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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ВО ЧИЈА РЕЖИ  
ФИЛМОТ "ИСТРЕ  

МАКЕ ДОНСКИ ВООРУ ЖЕНИ ИНЦИДЕНТНИ ПРИК АЗНИ

"Не верувајте им на по-
литичарите што збо-
руваат, туку што пра-

ват", е реченицата која нај-
често на митинзите ја из го ва-
ра претседателот на ВМРО-
ДПМНЕ, Никола Груевски.

Кога ќе ја слушнете илјада 
пати звучи како класично 
кли ше, со која одреден по-
литичар сака да каже дека е 
различен од другиот но, за 
жал, како минува времето 
оваа реченица станува ви-
стинска рамка за денешната 
слика за Република Маке до-
нија. Комплетно развиен 
филм, кој од ден на ден ста-
нува сè појасен, а изре че-
ните зборови ветер кој ис-
чезнува во изборната магла. 
И токму таа магла виси над 
нашата земја, во која по кој 
знае кој пат ни се слу чу ваат 
истите работи, за кои поли-
тичарите ветиле дека нема 
да дозволат повеќе да се слу-
чат. Една од нив е дека ќе 
одржиме фер и демо крат ски 
избори, кои повеќе ќе личат 
на скандинавски, от колку на 
балкански, и во кои ни слу-
чајно нема да има не пра вил-

Според наши неофицијални инфор ма-
ции, ДУИ се обидува да се задржи на 
вл аст, пред сè, поради хашките пред-
мети, кои досега успешно успеваше да 
ги држи понастрана од македонските су-
дови. Нив ното процесуирање во Маке-
донија би требало да отвори многу нови 
приказни, или според ДПА, "вистини" за 
кои во оваа политичка кампања зборува 
потпрет се дателот на ДПА, Мендух Тачи, а 
кои спо ред него веќе се содржат во "бе-
лата кни га", која одамна требаа да ја об-
јават. 

ности, или, пак, не дај Боже 
инциденти! Но?

На половина од избор ни-
от кампањски пат се соо чив-
ме токму со тоа. Со жестоки 
инциденти, проследени со 
пукање, и тоа во центарот на 
главниот град, каде фрек-
венцијата на луѓе е најго ле-
ма, со булдожерски уривања 
на штабови, со тешки вер-
бални обвинувања адреси-
рани до противникот, со се-
којдневни напади на пар тис-
ките штабови, со претепу-
вања на кандидати за пра-
теници, со ранување од ог-
нострелно оружје... И така 
до петти јули (ако го доче ка-
ме), бидејќи ова изборно лу-
дило или, пак, желбата да се 
собори, односно победи 
противникот доби енормни 
размери на неразумни из-
бори, кои веќе тешко дека 
мо  жат да се стават под кон-
трола. Евидентен пример за 

тоа се случувањата во албан-
скиот политички кампус, ка-
де речиси и да нема ноќ, а да 
не слушнеме за нечиј урнат 
или нападнат изборен штаб, 
обвинување дека некој не-
кому му се заканил, го пре-
тепал или, пак, му попречил 
во изборната кампања. Се-
пак, врв над сите врвови бе-
ше случувањето во главниот 
град на државата, каде акти-
вистите на двете најголеми 
политички партии, ВМРО-
ДПМНЕ и СДСМ, физички се 
пресметаа, поради "краде-
ње" на местото за лепење 
плакати. Желбата сопстве-
ниот лидер да биде залепен 
на што подобро и повидно 
место, доведе до тоа две гру-
пи жестоко да се пресметаат 
меѓу себе, при што било упо-
требено и огнострелно ор уж-
је, од кое за среќа нема по-
вредени. Ваквото прелевање 
на чашата полна инциденти, 

ВЕТИЈА, А НЕ ИСПОЛНИЈА!ВЕТИЈА, А НЕ ИСПОЛНИЈА!
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 ЈА СЕ СНИМА 
  ЛИ ВО НОЌТА"? 

Имаат ли крај инцидентите? Можеме ли 
да очекуваме дека ќе престанат, особено 
по укорите на американската амба са дор-
ка Џилијан Миловановиќ, и конечно во 
фер и демократска атмосфера да го до-
чекаме петти јули? Тоа зависи, пред сè, од 
власта, која е одговорна за спроведување 
на изборите, од Министерството за вна-
трешни работи, и секако најмногу од прет-
седателите на политичките партии, осо-
бено оние од албанскиот блок. И тука ве-
ројатно е најголемата стапица, во која па-
ѓаат сите граѓани на Република Маке до-
нија, затоа што сите ние ќе бидеме винов-
ни за неуспехот на изборниот процес.

жеше да го претпостави! Без 
оглед дали истите се слу чу-
ваат во македонскиот или, 
пак, во албанскиот поли тич-
ки блок. Крајната изборна 
сметка сите ќе ја платиме. 

