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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Д А Л И  В Р Е М Е ТО  Н А  РА Д И К А Л И З М О Т  Е  М И Н АТО  И Л И  
С ТА Н А  В Е Ч Н А  Р Е А Л Н О С Т ?

РАМКОВНИОТ ДОГОВО 
СМЕТКИТЕ ЗА СТРУЈА Н 

На четириесет дена од 
одржувањето на пар-
ламентарните избори 

во Македонија, владејачката 
Демократската унија за инте-
грација мирно ги набљудува 
настаните поврзани со прет-
стојните електоратски слу чу-
вања, бидејќи внатрепартис-
ките превирања не оставија 
длабок раздор меѓу член-
ството.

Она што некои до не одам-
на се обидуваа да го направат 
меѓу членовите на ДУИ не 
успеа да ги осоколи разоча-
раните Албанци за да ги вра-
тат партиските книшки. Се-
пак, дел од поранешното пар-
тиско членство се нурна во 
опасна и скапа авантура, која 
може да доведе до нарушу-
вање на стабилизираната де-
мократска контрола врз ал-
банското гласачко тело кое, 
по обичај, гласа за најсилниот 
или за најпопуларниот на те-
ренот.

Во овој момент предноста 
на ДУИ и популарноста на ли-
дерот Али Ахмети не згас ну-
ваат, туку се стабилизираат на 
одредена и на сигурна про-
центуална дистанца од нај го-
лемиот противник Демократ-
ската партија на Албанците, 

Добрите познавачи на состојбите во ал бан-
ските партии во Македонија велат дека по 
информациите од теренот, за наводни тран-
сфери, скршени прозорци на штабови на пар-
тиски ограноци, сè се тоа маргинализирани 
случаи, кои не вршат сериозни  нарушувања 
во партискиот живот.

Ваквиот пристап, со цел да се прикаже де-
ка еден политички субјект е посилен од дру-
гиот, претставува промашена инвестиција, 
бидејќи реално гледано кај албанскиот блок 
нема свежи политички процеси. 

И ДУИ и нејзиниот противник ДПА, својата 
енергија ја трошат во однос на тоа дали е или 
не е спроведен Рамковниот договор, а тоа 
нема да ги реши економските проблеми на 
албанската заедница во Македонија.

која се обиде да го преземе 
приматот кај својата етничка 
заедница, но планот се из ја ло-
ви така што битката е неиз вес-
на.

Имено, домино ефектот не 
успеа да ја развласти пар тис-
ката елита на ДУИ, а исто вре-
мено да овозможи добра ста рт-
на позиција за парламен тар-
ната игра. 

Двете албански партии 
има ат различна концепциска 
изборна програма, која сè уш-
те се крие од јавноста, но во 
основа не се разликуваат, ос-
вен во начинот на презен ти-
рањето и интерпретацијата 
на придобивките од Рам ков-
ниот договор, кој во меѓу вре-
ме едни го оцрнуваат, а други, 
пак, го величат.

целосна рамноправност со 
Македонците и заемно при-
знавање на културата и исто-
ријата", истакна неодамна ли-
дерот на ДУИ, Али Ахмети, за 
приштинската "РТВ 21".

Тој посочи дека се бори 
про тив силите кои се за по-
делба на Македонија, бидејќи 
тоа не било заложба на пар-
тијата.

"И за време на војната во 
Ма кедонија имаше сили кои 
бараа нејзина поделба и тие 
моменти беа најтешки за ра-
ководството на ОНА. Но, ние 
донесовме одлука Македо ни-
ја да не се дели и го избравме 
патот на рамноправност", из-
јави Ахмети.

Лидерот на ДУИ не се со-
гласува со тезите на пора неш-
ниот премиер Љубчо Геор ги-
евски дека Албанците и по де-
сет години со оваа политика 
ќе ја освојат цела Македонија 
и затоа таа треба што побрзо 
да се подели, бидејќи може 
целата да се изгуби.

"Албанците не земаат туѓо, 

но и своето не го даваат", 
оцени Ахмети во интервјуто, 
додавајќи дека "времето на 
ра дикализмот е минато".

Според него, кога треба да 
се зборува за албанското пра-
шање во целост и пошироко 
во регионот: "Јасно е дека Ко-
сово треба да добие неза вис-
ност, Албанците во Маке до-
нија по примената на охрид-
скиот Договор имаат рамно-
правен статус, во Црна Гора 
сво ја рамноправност, а во 
Пре шевската долина да им се 
признаат правата на јазик и 
на култура".

