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КОМЕНТАР

Западот веројатно сака да 
ја тргне ДУИ од кормилото 

на државата. Веројатно 
доста беше. Си ја заврши 

улогата која ја одигра 
изминатите четири години. 

Доколку тоа е навистина 
така и ако се потврди, со 
текот на времето, ќе се 

докаже тезата дека ДУИ 
била привремена инстант 
партија која ќе треба да ги 

смири разбрануваните 
духови на меѓуетнички 

план во Македонија.
Потенцијалната власт која 
би ја поседувал Џафери ќе 
го натера да ретерира во 

претходно дадените изјави 
и да стане миротворец и 

градител на унитарна 
Македонија. Всушност, исто 

така, прашање е дали 
Џафери ќе остане на 

кормилото на својата 
партија, поради фактот што 
во јавноста Мендух Тачи сè 
повеќе ја презема неговата 

неприкосновена улога.

КАКО ЗАПАДОТ НИ "ПОМАГА" 
ЗА НОВА "ИНСТАНТ" ВЛАСТ?

Бучковски побара враќање на пред-
метите од Хаг во Македонија. Зош-
то ова е интересно? Само неколку 

дена пред соопштувањето на ваквото 
ба рање тој ги прифати ставот и пре по-
раката од Меѓународната кризна група 
дека не е време Хашкиот суд да ги врати 
четирите случаи во земјава поради сè 
уш  те докрај нерешените меѓуетнички 
од  носи и нереформираното судство. Ми -
нистерката за правда Младеновска-Ѓор-
ѓиевска тогаш беше осамена во своето 
мислење дека судовите во Македонија 
се способни сами да ги решат овие пред-
мети. Во ДУИ на штрек. На ваквите нови 
состојби возвраќаат со контраудари - ако 
не се донесел законот за правата на бор-
ците на ОНА, тие ќе ги бојкотираат на-

редните парламентарни избори. Наја-
вите на Фазли Велиу за таква состојба 
веднаш ги повлече првиот човек на ДУИ, 
кој ја смири топката со тезата дека за-
конот за ОНА ќе почека подобри вре-
миња. Паника или е во прашање нешто 
друго? Ахмети не се согласува со ставот 
на Владата дека не може да има по ми-
рување меѓу Македонците и Албанците, 
доколку не се процесуираат овие слу-
чаи, туку потенцира дека тоа би можело 
да ја загрози безбедносната состојба во 
државата и да го доведе во прашање 
напредокот на Ма кедонија кон евро ат-
лант ски те структури. Раз во јот на овие 
слу чу вања дати ра малку од поодамна, 
од крајот на минатата го ди на, па би 
било полезно да се направи своевидна 

ана лиза околу тоа во што е 
по ентата. Ра ботите се многу 
по длабоки отколку што се 
мисли. Спо ред наши соз на-

нија, на 9 декември во Дебар се срет-
нале Буч ковски и Џафери. Сред бата 
м  едиумски не е забележана затоа што 
има таен ка рактер. Не се знае што е 
дискутирано на неа, но се шпе ку лира 
дека тема била ид ната коалициона со-
работка меѓу СДСМ и ДПА. На по че токот 
овие најави беа смешни, но десет тина 
дена по наводната средба меѓу "кучето и 
мачето", пре мие рот во медиу мите на-
вести формирање чудни коали ции по 
изборите. Во ДУИ ги знаат овие нови 
шеми и комбинаторики. Ставовите меѓу 
социјалдемократите и партијата на Џа-
фери полека но сигурно се приб ли жу-
ваат и тоа е очигледно. Ривалството сè 
уште постои како меѓу власта и опо-
зицијата, но нештата се далеку од оние 
карактеристичните за минатата или за 
предминатата година. Западот крои но-
ва власт во Македонија. Ако можеше во 
1998 година на една маса да седнат и да 
формираат влада оние кои ќе ги сечеа 
канџите на орлите и оние кои бараа ре-
дефинирање на македонските граници, 
тогаш зошто утре тоа да не можат да го 
сторат СДСМ и ДПА. Премиерот рече - 
ќе се фор мираат секакви, па и чудни коа-
лиции, доколку тоа е во интерес на др-
жавата и за зачувување на нејзиниот те-
ри то ри јален интегритет и суверенитет. 
Никој не требало категорично пред-
вре ме да отфрла коалицирање со не-

која пар тија, без да се размисли. Ова 
како удар за конзервативните тези и 
ставови на Ни кола Груевски. На СДСМ 
му се ос танува на власт. Веројатно нема 
и да ги избира партнерите за да ја ос-
твари таа цел. 

