ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА
Б Е З Б Е Д Н О С ТА С Е В РА Ќ А Н А ГО Л Е М А В РАТА
ВО МАКЕДОНИЈА

П

укање во Старата скопска чаршија. Среде бел
ден, среде Скопје. Билансот од инцидентот се три
ранети лица, кои сè уште
заздравуваат во Градската
болница. Деталите за овој
крвав настан Министерството за внатрешни работи сè
уште не ги соопшти, но останаа шпекулациите дека се
работи за крвна одмазда, а
цел на напаѓачите бил сопственикот на локалот "Кинг",
каде истиот се случи. Напаѓачите, пак, како во сите (филмови) шпекулативни информации, пукањето го извршиле во движење, пред очите на
речиси сите гости кои седеле
во кафеаната, односно кога
фреквенцијата на движење
на луѓето од овој дел од градот е најголема. Сепак, никој
не ги препозна!
ПРЕМНОГУ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА НОВАТА ВЛАДА

КОСОВСКОТО ПРА
"ЛОКУМЧЕТО" ЗА ИНТ
Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

И покрај милионите акции
за разоружување, трибините
за штетноста од огненото
оружје, и ставањето како со
инка во мозок, размислувањето дека треба да се заборави конфликтот во 2001 година, сепак пукање, за жал, и
натаму се случува во Република Македонија. Најново е
тоа што напаѓачите повеќе
не се маскираат, односно не
се плашат дека некој случајно ќе ги препознае или,
пак, дека за стореното дело

ќе мораат законски да бидат
соодветно казнети.
Зошто тоа е така? Дали затворот повеќе не е местото
каде што заминуваат оние
кои се "огрешиле" од законот?
Дали воопшто заминуваат таму? Што се случи со "медиумската терапија" за непостоење на урбан тероризам
во Македонија по 2002 година?
Ова се само мал дел од
оние прашања кои сите ние
ги поставуваме веднаш по

добивањето на информацијата дека во Скопје се случил
инцидент, со крвав епилог.
Како и секогаш, одговорот е
ист. Полицијата работи на
расветлување на случајот, а
деталите ќе бидат познати
наскоро.
Во меѓувреме продолжуваме да се залажуваме дека
во Република Македонија, почнува да се воспоставува ред, а
дека полицијата ја има ситуацијата во свои раце. И сè
така, до наредниот инцидент,
за кој не можеме да претпоставиме каде ќе се случи, но
можеме да замислиме дека
тој, за жал, би можел филмски
да се одвива и во нашето непосредно соседство.
Секако дека е сосема јас-
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но оти Република Македонија
е земја која речиси само што
е излезена од воена криза,
дека егзистира во нестабилен регион, каде насилствата
се реалност, но и дека нашава земја, со сесрдна желба
и помош, учествува во искоренувањето на светскиот тероризам. Исто така, сосема е
јасно дека овој настан во
Старата скопска чаршија не е
прв, но сепак многу е индикативно дека тој се случи на
вториот работен ден на новата Влада, односно веднаш
по назначувањето на двајцата клучни луѓе во Министерството за внатрешни работи,
кои ќе работат со Управата
за безбедност и контраразузнавање и Бирото за јавна безбедност.

Како да го протолкуваме жалењето
на ексминистерот за финансии Никола
Поповски за тоа зошто ДУИ не е во
власта, бидејќи според него, токму интегративците биле гарант на мирот во
земјата?
Претпоставките од сите овие добронамерни совети на функционерите од
поранешната Влада се сведуваат на една констатација - дека ДУИ мора да
влезе во власта, бидејќи може да се
радикализира или, пак, како што и меѓу редови најавија на својот митинг пред
Собранието, ако еднаш горел Карпалак, тоа можело да се случи и по втор
пат. Ваквите воинствени изјави, колку
и да се класично митингашки, и се однесуваат на своето гласачко тело, сепак
мораат да се земат предвид, особено
по дефинитивното, се чини сфаќање на
"дуиџиите" дека заминуваат во опозиција.

ШАЊЕ Е

ДУИ ГИ НАПУШТА ПРОТЕСТИТЕ

ДУИ РАЗМИСЛУВА ДА
СЕ РАДИКАЛИЗИРА?
Дали на безбедносно поле, лошо й тргна на новата
Влада на Никола Груевски?
Секако дека е премногу рано
да се одговори на ова прашање, и неблагодарно е да
се тврди дека токму овој настан ќе биде предводница на
нешто посериозно. Но, илузија е да се верува дека ќе
биде последен. Тоа веројатно
го знае и новата министерка
за внатрешни работи, Горда-

ЕГРАТИВЦИТЕ!?
Партијата на Абдуљади Вејсели, чиј
поголем дел од членството смета дека
треба да се напушти коалицијата со
ДУИ, како и да се прифати поканата на
Груевски за влез во Владата, како што
дознаваме, на состанокот со челниците
на ДУИ има намера да му постави ултиматум на Али Ахмети за одржување
референдум, на кој граѓаните од албанската заедница ќе треба да одлучат
дали пратениците од оваа коалиција
треба да ги вратат мандатите во Собранието. Овој предлог на ПДП, според наши извори, воопшто не му се
допаѓа на Ахмети.