Во врска со прашањето за 
реализацијата на Рамковниот 
договор, тој истакна дека "ос-
танато е да се дефинира проб-
лемот со употребата на ја зи-
кот", при што смета  дека тре-
ба да се донесе генерален за-
кон, кој во основа ќе го има 
охридскиот Договор.

Ахмети не заборави да пот-

АХМЕТИ СО НЕКОГАШНИОТ ПРЕМИЕР НА АЛБАНИЈА И ЛИДЕР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА ПАРТИЈА, ФАТОС НАНО

Во тој контекст треба да се 
бара и изборната програма 
на ДУИ, која треба да се гради 
и на својствен начин и да се 
изразува во иднина. Што таа 
ќе постигне, ќе видиме на 5 
јули, а до тогаш можеме да го 
откриваме адутот на оваа пар-
тија, а тоа е донесувањето и 

спроведувањето на Рамков-
ни от договор.   

ЗАКОН ЗА ЗАГИНАТИТЕ 
БОРЦИ НА ОНА

"Иднината на Македонија 
е во целосно интегрирање на 
Албанците во системот, нивна 
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 Р НЕМА ДА ГИ ПЛАТИ 
 А АЛБАНЦИТЕ  

сети на иницијативата за под-
готовка на закон за заштита 
на ветераните и на нивните 
семејства и за паднатите бор-
ци, кои за време на овој че ти-
ригодишен мандат како пра-
ша ња ги туркаше и ги оста ва-
ше во живот Фазли Велиу. Сп о -
ред Ахмети, се очекува два та 
закона да бидат донесени по 
изборите.

Всушност, како по ова пра-
шање размислуваат во ДУИ? 
Прославата од петгодиш ни-
ната од воениот конфликт во 
Македонија беше одржана во 
тетовското село Селце. Цен-
тралната манифестација се 
одржа во т.н. Меморијалниот 
центар на ОНА во Селце. Ју би-
лејот наречен "денот на бо ре-
цот" Албанците достојно го 
одбележаа, за разлика од ма-
кедонскиот државен врв кој 
ги одбегна бранителите да им 
изгради споменик на заги на-
тите во воениот конфликт. 

"Треба да бидеме сложни. 
ДУИ исполни сè. Има да по-
прави уште нешто и сè ќе би-
де  в ред. Сега е подобро от-
кол ку што беше", изјавија не-
кои жители на Селце за ме ди-

умите присутни на настанот.
Инаку, само петмина, од 25 

загинати членови на пора-
нешната ОНА, биле погребани 
во Меморијалниот центар во 
Селце. Нивните остатоци на-
брзо ќе бидат пренесени.

Сите се од 112. бригада 
"Му јдин Алиу", со која коман-
дувал Хазби Лика, сегашен 
градоначалник на Тетово.

"Ние како здружение сега 
не сме задоволни од реша ва-
њето на ова прашање. Сакаме 
ова да се реши пред изборите, 
исто како што е решен про-
блемот на македонските бор-
ци", изјавија од Мемори јал-
ниот центар.

НИТУ ЗБОР ЗА 
ХАШКИТЕ ПРЕДМЕТИ

Партиското членство на 
ДУИ не се осипа, бидејќи ли-
дерот Али Ахмети има кон-

стантна политичка моќ, која 
се одразува врз стабили зи-
рањето на односите во пар-
тијата. Старо-новата раковод-
на структура продолжи со 
градењето на внатрепар тис-
ката мрежа. Со Демократската 
унија за интеграција рако-
водат и Теута Арифи и Рафиз 
Алити, кои по последниот 
Кон грес се потпретседатели 
на партијата, а Гзим Острени 
е претседател на Изборниот 
штаб. Во меѓувреме, за време 
на овој четиригодишен ман-
дат се случуваа други нешта, 
на пример, пратеникот Хисни 
Шакири формира нова пар-
тија, а поранешниот лидер на 
НДП, Кастриот Хаџиреџа пре-
мина во ДПА. Тоа го сторија и 
одделни ограноци или чле но-
ви од Липковскиот крај итн. 
Меѓутоа, оваа шема на неза-
доволниците од ДУИ, поточно 
командантите на ОНА не пре-
дизвика поголеми турбулен-
ции во партијата, која по сто-
јано се занимава со генерал-
ните стратегиски задачи, а 
тоа е спроведувањето на Рам-

ковниот договор, кој во це-
лост е применет, дури се реа-
лизирани и прашањата кои 
не беа содржани во овој до-
кумент.

Тоа ќе биде главен аргу-
мент на ДУИ за парла мен тар-
ните избори, додека за пра-
шањето на предметите кои 
треба да се вратат од Хаг, Ах-
мети е дециден - 'малку мор-
ген".  