сè да е в ред, односно како 
во државава да не се одр-
жуваат избори, и вели, истра-
гата е во тек!

Арно ама, оваа реченица 
важи за нас, но не и за Ев ро-
па и за САД, кои видно ре вол-
тирани, изненадени и шоки-
рани од македонското изве-
дување на скандинавските 
из бори, на разговор ги пови-
каа двајцата клучни луѓе -
прет седателите на ДУИ и на 
ДПА, Али Ахмети и Арбен Џа-
фери, со надеж дека од нив 
ќе добијат сериозно ветува-
ње дека насилствата ќе за вр-
шат. Но, и покрај застра шу-
вањата со последици врз ас-
пирациите на Република Ма-
кедонија за членство во Ев-
ропската унија, ветувањето 
доби само вербален карак-
тер, додека теренот остана и 
натаму да се "обработува" ка-
ко и досега. 

Мудриот Џафери и праг-
матичниот Ахмети на амери-
кан ската амбасадорка, Џи-
лијан Миловановиќ, и на ев-
ропретставникот, Ерван Фуе-
ре, им ветија дека ќе го дис-
циплинираат своето член-
ство, во спротивно, како што 
се дознава, Европа и САД, би 
можеле многумина од нај-
блиските соработници на 
двај цата албански лидери да 
ги стават на црната листа! 
Ова заплашување, кое тре-
баше да вроди со плод, за 
жал, од говорниците на ми-
тинзите на овие две партии, 
заврши само со неколку кур-
тоазни повикувања до нив-
ните членови и симпатизери 

КОЈ ПУКА ВО 
ИЗБОРИТЕ?

Истрели во ноќта. Ова е 
реченицата која ја слушаме 
за секоја измината ноќ во 
скопската населба Сарај, по-
големиот дел од тетовските 
и од гостиварските села, но 
и во самиот град Тетово. Ва-
ка е од првиот ден на поч ну-
вањето на изборната кам па-
ња во албанскиот политички 
кампус, кој за овие избори 
очи гледно дека решил же-
сто ко да се пресмета меѓу се-
бе, и покрај милионите апе-
ли од меѓународната заед-
ница за одржување мирни и 
достоинствени избори. Но, 
тие апели никој не ги слуша. 
Пукотниците продолжуваат, 
земаат сè поголем замав, а 
Министерството за внатреш-
ни работи се однесува како 

И ИМЕР ИМЕРИ НАСТРАДА

ЌЕ ГО ДИСЦИПЛИНИРА ЛИ ЧЛЕНСТВОТО?

оправдано предизвика же-
сток револт кај севкупната 
меѓународна заедница, која 
уште еднаш нè потсети дека 
не треба само да ја по са ку-
ваме Европа, туку треба така 
и да се однесуваме. Всуш-
ност, не случајно пред са ми-

от старт на изборите, ни по-
рача дека од нас бара 110 
проценти успешни избори, 
претпоставувајќи дека Ре-
публика Македонија сè уште 
не е подготвена да го от со-
нува скандинавскиот сон. 

Но, секојдневни инци ден-
ти? Тоа веројатно никој не мо -
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

да се воздржат од насилство. 
Останатото продолжи со ис-
тото темпо. Но, и не само тоа, 
туку на големо изненадување 
на севкупната македонска 
јавност, инцидентната лави-
на се префрли и кај маке дон-
скиот политички блок, при 
тоа почнувајќи, всушност ка-
ко и секогаш, со банална при-
чина. Овој пат тоа беше за 
местото за лепење плакати. 
"Рамстор плејс" ги предиз ви-
ка на физички дуел симпа-
тизерите на ВМРО-ДПМНЕ и 
на СДСМ, во раните утрински 
часови, во кој беше употре-
бено и огнострелно оружје. 

Приказната нема крај, по ч-
нува со обвинувања од ст-
рана на ВМРО-ДПМНЕ дека 
нивни активисти, кои лепеле 
плакати, биле нападнати од 
седумдесеттина активисти 
на СДСМ, кои пристигнале 
со дваесет возила. Меѓу нив 
се наоѓале и функционери, 
кои пристигнале вооружени, 
за што опозицијата вели де-
ка поседува фотографии, кои 
на јавноста ќе й ги пре зе нти-
ра откако Минис тер ството 
за внатрешни работи ќе из-
ле зе со официјални ин фор-
мации. Со малку поиз менето 
сиже настапува вла дејачката 
СДСМ која, пак, тврди дека 
всушност нивни активисти 
биле нападнати од страна на 
опозицијата, но не знаат кој 
пукал! Ќе чекале МВР да им 
каже! А, МВР сè уште собира 
докази, и нор мално истра га-
та е во тек. 

ЏАНГО НЕ ЖИВЕЕ 
ТУКА!

