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СТАР ДУЕТ СО

Некој деновиве повторно ги повампири 
идеи те за деградирање на македонската 
држава, на македонската самобитност и 

унитарност. Старите актери на мрачната по ли-
тичка сцена повторно јаваат. Некој сака да ги 
актуелизира софистицираните калибри на бал-
канското политичко мочуриште. Арбен и Љубчо 

некој повторно ги форсира. Не верувам дека самите тие 
дојдоа до идеја на ваков перверзен начин да ги вратат 
сеништата од минатото, да ги откопаат коските на нашето 
неславно блиско минато. Навистина и двајцата се не пред-
видливи, па оттука вешто изведените гафови не се само 
разоткривање на вистините од 1998 до 2002 година, туку и 
нешто повеќе. Признанието на Џафери дека се до го ва рал 
со Љубчо за раздел на сè што е македонско и албанско во 
Македонија, само ја потврдува тезата на многумина дека 

НОВ СИНГЛ

Ако постои правна држава во 
Македонија, како што се декларира, 

тогаш надлежните органи што 
поскоро треба да почнат процес на 
откривање на велепредавничките 
сценарија и понесување соодветна 

одговорност на оние кои ги 
проектирале. 

Старите коалициони партнери со 
новите расправии, кои ги имаат 
околу времето на предлозите за 
македонска дезинтеграција не 

внесуваат студен политички бран 
во нивните односи и покрај тоа што 
се крајно спротивставени во својата 

идеологија која ја застапуваат. 
Верувам дека во некој нареден 

изборен циклус двете политички 
структури при евентуална победа на 
изборите, повторно би воспоставиле 
соработка на партиски и на државен 

план.

еден од најголемите манипулатори и лажговци на домашната 
политичка сцена е токму тој, Арбен Џафери. Зош то го велам ова? 
Во четирите години владеење со институциите на системот 
токму Џафери беше најгласниот говорник за релаксираните 
меѓуетнички односи во државата, па сите се сеќаваме како ве-
леше дека никогаш како тогаш не биле така подобрени. Зошто 
Џафери нè лажел? Ако сè било в ред со релаксацијата, зошто 
тогаш уште на стартот на доаѓањето на власт му понудил на 
Георгиевски разграничување меѓу Ма кедонците и Албан ци те. 

Поиздржани се ставовите на поранешниот премиер, иа ко се 
косат со моралните и со етичките норми. Тој е поразличен во 
анализата на предлозите од неговиот коалиционен пар тнер и 
вели дека понудата дошла за време на кризата, што е многу по-
различно од она на Џафери, кој тоа го барал уште во 1998 го-
дина. Кому да му веруваме? Или и двајцата не се за верување? 
Без оглед на тајмингот на проектот, едно е си гур но и за ед-
ничко за двајцата. Тие предлагале поделба на Ма кедонија. Вре-
мето кога тоа било предложено е сосема не битно. Тоа е веле-
предавство. Казниво според Кривичниот законик. 

МРАЧНИ СЦЕНАРИЈА НА КВАЗИ ПОЛИТИЧАРИ

Ниту еден политичар во било која земја нема мандат зат ку-
лисно и тајно да крои планови за иднината на државата и на 
народот. Овие работи деновиве ме потсетуваат на фа мозниот 
договор меѓу Слободан Милошевиќ и Фрањо Туѓ ман, постигнат 
во Караѓорѓево, за поделба на Босна. Таквиот проект до ден де-
нешен сè уште е предмет на анализа, не раз јаснет, недооткриен, 
осуден истовремено и од сите страни на поранешните ју го-
словенски простори. Мрачните сце на рија пласирани од квази-
политичари на овие простори беа и своевиден инструмент на 
одредени меѓународни дип ло мат ски номенклатури, преку кои 
остваруваа интереси и профит, газејќи врз крвта на невините. 
Велат, времето ќе покаже и докаже дали е правено навистина 
нешто и кој го правел тоа. Некои работи не смеат да останат 
под килим, некои работи не смеат да се заборават и да под-
лежат на амнестија. Не може и не смее истите тие проектанти 
на нови балкански уредувања и преуредувања да бидат ос-
тавени на мира и да почнат повторно да ги освежуваат замре-
ните нацрт-пла нови. Гледаме сите како тие повторно како 
некогаш й прис тапуваат на политиката. Наивно, невино, како 
ништо да не било поврзано со нив, оправаат криви дрини, ну-
дат нови проекти. Во нив бил спасот. Поможи Боже Господе. 
Зачудува по малку и фактот што дел од народните маси, од 
елек то ратот, кој по малку е разочаран од секојдневието кое го 
живееме, повторно пристапува кон тие политички елити све-
дени на интересни групи. Тие се загрижени само за својот гол 
индивидуален опстанок. Ништо повеќе. Во никој случај нивни 
интерес не е опстанокот на македонската држава и нејзината 
унитарност. Доколку тоа била нивната цел, тогаш немало да 
преговараат и да си самопонудуваат решенија за разгра ни-
чување. Ако постои правна држава во Македонија, како што 
се декларира, тогаш надлежните органи што поскоро треба да 
почнат процес на откривање на велепредавничките сценарија 
и понесување соодветна одговорност на оние кои ги проек-
тирале. 

