо ра да сед нат, да би дат искре ни ме
ѓу се бе и да ги спо де лат сни шта та. Др
жа ва та и др жав ни ци те се од го вор ни да 
по стиг нат ре ше ние.

Ким Мех ме ти, ро ден во 1955 г. во Гр чец, 
Скоп је, е ро ман си ер и пуб ли цист. Еден 
е од ос но ва чи те на не дел ни кот на ал
бан ски ја зик „Ло би“ (20012006 г.), ка ко 
и уред ник за из да вач ка та деј ност при 
НИК „Фла ка е ве ла зе ри мит“ (19911992 
г.). Бил за ме никге не ра лен ди ре ктор на 
МТВ (20032004 г.). Бил гла вен и од го во
рен уред ник на бал кан ска та Ал тер на
тив на ин фор ма тив на мре жа (АИМ) за 
Ма ке до ни ја (19942004 г.). Ини ци ја тор е 
на по ве ќе гра ѓан ски ини ци ја ти ви во Ма
ке до ни ја и во ре ги о нот. Ра бо тел во Фон
да ци ја та Ин сти тут отво ре но оп штес тво 
– Ма ке до ни ја (ФИООМ) и ка ко из вр шен 
ди ре ктор на Цен та рот за мул ти кул тур
но раз би ра ње и со ра бо ткаСкоп је (1997
2003).

PёrmbledhJe
Kim Mehmeti mendon se Marrёveshja 
kornizё si mundёsi pёr tё gjithё nuk u 
zbatua si i tillё, duke pёrfshirё bashkёsinё 
ndёrkombёtare e cila e ka sakrifikuar 
demokracinё nё emёr tё stabilitetit. Edhe 
partitё politike shqiptare e kanё braktisur 
frymёn (e dialogut) dhe marrёveshjen e 
kanё shndёrruar nё punёsim tё anёtarёve 
partiak. Ndarja e Shkupit nё dy sheshe ёshtё 
fillimi i ndarjes sё Maqedonisё. Nga ana 
tjetёr, shteti multikulturor nga herezi, ёshtё 
bёrё i pranueshёm edhe pёr maqedonasit. 
Elementet e konceptit multietnik nuk janё 
shtet formues, shteti kujdeset qё ti kultivojё 
ato. Maqedonia nuk funksionon si shtet 
unitar, por keni dualizёm nё qeverisje tё 
elitave politike dhe ngadalё krijohen dy 
shoqёri. Maqedonia ёshtё viktimё e dy 
ёndrrave etnike, maqedonase dhe shqiptare, 
tё cilat duhet tё ballafaqohen dhe tё shohin 
nёse mund tё realizohen. Kur do tё binden 
se nuk munden gjithçka, atёherё tё dy 
palёt do tё pranojnё kompromise qё tё mos 
u  dёshtojё e gjithё ёndrrat. Shqiptarёt dhe 
maqedonasit do tё duhet tё ulen, tё jenё 
tё sinqertё mes veti dhe ti ndajnё ёndrrat. 
Shteti dhe nёpunёsit janё pёrgjegjёs qё tё 
arrihet zgjidhja.

Kim Mehmeti, i lindur nё vitin 1955 nё 
Gёrcec tё Shkupit, romansier dhe publicist. 
Njё nga themeluesit e javores nё gjuhёn 
shqipe “Lobi” (viti 20012006), si dhe 
redaktor pёr botimin “Flaka e vёllazёrimit” 
(viti 19911992) . Ishte zёvendёsdrejtor 
i pёrgjithshёm i TVMsё (20032004) . 
Ishte kryeredaktor dhe redaktor i Rrjetit 
Alternativ Informativ tё Ballkanit (AIM) 
pёr Maqedoninё (19942004) . Iniciator i 
disa nismave qytetare nё Maqedoni dhe 
rajon. Nё Fondacioni Instituti Shoqёria e 
Hapur Maqedoni (FISHHM) ka punuar si 
drejtor ekzekutiv i Qendrёs pёr Mirёkuptim 
dhe Bashkёpunim Multikulturor nё Shkup 
(19972003).

SummAry
Kim Mehmeti thinks that the Framework 
Agreement as a possibility for all of us has 
been missed and that everybody failed, 
including the international community 
which sacrificed democracy on behalf of 
stability. The Albanian political parties have 
also deserted the spirit (of dialogue) and 
turned the agreement into employment of 
party members. The division of Skopje on 
two squares is the beginning of the division 
of Macedonia. On the other hand, the 
multicultural state has become acceptable 
rather than heresy for the Macedonians 
as well. The elements of the multiethnic 
concept are not those of statehood, the state 
takes care to cultivate them. Macedonia 
does not function as a unitary state, but 
there are two powers of the political elites 
and slowly there are two societies that are 
being created. Macedonia is the victim of 
two ethnic dreams, the Macedonian and 
the Albanian, which should be faced and 
see if they can be implemented. Once they 
see that not everything is possible, both 
sides will accept compromises to that their 
whole dream does not fail. The Albanians 
and Macedonians will have to sit, be honest 
with each other and share their dreams. The 
state and the statesmen are responsible for 
achieving a solution

