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ПУКНА ШЕВОТ ОД КОСТУМОТ НА АХМЕТИ

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА НЕЗАДОВОЛСТВОТО ГИ РАСКАРА ЕДНОГЛАСНИТЕ КОМАНДАНТИ

Пратеникот Хисни Ша-
ќи ри, конечно ги от во-
ри кар тите од покерот 

кој се игра во власта. При 
тоа, на за ми нување од пот-
претсе да тел ската функција 
на Собра нието на Република 
Маке донија, тој призна дека 
во неговата партија постои 
не потизам и корупција. Пора-
ди ова, Шаќири влезе во исто-
ријата, но стана и легенда, 
кој независно од тоа што се 
бори за правата на својата 
албанска нација, го лоцира 
проблемот во сопствените 
ре дови. 

Тој истакна дека Демо-
кратската унија за инте гра-
ција станала легло за бога-
тење на поединци, кои на-
место да работат за побрзо 
интегрирање на албанската 
популација во општеството, 
вработува нестручни лица и 
на тој начин го нарушува 
слободниот пазар на ра бот-
на сила, каде што треба да 
функционираат конкурен ци-
јата, способноста и обра зо-
ванието.

ОСТРЕНИ

Тој си даде оставка од сите 
партиски функции, а јавно ги 
критикуваше членовите на 
ДУИ, кои мислеле само на 
личните интереси, а во меѓу-
време ништо не направиле 
за кризните региони и што е 
најважно не успеале да ги 
демантираат тврдењата на 
Костов дека тие се ко рум пи-
рани.

"Во текот на изборот на политичките фун кци-
онери и на службениците на сите ешалони 
многу малку дошле до израз квалитетот и 
стручноста на луѓето. Ова се случува затоа 
што има непотизам и херметичко затворање 
на партијата", истакна Хисни Шаќири.

"Во текот на изборот на 
политичките функционери и 
на службениците на сите еша-
лони многу малку дошле до 
израз квалитетот и струч-
носта на луѓето. Ова се слу-
чува затоа што има непо ти-
зам и херметичко затворање 
на партијата", истакна Хисни 
Шаќири.

Ваквите обвинувања не ги 
вознемирија пратениците на 
ДУИ. Ниту еден од нив не му 
се спротивстави на Шаќири 
на собраниската седница. 
Над     вор од неа, Острени се 
обиде да го возврати ударот, 
критикувајќи ги Костов и 
својот сопартиец Шаќири.

"Натпреварот се добива 
кога играте во него, а не кога 
излегувате од игра. За да се 
борите против деформа ци-
ите треба да бидете внатре 
каде што ги има", изјави Г'зим 
Острени.

На местото на Хисни Ша-
ќири влета токму тој, начал-
никот на Штабот на ОНА, 
Г'зим Острени, кој и покрај 
жестоките критики на опо-
зицијата, сепак лесно ја мина 
процедурата и беше избран 
за нов потпретседател на 
Собранието.

БАРУТ

Хисни Шаќири ќе про дол-
жи да дејствува како не за-
висен пратеник, но и натаму 
ќе ги поддржува про ектите 
на власта, кои ќе се од не су-
ваат на придобивките од Рам-
ковниот договор. Не говото 
ис тапување од пар тијата на 
Ахмети мора да се ока рак-
теризира како висок мо ра-
лен чин, иако недо раз бира-
њата беа поттикнати од пре-

вирањата во куманов скиот 
разгранок поради што тој се 
реши на ваков чекор.

Во неговиот атар одамна 
мирисаше на барут, бидејќи 
крилото блиско до раковод-
ството на ДУИ и на лидерот 
Ахмети, не дозволуваше 
прос    тор за помирување на 
страстите. Но, тоа е едната 
страна од проблемот, онаа 
другата е позначајна, врти - 
сучи, сè се сведува на нечиј 
интерес, кој длабоко е по-
врзан со парите и со личните 
амбиции. 

Оттаму се и пре ви рањата 
во ДУИ, кои беа на јавувани 
пред извесно вре ме, но 
сепак по инагурацијата на 

Острени за нов член на ра-
ководната функција во зако-
нодавниот дом, тие и се ос т-
варија. Но, и во вистината 
има голема поука - со партија 
не може да се владее до-
колку внатре во неа нема де-
мократски живот. 

Внатре партискиот потрес 
е смирен, меѓутоа тој ќе пре-
дизвика низа други помес-
тувања, кои можат да ја 
нарушат хиерархиската пос-
тавеност во Демократската 
унија за интеграција. Во овој 
момент се контролира кри-
зата, но таа може да ги пукне 
сите шевови, кои секогаш се 
ки нат ако се пронајде пук на-
тина во "костумот".