Има ли крај? Можеме ли 
да очекуваме дека инци ден-
тите ќе престанат, особено 
по укорите на американската 
амбасадорка Џилијан Мило-
вановиќ, и конечно во фер и 
демократска атмосфера да 
го дочекаме петти јули? Тоа 
зависи, пред сè, од власта, 
која е одговорна за спро ве-
дување на изборите, од Ми-
нистерството за внатрешни 
работи, и секако најмногу од 
претседателите на политич-
ките партии, особено оние 
од албанскиот блок. И тука 
веројатно е најголемата ста-
пица, во која паѓаат сите гра-

ѓани на Република Маке до-
ни ја, затоа што сите ние ќе 
бидеме виновни за не успе-
хот на изборниот процес.

Поради што? Поради же-
стоката битка на ДУИ и на ДПА 
за власт, која на овие избори 
очигледно е поставена на 
ниво - живот или смрт, би деј-
ќи секоја од нив има своја 
причина, зошто мора по се-
која цена да ја освои власта.

Според наши неофици јал-

тини" за кои во оваа по ли-
тичка кампања зборува пот-
претседателот на ДПА, Мен-
дух Тачи, а кои според него, 
веќе се содржат во "белата 
книга", која одамна требаа 
да ја објават. Во овие пред-
мети, како што посочуваат 
извори од ДПА, ќе се видело 
вистинското лице на Али Ах-
мети, и неговата работа за 
време на воениот конфликт, 
што немало да им се допадне 

зад ДУИ во 2002 година, ве-
ро  јатно, според нив, не знаеј-
ќи за какви лица се работи, а 
кои со овие инциденти го по-
кажуваат токму тоа. ДПА цвр-
с то стои на ставот дека инци-
дентите се произведени од 
ДУИ во соработка со МВР, ка-
ко што всушност и обја ви ја, 
презентирајќи й ги на јав нос-
та полициските "дребу лии", 
добиени по завршу ва њето на 
еден од многуте ин ци ден ти. 
За нив ова е доказ дека ДУИ 
ја инволвира и по ли ци јата, 
во својата намера да остане 
на власт. 

Овие информации вед-
наш беа демантирани од Из-
борниот штаб на ДУИ, кои по-
тенцираа дека полицаецот 
од кого биле одземени пи ш-
толот, значката и лисиците, 
бил наводно киднапиран од 
страна на членови на ДПА. 

И така во круг. Сите се ви-
новни и сите се невини. И на-
вистина можеби е така, би-
дејќи единствената инсти ту-
ција, која може да даде од го-
вор е Министерството за вна-
трешни работи, а тоа молчи, 
бидејќи првиот полицаец не 
бил министер за образо ва-
ние! Љубомир Михајловски-
Џанго се однесува како да е 
директор на библиотека, а 
не на институција, која треба 
да спроведува ред и мир во 
државата, и која е најод го-
ворна што десет дена по ред 
секојдневно се случуваат ин-
циденти, за кои тој нема од-
говор кој стои зад нив. Што 
повеќе треба да му се случи 
на Џанго за да почне да ра-
боти?

КОГА ПОЛИЦИЈАТА НЕ МОЖЕ, СКОПСКОТО 
ПОДЗЕМЈЕ РЕШАВА!

Големиот карамбол кој се случи пред "Рамстор", а во кој 
двете најголеми политички партии, СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, 
се обвинуваа меѓу себе за иницијатори на истиот, сè уште 
нема епилог. Министерството за внатрешни работи сè 
уште не соопштува никакви детали од него, иако не офи-
цијално биле приведени неколку лица. Во меѓувреме ќе 
останат да лебдат во воздух информациите соопштени на 
прес-конференцијата на ВМРО-ДПМНЕ, на која беше по тен-
цирано дека во овој инцидент биле вклучени високи функ-
ционери, како и дел од полицијата.

Но, што всушност се случило?
Според наши неофицијални информации, кавгата меѓу 

СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ се случила поради лепење и одле-
пување плакати, која подоцна прераснала во вистинска 
драма, а во која се вклучило скопското подземје. Тоа, како 
што велат нашите информации, ја "расчистило" ситуаци-
јата на теренот, се разбира, на нивен начин! 

ни информации, ДУИ се оби-
дува да се задржи на власт, 
пред сè, поради хашките 
пр ед мети, кои досега успеш-
но успеваше да ги држи пона-
страна од македонските су-
до ви. Нивното процесуи ра-
ње во Македонија би тре ба-
ло да отвори многу нови при-
казни или, според ДПА, "вис-

на многумина Албанци во 
Ма кедонија. Токму затоа, ве-
лат нашите извори, тој на се-
кој начин се обидува да се 
одржи на власт.

Другата албанска партија, 
ДПА, на овие избори, пак, са-
ка на меѓународната заед ни-
ца да й докаже дека напра-
вила грешка што застанала 

ШТО Е ЦЕЛТА НА АХМЕТИ?


