
С Т А Н О В И Щ Е 

 

От проф. д-р Башким Рама, преподавател по Международни отношения и 

Политически Науки в Международния Университет в Струга Република Македония, и в 

Тиранския Университет, Република Албания, определен със заповед № 8038-227 08. 05. 

2012 г. на Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за външен член на 

Научно жури за провеждане на публичната защита на докторанта Кашиф Садула Бакиу на 

тема „Политически плурализъм. Моделът в Република Македония“, за присъждане на 

научна и образователна степен „Доктор по право“. 

Докторантът Кашиф Садула Бакиу, роден на 08.09.1978 г. в гр. Струга, Македония, 

през 2001 г. започва висшето си образование в Софийския университет, Философски 

Факултет, специалност „Политология“, което завършва през 2004 г. с ОКС „Бакалавър“. В 

същия факултет – специалност, през 2007 г. завършва магистърските студии с ОКС 

„Магистър“. Същата година започва работа като асистент в Юридически Факултет - 

Държавния Университет в Тетово, Република Македония. През 2008 г. е зачислен за 

редовен докторант към катедрата по „Теория и история на държавата и правото“ в 

Юридическия факултет са СУ „Св. Климент Охридски“. Същевременно активно е 

ангажиран в няколко медии в Република Македония, както са вестниците „ЛАЙМ” и 

„Шкип”, като редактор на политическите рубрики, и „ТВ-Алб” в Скопйе – водещ на 

политическо предаване, както и вестниците „АБЦ” и „Панорама” в Тирана.  

Докторантът е работил дисертация на една много интересна и актуална тема, много 

чувствителна за днешната актуалност особено в областта в която той работи и действа, т.е. 

Балканския регион, и по-специално в страна като Македония. Бъдейки част от едната 

общност (по етнически произход), както и един от перспективните хора за политиката и 

актуалността в Република Македония, същевременно представлявайки младото поколение 

интелектуалци, което практично днес има Македония, докторантът бил в състояние да 

даде блестящ поглед на ефекта който има теоретичното развитие на дисертационния труд 

и практическия резонанс който носи практическото прилагане, в един много сложен терен 

на междуетническите отношения в Македония. Както научния дух, също така и начина на 

разработване и обогатяване с конкретен елемент от терена на междуетническите 

отношения, дава изключителна стойност на дисертационния труд.  

Най-сериозен принос на този дисертационен труд е, че за първи път в политическия 

анализ на Македония авторът се осмелява да изследва с научна компетентност, 
политически яснота, теоретичната далновидност и гражданското възхитителна смелост, 
както и на оригинален начин една деликатна тема за практически сложен терен на тази 

страна и в пряка полза за обясняване на доста сложни ситуации на междуетническите 

отношения.  

Може да се каже, без да е прекомерно, че в миналото не е могло нито да стане дума 

за свободно изражение с такава яснота на един интелектуалец за съществуващите 

междуетнически отношения. Явно, заслугата на кандидата стои не само в неговото 



интелектуално представителство, но и в обществената личност и гражданската дименсия, 

която той има в македонското общество.  

Една от характеристиките на докторанта е че освен гражданската смелост е 

използвал подходяща степен на неговото интелектуално оформление както и 

полиедричната култура формирана върху основа на един забележителен интелектуален 

капацитет, както и познаването на обстоятелствата и отношенията в неговата страна. 

Познаването на ситуацията както и неговата обществена позиция, заедно с активната 

политическа роля на сблъсъка с решаването на конкретните политически проблеми, дава 

уникални ценности на неговия дисертационен труд.  

Имайки една рядка яснота на отношенията политическите сили в страната, 

докторанта се е опитал да анализира в детайли новите явления на македонското общество, 

поставяйки ги едни срещу други актуалните проблеми, с което дава конкретни мнения за 

преодоляване на сложните ситуации в междуетническите отношения.  

Представяйки не само един млад интелектуалец по възраст, но и един от младите 

лидери на политическия живот в Скопие, докторанта познава в детайли и анализира 

отговорно спектъра на етническите подялби в обществото в Македония. С този 

дисертационен труд той дава ценен принос с определянето на националния спектър на 

шестте етнически общности, както и с определянето на физиономията както на по-

големите, така и на по-малките общности, подчертавайки съответните спецификации 

както и техните пунктове за контакти, с цел „администриране“ на отношенията между тях, 

в полза на общите интереси и на поддържането на мира и стабилността в Македония.  

По мое мнение, докторанта Кашиф Бакиу, притежава редки способности не само 

като експерт в посочената област, но и като един от най-видни политически активисти с 

конкретни приноси и на перспективата за създаване на вътрешна междуетническа кохезия 

в полза на стабилността и просперитета на Република Македония и региона. В този 

контекст, дисертационния труд на докторантът Бакиу, има не само значителен теоретичен, 

академичен и научен принос, но и представлява един труд с голям практичен интерес за 

търсещи пътеки, определяне на позициите, обработване на манталитетите, анализ на 

ситуациите, предотвратяване на междуетническите проблеми и кризи, както и за 

решаването на конфузни ситуации или трънливите проблеми, които заплашват да 

създадат ситуации на етнически конфликт в Македония. Свързано с това, в 

дисертационния труд, докторанта отразява вече създадената ситуация в позицията и 

ролята която играе албанският политически фактор в преодоляването на трудностите в 

това отношение. Според мен, този фактор следва да бъде признат и трябва да се остави 

свободно пространство за активизиране на база на квотите по силата на Охридското 

Рамково Споразумение, която е подкрепена от най-важните фактори в нашето време.  

Мисля че албанския политически фактор в Македония трябваше да се ангажира 

повече за решаването на спора между Атина и Скопие, свързан с конфликта за 

идентичността. Според мен, докторанта е постъпил правилно че се опитва да позиционира 

албанският политически фактор като важна и интегрална част на политическия живот в 



Република Македония, а това според мен може да помогне и в преодоляването на този 

спор, който се указва като главна пречка за интеграция на страната в НАТО и ЕС.  

Безспорно голям научен принос дава обективния анализ на политическите процеси 

в Република Македония, от периода на въвеждането на политическия плурализъм, все до 

днешни дни. Чрез историческото развитие, а паралелно с това и развитието на 

политическия живот, развитието на политическите партии, както и сегментирането на 

политическите партии освен на идеологическа основа и на етническа, се прави ясна 

локализация на проблематичните въпроси, които съществуват в по-дълъг период в 

Република Македония. С критичното разглеждането на възможните решения, както са 

федерализма, регионализма, деволюцията и автономията, докторантът поставя се в 

противна позиция със скоро всичките македонски и етнически албански учени които са се 

занимавали с този въпрос, които намират решението на проблемите в съществуващата 

форма на държавно устройство или в някоя от посочените форми. С това, докторанта за 

първи път издига едно ново решение, което освен научно ще има и практичен принос. В 

дисертационния труд, освен консоциалния модел, като решение, се развиват и две 

примерни консоциации, които ще послужат като варианти за следващи студии и 

практически решения.  

Дисертационния труд е написан на база на класическа схема на научните трудове 

от тази естество. Описание на събитията с теоретична подкрепа, с един типичен език за 

такъв труд, с богат речник и с коректна терминология, което показва формиращо ниво на 

докторанта при академичното и научно писане.  

Изложените оценки за достойнствата на представения дисертационен труд ми 

дават основание да изкажа мнение, че на докторанта Кашиф Садула Бакиу следва да се 

присъди научната и образователна степен „Доктор по право“, за което изразявам моето 

положително становище. 

 

05. 06 2012         Проф. д-р. Башким Рама 

Тирана  

 

 