Неговиот став е јасен, дека 
Хашкиот трибунал треба да 
ги затвори предметите од 
2001 година, се чека погоден 
момент за да се одбегне ко-
ман дната одговорност на ОНА.

"Никаде не сум изјавил 
дека хашките предмети треба 
да се отворат по влегувањето 
на Македонија во ЕУ, туку де-
ка за конфликтот во 2001 го-
дина ќе треба да се отвори ди-
јалог по влезот во Унијата ", из-

јави Ахмети во едно интервју 
за медиумите.

Овој проблем долго време 
ги нарушуваше односите ме ѓу 
владејачките партнери, СДСМ 
и ДУИ, кои истовремено се 
местеа, создаваа афери и ги 
преместуваа кадрите.

Добрите познавачи на сос-
тојбите во албанските партии 
во Македонија велат дека по 
информациите од теренот, за 
наводни трансфери, скршени 
прозорци на штабови на пар-
тиски ограноци, сè се тоа мар-
гинализирани случаи, кои не 
вршат сериозни  нарушувања 
во партискиот живот.

Ваквиот пристап, со цел да 
се прикаже дека еден поли-
тички субјект е посилен од 
другиот, претставува про ма-
шена инвестиција, бидејќи ре-
ално гледано кај албанскиот 
блок нема свежи политички 
процеси. 

И ДУИ и нејзиниот про тив-
ник, ДПА својата енергија ја 
трошат во однос на тоа дали е 
или не е спроведен Рамков-
ниот договор.

Во секоја демократска и 
нормална земја тоа не може 
да биде круцијална тема за 
парламентарните избори. Но, 
сепак тоа доволно зборува 
дека албанските политички 
субјекти премногу го експлоа-
тираат ова прашање, иако 
оваа тема претставува веќе 
истрошен материјал. Тоа зна-
чи дека во овој момент ДУИ е 
немоќна да понуди нешто 
ново и затоа се занимава со 
постигнатото, а тоа е Рам ков-
ниот договор, кој сепак ќе ги 
покрие нејзините слабости - 
темите од  сферата на еконо-
мијата, развојот, инвести ци-
ите, социјалата. 

Лидерот на ДУИ, Али Ах-
мети, во ниту еден настап на 
медиумите не ги отвори овие 
теми за разговори или пре-
говори со својот коалиционен 
партнер, бидејќи ги скри соп-
ствените кадровски потен ци-
јали, кои во меѓувреме беа по-
полнети со кадри од пора-
неш ни членови на ПДП или 
на ДПА.

Ниту последниот дуел ме-
ѓу Џафери и Ахмети не донесе 
ништо ново, содржината на 
филмот беше иста, со полна 
уста се зборуваше само за тоа 
дали се спроведува или не се 
спроведува Рамковниот дого-
вор. Но, за економски развој 
ниту буква.

Зошто албанските лидери 
ја избегнуваат оваа тема? По-
стојат многу аргументи, но нај -
важните се поврзани со по-
литичките и со националните 
интереси на Албанците во 
Македонија, кои секако се 
надоврзуваат со движењата 
во регионот и пошироко. Вто-
рата алка од синџирот која 
недостасува во изборната 
кам пања на албанските пар-
тии е економската политика 
на развојот. Тие се ставени на 
маргините од општествените 
движења, бидејќи постојат 
низа приоритети, кои ги засе-
нуваат основните потреби не 
само на Албанците, туку и на 
другите граѓани во земјава.

Се чини дека во периодот 
од независноста на државата 
до денес се потрошија албан-
ските политички фактори. 
Име но, Албанците се поде ле-
ни во повеќе партии, а сите 
нивни политички субјекти 
има ат идентична програма, 
која единствено се базира са-
мо на нивните етнички и на-
цио нални права. Таа непро-
менета слика ја исцрпи досе-
гашната политичка структура, 
која и во проблем за пра ша-
њето на образование на мај-
чиниот јазик, се покажа дека 
фрустрирана наместо да се 
занимава со јазикот на еконо-
мијата и пазарните вред нос-
ти, кои донесоа поголем хен-
дикеп отколку барањата за 
национална и јазична обес-
правеност. Во овој случај се-
когаш се туркаше тезата дека 
поради недостаток на етнич-
ки права на Албанците ќе ис-
чезне сиромаштијата, но таа 
сега веќе тропа и во нивниот 
двор, кој до вчера не беше 
освоен од инкасаторите или 
од другите економски суб јек-
ти, кои си го бараат својот ќар 
од потрошениот производ 
водата, струјата итн. Во овој 
момент овие круцијални пра-
шања не ги отвораат ал бан-
ските политичари. Зошто? Не-
ма кој да им ги плаќа смет-
ките...