КОЈ ГО ВРАЌА ЏАФЕРИ НА 
ПОЛИГОНОТ?

Природно е секоја политичка партија 
да се бори за власт. Тука нема пардон. 
Тоа е демократско пишано и непишано 
правило. Дека тоа се коси со одредени 
морални и етички норми од нашето 
грубо живеење е друга работа, но кој 
денес зборува во име на моралот и ети-

ката. Тие се одамна заборавени термини 
за бон тонот и однесувањето на поли-
тичарите. Зачувувањето на државата со 
менувањето на политичките партнери е 
над моралот и етиката. Западот веро-
јатно сака да ја тргне ДУИ од кормилото 
на државата. Веројатно доста беше. Си 
ја заврши улогата која ја одигра изми-
натите четири години. Доколку тоа е на-
вистина така и ако се потврди, со текот 
на времето, ќе се докаже тезата дека 
ДУИ била привремена инстант партија, 
која ќе треба да ги смири разбра ну ва-
ните духови на меѓуетнички план во 
Македонија. Затоа целото раководство 
на т.н. ОНА беше во власта на оваа или 
на онаа позиција. И сега кога на Маке-
донија й се потребни политичари во вис-
тинска смисла на зборот, некој повторно 
тропа на портите на Џафери и го враќа 
на позициите на кои тој неприкосновено 
газеше. Не залудно беше оквалификуван 
како најсофистицираниот албански по-
ли тичар на Балканот. Доколку на след-
ниот собраниски изборен циклус се пот-
врдат навестувањата дека ДПА наместо 
ДУИ ќе биде учесник во новата влада, 
тогаш работите многу ќе потсетат на 
состојбите со Демократската алтер на ти-
ва на Тупурковски. Циле ја формира во 
март 2002 и влезе во власта есента ис-
тата година. Го призна Тајван, УНПРЕДЕП 
се повлече од Македонија, почна бом-
бардирањето на НАТО врз Југославија, 
заврши целата криза и "алтернативците" 
излегоа од власта незадоволни од еко-
номскиот биланс. Сè уште за некого др-
жат тезите дека ДА беше инстант пар ти-
ја, формирана за сезонски владин про-
ект, која треба да направи крупна ра-
бота за кратко време и потоа ја снемува. 
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Ако некој однадвор 
про ценил дека сос тој-
бите на политички план 
треба да се променат, 
тогаш тоа така и ќе би-
де, како и досега. Но, 
какви последици тоа би 
имало во наредниот пе-
риод е непознато. Тој 
ефект никој однапред не 
би можел да го пред ви-
ди и процени, можеби 
само теориски. Евен ту-
алното постизборно коа-
лицирање на Бучковски 
со Џафери би било кон-

традикторно на реторичките настапи на премиерот. Имено, 
тој рече дека по изборите во Македонија ќе се прават чудни 
коалиции, но сè со цел да се овозможи заштита на државните 
интереси. Се поставува прашањето дали со Џафери ќе се заш-
титуваат државните и националните интереси? Почнува бојот 
во политичката арена на Македонија. Но, овој пат во двобојот 
нема да има само двајца, туку уште десеттина, кои ќе сакаат 
да се вклучат во битката..

ЕТИКА И МОРАЛ НЕ СЕ ПОТРЕБНИ ЗА ДА СИ НА КОРМИЛОТО НА ДРЖАВАТА! 

Дали така наскоро ќе биде и со ДУИ на 
Али Ахмети? Како што тргнале работите 
со походот кој деновиве го прават СДСМ 
од една страна, и ДПА од друга страна, 
нема да биде чудно ако таквото сце-
нарио овој пат се повтори со партија од 
албанска провиниенција. Зошто ДУИ по-
веќе е непотребна на врвот од поли тич-
кото скалило? Дали Македонија ризи ку-
ва со евентуалното заминување на ДУИ 
во опозиција, односно радика ли зација 
на состојбите? Овие се прашања кои ба-
раат длабински анализи. Ако некој од-
надвор проценил дека состојбите на 
политички план треба да се променат, 
тогаш тоа така и ќе биде, како и досега. 
Но, какви последици тоа би имало во на-
редниот период е непознато. Тој ефект 
никој однапред не би можел да го пред-
види и процени, можеби само теориски. 
Евентуалното постизборно коалици ра-
ње на Бучковски со Џафери би било кон-
традикторно од гледна точка на ре то-
ричките настапи, пред сè, на премиерот. 
Имено, тој рече дека по изборите во Ма-
кедонија ќе се прават чудни коа лиции, 
но сè со цел да се овозможи заштита на 
државните интереси. Се поставува пра-
шањето дали со Џафери ќе се заш ти ту-
ваат државните и националните инте-
реси? Човекот кој последните неколку 
месеци неколку пати повика на неза-
висност на Косово и негово спојување 