Kim Mehmeti, born in 1955 in Grčec, 
Skopje, he is a novelist and publicist. He is 
one of the founders of Albanian language 
weekly Lobi (20012006), as well as the 
editor of the publishing activity of Flaka 
e velazeriit NIKn (19911992). He was the 
deputy general manager of MTV (2003
2004). He as the editorinchief of the 
Balkan Alternative Informative Network 
(AIM) for Macedonia (19942004). He 
has been the initiator of a number of civil 
initiatives in Macedonia and the region. 
He worked at the Foundation Open 
Society Institute – Macedonia (FOSIM) 
and as an executive director in the 
Centre for Multicultural Understanding 
and Cooperation in Skopje (19972003).
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ЛИ СТА НА КРА ТЕН КИ 

ВМРОДПМНЕ ВМРО – Де мо крат ска пар ти ја за ма ке дон ско на ци о нал но единс тво

ДДВ Да нок на до да де на вред ност

ДПА Де мо крат ска пар ти ја на Ал бан ци те

ДУИ Де мо крат ска уни ја за ин те гра ци ја

ЕК Европ ска ко ми си ја

ЕКРИ Европ ска ко ми си ја про тив рас и зам и не то ле ран ци ја

ЕУ Европ ска Уни ја

ЗЕЛС За ед ни ца на еди ни ци те на ло кал на та са мо у пра ва

ЗНМ Здру же ние на но ви на ри те на Ма ке до ни ја

ЈНА Ју гос ло вен ска на род на ар ми ја

МВР Ми ни стерс тво за вна треш ни ра бо ти

МОН Ми ни стерс тво за обра зо ва ние и на у ка

МПЦ Ма ке дон ска пра вос лав на цр ква

МРТ Ма ке дон ска ра диоте ле ви зи ја

МТВ Ма ке дон ска те ле ви зи ја

МЦМС Ма ке дон ски цен тар за ме ѓу на род на со ра бо тка

НАТО Се вер но ат лант ска али јан са

НДП На ци о нал на де мо крат ска пре род ба

НСДП Но ва со ци јал де мо крат ска пар ти ја

ОБСЕ Ор га ни за ци ја за без бед ност и со ра бо тка во Евро па

ОВК Ос ло бо ди тел на вој ска на Ко со во

ОНА Ос ло бо ди тел на на род на ар ми ја

ОРД Охрид ски рам ко вен до го вор

ПДП Пар ти ја за де мо крат ски прос пе ри тет

САД Со е ди не ти Аме ри кан ски Др жа ви

СДСМ Со ци јал де мо крат ски со јуз на Ма ке до ни ја

ССРД Се кре та ри јат за спро ве ду ва ње на Рам ков ни от до го вор

СФРЈ Со ци ја ли стич ка Фе де ра тив на Ре пуб ли ка Ју гос ла ви ја

УЈИЕ Уни вер зи тет на Ју го и сточ на Евро па

УНДП Про гра ма за раз вој на Обе ди не ти те на ции

УСАИД Аген ци ја за ме ѓу на ро ден раз вој на Со е ди не ти те Аме ри кан ски Др жа ви

liStA e ShKurteSAve

BDI Bashkimit Demokratik pёr Integrim

BE Bashkimi Evropian

ECRI Komisioni Evropian kundёr Racizmit dhe Intolerancёs

KE Komisioni Evropian
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LSDM Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisё

MASH Ministria e Arsimit dhe Shkencёs

MKO Marreveshja kornizё e Ohrit

MPB Ministria e Punёve tё Brendshme

NATO Organizata e Marrёveshjes Veriatlantike

PDSH Partia Demokratike Shqiptare

PPD Partisё pёr Prosperitet Demokratik

RDK Rilindja Demokratike Kombёtare

RSFJ Republika Socialiste Federative e Jugosllavisё

RTM Radio televizioni maqedonas

SHBA Shtetet e Bashkuara tё Amerikёs

TVM Televizioni maqedonas

UÇK Ushtria Çlirimtare e Kosovёs

UEJL Universiteti i Evropёs Juglindore

VMRODPMNE VMRO  Partia Demokratike pёr Unitet Nacional Maqedonas

liSt OF AbrevAtiONS

DPA Democratic Party of Albanians

DUI Democratic Union for Integration

EC European Commission

ECRI European Commission against Racism and Intolerance

EU European Union

EU European Union

KLA Kosovo Liberation Army

MP Member of Parliament

MRT Macedonian Radio – Television

MTV Macedonian Television

NATO North Atlantic Treaty Organisation

NDR National Democratic Rebirth 

NLA National Liberation Army

OFA Ohrid Framework Agreement

PDP Party for Democratic Prosperity

SDSM SocialDemocratic Alliance of Macedonia

SEE SouthEast European University

SFRY Socialist Federal Republic of Yugoslavia

USA United States of America

VMRODPMNE VMRO – Democratic Party for Macedonian National Unity