Македонското судство истовремено е доведено во си ту-
ација премногу пасивно и инертно да ги разгледува слу чаи те 
и да донесува пресуди за нив. Практично, ниту една по литичка 
драматургија не доживеала разврска пред до маш ните пр а-
восудни органи. Зошто е тоа така, мошне добро ни е познато. 
И покрај тоа што овие денови се покренуваат иницијативи со 
кои се повикува државното обвинителство да ги разгледа 
случаите на велепредавство, многумина пе симистички ана-
лизираат дека тоа е гола вода, дека од тоа нема ништо. Во овие 
петнаесеттина години од нашата независност и демократија 
велепредавства имало и ќе има. Кој одговараше за нив? Никој. 
Некој посегна по територијата и наместо да му се суди за ан-
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Некој сака да ги актуелизира софистицираните 
ка либ ри на балканското политичко мочуриште. Се 
пред ла га ше поделба на Македонија. Времето кога 
тоа било пред ложено е сосема небитно. Тоа е ве-
лепредавство. Во ни кој случај нивни интерес не е 
опстанокот на ма ке дон ската држава и нејзината 
унитарност. Доколку тоа била нивната цел, тогаш 
немало да преговараат и да си са мопонудуваат 
решенија за разграничување, за по   дел ба на сè на 
македонско и на албанско. Во овие 15 години од 
нашата независност и демократија веле пре давства 
има ло и ќе има. Кој одговараше за нив? Никој. Некој 
посегна по територијата и наместо да му се суди за 
антидржавна активност, тој беше награден и над-
граден.

 НАИВНО И НЕВИНО СЕ ЗАБОРАВА НЕЗАБОРАВНОТО

тидржавна активност, тој беше награден и надграден. Тоа е 
само дел од нашата политичка реалност. Поинаку и не можело 
да се постапи. Во една при лика, поранешниот премиер и ак-
туелен претседател, Бран ко Црвенковски, на прашањето зош-
то не го апси Џафери, ќе рече дека доколку тоа го стори нема 
ништо полезно да направи за државата, а Џафери ќе го прет-
вори само во жрт вен јарец, кому популарноста рапидно би му 
ја подигнал кај албанскиот електорат. Можеби шефот е во пра-
во. Кај нас така се раз мис лува. Но, не е само раз мис ла, туку и 
практика. Идеи те за моноетничко уре  ду вање на државите на 
бал канските простори се ак туелни и кај над во реш ните еле-
менти, дел во со сед ството, дел во т.н. меѓу народна за едница. 
Ако Ма кедонија е против так-
вите решенија, тогаш внат реш-
ните деструктивни еле мен ти, 
кои про  пагираат таков развој 
на настаните, се многу по-
опасни. Тие во секој мо мент 
можат да бидат при добиени и 
ин стру мен тали зирани од ор га-
ни за ции, др жави или ин ди ви-
дуи, кои по саку ва ат намет ну-
вање но  ви тери торијални ви-
зии на Полу островот. Затоа е 
многу битно домашните поли-
тич ки индивидуи и нив    ните 
след бе ници да би дат неутра-
лизирани во пос тапките уште 
во заро ди шот на изне су ва ње-
то на тие идеи. Оставањето на 
работите да одлежат, са мо го 
поттик нуваат про це сот на ме-
тас та зи рање на ре ше нијата и 
опасност од при добивање нови 
привр за ници, кои можат да би-
дат уште погласни во афи р ма-
цијата на планот. 