со албанската држава. Арно ама, во це-
лата таа комбинација ја вметнува и За-
падна Македонија како регион во кој 
живеело мнозинско албанско население 
и кое по природните текови требало да 
стане составен дел од големата држава, 
за која сè уште сонува. Таквата чудна коа-
лиција не може да гарантира опстанок 
на Македонија затоа што ставовите на 
"софистицираниот" се поинакви од зала-
гањата на актуелниот премиер. Но, како 
и секогаш улогата во опозиција не е ис-
та со улогата во власта. Потенцијалната 
власт која би ја поседувал Џафери ќе го 
натера да ретерира во неговите прет-
ходно дадени изјави и да стане миро-
творец и градител на унитарна Маке-
донија. Всушност, исто така, прашање е 
дали Џафери ќе остане на кормилото на 
својата партија. Ова поради фактот што 
во јавноста сè повеќе Мендух Тачи ја 
презема неговата неприкосновена уло-
га. Општествено-политичките прилики 
во Македонија наскоро ќе се сменат. 
Авантури нема и не може да има. Сега 
Македонија треба да се прикаже како 
сериозен партнер на Европа. Самиот 
чин на доделување на кандидатскиот 
статус за членство во Унијата ќе ја на-
тера политичката номенклатура во зем-
јава да се придржува кон европските 
стандарди, а не да ги враќа духовите од 
минатото со изјави дека етничките мо-

дели на дефинирање на границите се 
единствениот начин за да се дојде до 
траен мир на Балканот. Тоа време по-
мина. Не верувам дека меѓународната 
заедница би била покровител на нови 
екскурзии низ териториите, кои изми-
нативе петнаесет години накиснаа со крв. 
Тие индивидуи не смеат да бидат на 
врвот на афирмацијата, тие треба да се 
запостават и да се обезвреднат. Маке-
донија отсекогаш имала сериозни проб-
леми со реторичките испади на многу 
политички индивидуи. Криејќи се зад 
плаштот на поразот бараа брзи и лесни 
начини за елегантно враќање таму каде 
што сметале дека припаѓаат. Про дол жу-
ваат со истото темпо. Играа на неза до-
волството на народот, ги собираа пое-
ните врз база на националистичките 
страсти, помешани со бои на верска не-
толеранција. 

КОЈ ПРВ СТРАДА?

На Македонија не й се потребни ква-
зиизјави, квазиполитичари. Најмалку во 
годината во која претстојат преговорите 
околу конечниот статус на Косово. Фа-
шистичките творби на Балканот веќе се 
минато. Никој не смее да ги повампири. 
Тие ќе заживеат оној момент кога на не-
кој отаде, преку големите бари, ќе му 
бидат потребни нови епизоди од бал-
канските патешествија и тонење во мо-
чуриштата. Сега засега такво нешто не 
се навестува. Македонија е пред многу 
посериозни проблематики за разлика 
од овие за кои ги посветуваме напи ша-
ниве редови. Протестите, новите закони 
за јавни собири, економските про ма шу-
вања се теми кои повторно, како и воо-
бичаено, не заземаат централно место 
во фокусот на вниманието на сите опш-
тествени фактори. Акцентот повторно 
се става и ќе се стави на спасителите и 
на предавниците, на патриотите и на 
расистите и на шовинистите. Народот 
повторно е во расчекор. Обичните пов-
торно ќе подлегнат под притисокот на 
манипулациите, на изигрувањата и из-
висувањата. Политичките камелеони ќе 
бидат умешни во таа работа. Знаат и 
умеат преку ноќ да го сменат костимот и 
со невиден ентузијазам и невиност да 
запловат во нови води. Довчерашните 
демократски властодршци во нацио нал-
но определени организации, а ра ди кал-
ните опозиционери во нови демократи, 
кои ќе ги описменуваат останатите како 
се спроведува вистинска демократија. 
Веќе видени продукти не само кај нас, 
туку и во целиот регион на нашето оп-
кружување. Почнува бојот во поли тич-
ката арена на Македонија. Пионите се 
пуштаат први. Тие треба да изгинат. На 
крај остануваат големците, кои ќе го во-
дат двобојот. Само се навестува дека овој 
пат нема да има само двајца, туку уште 
десеттина кои ќе сакаат да се вклучат во 
битката за освојување на мат позицијата 
кон противникот. 


