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МЕЧКАТА  ЗАИГРА  И  ДОМА !

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА КОНТИНУИТЕТ ВО ДИСИДЕНСТВОТО ВО АЛБАНСКИТЕ ПАРТИИ

Познатиот по лити чар, а 
не лиричар, коман-
дант од "слав ните" шу-

марски денови на ОНА во 
Липковскиот крај, прате ни-
кот Хисни Шакири, повторно 
замина во кон структивна 
"иле  гала" за да се бори за 
правата на неговите соборци 
и соселани, кои на водно ос-
танале без леб. 

Сепак, во овој втор чин од 
истата драма има разлика во 
однос на неговото исчез ну-
вање во 2001 година, тој сега 
ќе ги демнее грешките на 
сопартијците. Несо гласу ва-
ња    та со потезите кои ги 
прави раководството на ДУИ 
беа подолготрајни, бидејќи 
кајмакот во Липково и по ши-
роко го зел крилото на Наз-
ми Беќири, кое е блиско со 
лидерот Али Ахмети. Поради 
тоа, револтот беше изразен 
со јавна негативна оценка за 
работата на партијата, но и 
оставка од функцијата пот-
претседател на Собранието 
на Република Македонија.

ОЦЕНКА

Разидувањето доаѓа во 
момент кога треба да почнат 
активностите околу локал-
ните избори, но токму тие се 
еден од главните лајт-мотиви 
за бракоразводната парница, 

Бракоразводната парница покажа дека и во овој 
политички субјект има послушни и непо-
слушни лица, а Хисни Шакири имаше храб-
рост, имаше доблест да ги посочи и да ги 
лоцира грешките во својата партија.

Али Ахмети сè повеќе се потпира на блиските со-
работници од Мала Речица, а сè помалку 
контактира со истакнатите сопартијци од Ку-
мановско. Всушност, паралелизмот како па-
радигма на партиското и демократско фун к-
ционирање на ДУИ е позната работа, но тоа 
дури сега ќе се продлабочи. Најверојатно 
пред локалните избори ќе се појават уште 
неколку дисиденти, кои ќе кренат глава од 
песокот.

која покажа дека и во овој 
политички субјект има пос-
лушни и непослушни лица. 
Шакири покажа дека има 
доб лест да ги признае греш-
ките на својата партија, но 
тој се претстави и како по-
литичар со истенчен вкус за 
тактичко отстапување од 
офи     цијалната партиска по-

литика. За многумина, него-
виот потег треба да биде 
пример како би требало да 
се дејствува во Собранието, 
иако последиците по него ќе 
бидат тешки и ненадминливи, 
бидејќи по овој чин тој ќе 
биде дистанциран од сите 
влијателни функции во за ко-
нодавниот дом. Сепак, по-
добро да траеш долго откол-
ку ѕвездата да ти сјае само 
еднаш, односно да се по ка-
жеш како политичар за една 
употреба.

Потегот на Хисни Шакири 
не може да се оцени како 
раскол во ДУИ, туку како су-
дир меѓу две струи, кој нај-
многу се чувствува во реги-
оналните партиски огра но-
ци. Липковската шема одам-
на е подложна на потреси и 
разнебитувања, а крилото 
блиско до пратеникот Хисни 
Шакири често пати ука жу-
ваше за разните недослед-
ности меѓу привилегираните 
функционери на ДУИ, од та-
борот на Ахмети и оние кои 
всушност го понесоа товарот 
на воената криза во 2001 
година. Сепак, специфичната 
ситуација, поточно внатреш-
ната криза дипломатски бе-
ше разрешена. Но, таа само 
го одложи внатрешниот кон-
фликт на интереси, а судирот 
од пошироки размери ќе 
биде неизбежен, ќе видиме 
кога тој ќе се случи, бидејќи 
политичкиот зенит на ДУИ е 
надминат.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА

"Мојата оставка нека биде 
порака за Али Ахмети и за 
врвот на ДУИ во иднина да ги 
решаваат проблемите и да ја 
обединат, а не да ја раз е ди-
нуваат партијата. Немам на-
мера својата оставка да му ја 
образложам на Ахмети и на 
централното претседа тел-
ство, бидејќи сто пати им ка-
жав за проблемот со вра бо-
тувањето на поранешните 
припадници на ОНА", изјави 
Хисни Шакири. Во обра зло-
жението тој вели дека Ах мети 
и врвот на ДУИ досега не 
пока жале елементарно ра з-
бирање за да им помогнат 
при врабо тувањето на гра ѓа-
ните од поранешните кри з ни 
реони. Тој истакнува дека кон 
ДУИ пристапил по кон флик-
тот во 2001 година и се когаш 
се трудел да ги решава про-
бле мите, а не да ги соз дава. 
"ДУИ многу малку ра боти во 
по ранешните кризни реони, 
ка ко што е Ку манов ско-лип-
ков скиот, од каде што сум 
избран за пратеник. Главната 
причина зошто ја поднесов 

оставката е тоа што граѓаните 
од пора неш ните кризни ре-
они се нао ѓаат во ката стро-
фална со цијална и економска 
сос тојба, а структурите на 
ДУИ немаат интерес да го 
решат проблемот со врабо ту-
вањето на поранешните бор-
ци на ОНА. Ахмети и врвот на 
ДУИ можеа, но ништо не на-
пра вија за да го решат про-
бле мот во поделениот ку ма-
нов ско-липковски раз гра нок", 
истакна Шакири. Тој ве ли де-
ка нема намера да се при-
клучи кон друга албанска пар-
тија, туку дека во Собра нието 
ќе работи како неза висен пра-
теник. 

Превирањата во Демо крат-
ската унија за инте рга ција се 
природна последица од не-
задоволството кое по веќе 
време тлее меѓу по ниските 
партиски структури. По един-
ци од партијата практично 
профитираа од кризата во 
2001 година, а носителите на 
товарот го изедоа стапот на 
ова тешко економско време. 
Меѓутоа, во овој мал и зна ча-
ен кон фликт има и друга зад-
нина, а тоа се поголемата цен-
тра лизација на внатрепар тис-
ката демократија. Али Ах мети 
сè повеќе се потпира на бли-
ските соработници од Ма ла 
Речица, а сè помалку кон так-
тира со истакнатите сопар-
тијци од Кумановско. Всуш-
ност, паралелизмот ка ко па-
радигма на партиското и де-
мократско живеење и егзи с-
тирање во функциони ра њето 
на ДУИ е позната ра бота, но 
тоа дури сега ќе се про-
длабочи. Најверојатно пред 
локалните избори ќе се по-
јават уште неколку диси ден-
ти, кои ќе кренат "вна трешно 
востание во ДУИ". Тие досега 
го прикриваа своето не за-
доволство, но доколку про-
должи да се ус ложнува си-
туацијата, ќе ја кренат главата 
од песокот, ис то така како 
што тоа го стори Хисни Ша-
кири. Меѓутоа, Ах мети не 
може да му забележи на не-
послушноста,  бидејќи Ша ки-
ри премногу се "докажа" во 
2001 година.