РЕВИДИРАЊЕ ПО СИТЕ 
ЛИНИИ И СЕГМЕНТИ

Проектот директно би во-
дел во чекор со идејата за соз-
давање големо ал бан ска др-
жава на овие прос тори, што 
би било кобна варијанта за 
целиот Бал кан. Не знам зошто 
Џа фери и Георгиевски не го 
зеле предвид овој факт. Или 
им бил сосема небитен, па го 
занемариле. Старите коа ли-
циони партнери со но вите 
расправии, кои ги имаат око-
лу времето на предлозите за 
македонска дезинтеграција не внесуваат студен поли тич ки 
бран во нивните односи и покрај тоа што се крајно спро-
тивставени во својата идео логија која ја зас тапуваат. Верувам 
дека во некој нареден изборен циклус двете политички струк-
тури при евентуална победа на из бо рите, повторно би вос-
поставиле соработка на партиски и на државен план. Дали е 
тоа перверзија, газење врз моралот и етиката во политичките 
односи е сосема небитно. Битно е тоа што тоа би го направиле 
за реа ли зи рање на сопствените политички убедувања, а тоа е 
дека оваа држава треба да се ревидира по сите линии и 
сегменти, почнувајќи од тери то ријата, преку институциите, 
јазикот, културата, па сè до иден титетот на граѓаните кои 
живеат овде. Коалицирањето меѓу ВМРО - ДПМНЕ и ДПА во 
периодот меѓу 1998 и 2002 година речиси сите аналитичари 

го оквалификуваа како непри род на и непринципиелна со-
работка зашто поаѓаа од различни по зиции. И денес тоа е така 
меѓу ВМРО - Народна и ДПА, иако не се во коа лиција. Потајно 
си се по сакуваат како идни парт нери на политичката аре на. 
Единственото нешто што ги поврзува е по дел бата на државата. 
Тоа јав но го признаа. Не се по годија само околу годи на та. Или 
некој има амнезија или, пак, бегаат од од го вор нос та, па ре-
терираат во кажаното. Георгиевски има јасен став дека Маке-
донија треба да биде др жава на ма кедонскиот на род, за Џа-
фери тоа е не прифатливо, па дури и Рамковниот договор му е 
малку. Георгиевски го бра ни Бош коски за своите де ла во 2001 
година и се на фаќа да биде сведок во одбраната пред Хашкиот 

суд, а Џафери цени дека тој е 
злосторник и треба да му се 
суди. Георгиевски бара заш-
тита на нацио нал ната и про-
патриот ска та стру ја во маке-
донските ре дови, а Џафери 
му кон трира дека Маке дон-
ците се Славо маке донци кои 
има ат проблем со својот вис-
тински идентитет. Па, пог лед-
нете тие се сосема спротивни 
во своите ста вови. А, ова се 
само дел од пре познатливите 
спро тив ности, кои владеат 
кај десните пар тиски струк-
тури. Која е тогаш целта на 
нивната коалициона сора-
ботка? Значи, таа е само една 
- поделба на др жа вата и из-
градба на бе тон ски ѕид, ве-
ројатно некаде кај Групчин. 
Зошто Судот малку не пораз-
мис ли дали ваквите поли-
тички лич ности и групации 
на кои им припаѓаат се ко-
рисни за развојот на држа-
вата? Долго време ДПА не мо-
жеше судски да биде ре гис-
трирана поради ам бле мот, од-
носно симболот на партијата 
кој при паѓаше на туѓа држава, 
а сепак таа партија беше дел 
од влас та. Нон сенс. Грешките 
од минатото треба да се по-
праваат, а не да ни се пов-
торуваат. Вадењето на ста-
рите ар хиви од фиоките нап-
рашени со нафталин треба са-
мо да ги поттикне ин сти ту-
ционалните органи во спра-
вувањето со ваквите деви-
јации. Не е тоа пресметка со 

неистомисленици, не е тоа не демократско решавање на проб-
лемот, некаков ре ван ши зам и слично. Можеби многумина и 
така ќе го оквали фи куваат. Тоа е пресметка со антидржавните 
елементи. Всуш ност, тоа е прав ната држава. Секој др жа во-
творен субјект ак тивно се справува со поединците и со гру-
пите кои пот тик нуваат и спроведуваат сецесија. Зошто ние 
постојано сме ис клучок од тоа ме ѓу народно правило? Зошто 
ние таквите елементи ги поставуваме во улога на релевантни 
фактори на по ли тичката сцена? Правилото, не се согла су ваме 
но сме должни да ги почитуваме, тука не важи. Старите дуети 
навистина се добри, но само во музиката. Љубчо и Арбен не се 
ниту Се лимова - Желчевски, ниту браќата Бајиќ. Нивната по-
литичка музика е кич. Таа е пиратерија. Таа мора да биде сот-
рена. 