на Јанкуловска, која во своето прво обраќање, при преземањето на функцијата, изјави дека токму безбедноста
ќе биде нејзиниот најголем
приоритет.
Останува да видиме како
Јанкуловска ќе се соочи со
новопоставените задачи,
особено по душегрижничките говори на експремиерот
Владо Бучковски во Собранието на Репубика Македонија, при изборот на новата
Влада, кој речиси еден час
му држеше предавање на
Груевски за тоа колку е важна стабилноста на земјата.
Секако дека му веруваме на
Бучковски, бидејќи тој, да
потсетиме, покрај премиер
беше и министер за одбрана,
и токму затоа ова прашање
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треба да го има апсолвирано.
Згора на тоа, токму СДСМ четири години практикуваше
власт заедно со ДУИ. Партијата чии членови од терористи во 2002 година експресно
се преформулираа во политички субјект.
Но, како да го протолкуваме жалењето на ексминистерот за финансии Никола
Поповски за тоа зошто ДУИ
не е во власта, бидејќи според него, токму интегративците биле гарант на мирот во
земјата?
Претпоставките од сите
овие добронамерни совети
на функционерите од поранешната Влада се сведуваат
на една констатација - дека
ДУИ мора да влезе во власта,
бидејќи може да се радикализира или, пак, како што и
меѓу редови најавија на својот митинг пред Собранието,
ако еднаш горел Карпалак,
тоа можело да се случи и по
втор пат. Ваквите воинствени
изјави, колку и да се класично митингашки и се однесуваат на своето гласачко тело,
сепак мораат да се земат
предвид, особено се чини по
дефинитивното сфаќање на
"дуиџиите" дека заминуваат
во опозиција. Сосема легално е да се даде изјава како
онаа на Теута Арифи дека ќе
работат на уривање на власта, но останува отворено прашањето кој начин ќе го изберат за тоа. Воинствената реторика засега не влева надеж
дека ќе се обидат да го урнат
Груевски низ институциите
на системот, како што тоа го
прави секоја опозиција во
светот, но низ некои решенија, кои веројатно се својстве-

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА
ни за партии чии луѓе до вчера биле в планина.
Според наши неофицијални информации од состанокот на врвот на ДУИ, на кој
се разгледувале можностите
за натамошните дејствувања
на оваа партија, особено по
дебаклот кој го доживеа на
митингот пред Собранието,
на кој се најавуваше присуство на десетици илјади луѓе,
во оптек биле неколку сценарија. Се разбира, како најважно се наметнало прашањето дали воопшто пратениците од оваа партија, треба
да се вратат во Собранието и
од таму да ја бијат својата битка или, пак, како што предлагаше лидерот на ПДП, Абдуљади Вејсели, да му ги вратат
пратеничките мандати на
претседателот на Собранието, Љубиша Георгиевски. Дефинитивен договор нема, но
како што дознаваме, на маса
биле ставени и можните сценарија за радикално дејствување, кое дополнително требало да биде утврдено и на
кој начин ќе биде изведено,
се разбира при тоа, како што
било наведено, особено требало да се води сметка да не
се нарушат односите со меѓународната заедница, со која речиси секојдневно се во
контакт.

ДУИ СЕ ПЛАШИ ОД
РЕФЕРЕНДУМ
Се очекува ДУИ и ПДП зад
затворени врати да одлучуваат што понатаму, откако
премиерот на Република Македонија дефинитивно одлучи дека не ги сака во свое
друштво. Партијата на Абдуљади Вејсели, чиј поголем
дел од членството смета дека треба да се напушти коалицијата со ДУИ, и да се прифати поканата на Груевски за
влез во Владата, како што
дознаваме, на состанокот со
челниците на ДУИ има намера да му постави ултиматум
на Али Ахмети за одржување
референдум, на кој граѓаните
од албанската заедница ќе
треба да одлучат дали пратениците од оваа коалиција
треба да ги вратат мандатите
во Собранието. Овој предлог
на ПДП, според наши извори,
воопшто не му се допаѓа на
Ахмети, бидејќи од една страна се плаши дека по изгубените избори, на референдум

КОСОВО ВЛОГ ЗА ДУИ

нема да може да ја повтори
бројката од излезените гласачи за него, но од друга
страна, пак, дека ќе преовладее желбата за враќање на
пратеничките мандати, што
на ДУИ не й одговара. Но, истовремено кај интегративците владее и стравот дека

токму со овој референдум
всушност на ПДП ќе му овозможат мазно влегување во
власта со Груевски. Токму затоа кај дуиџиите, неофицијално, биле сè поголеми размислувањата за вонинституционално, можеби и радикално, дејствување.

МИЈАЛКОВ ТРЕБА ДА ЈА ОПРАВДА ДОВЕРБАТА
НА ГРУЕВСКИ
Назначувањето на братучедот на премиерот Никола
Груевски, Сашо Мијалков, за директор на Управата за
безбедност и контраразузнавање, во јавноста предизвика
сериозна полемика. Од едната страна на вагата беше ставен непотизмот, потоа наводните криминални дејанија од
пред неколку години, кои патем и ден денес не се докажани, додека на другиот тас беше ставен нивниот професионален ангажман. Едниот, Мијалков, советник за безбедност и разузнавање на министерот Никола Груевски, а Тодоровски кадар на Министерството за внатрешни работи,
кој неколку пати досега се наоѓал на врвни функции во
оваа институција.
За изнесените клевети, за наводните афери, двајцата
нови функционери во МВР веќе поднесоа кривични пријави до некои медуими. Судството ќе треба да докаже на
чија страна е вистината. Но, она што останува да виси во
воздух е е товарот кој Мијалков ќе треба да го носи на својот грб, бидејќи со оваа одлука Груевски жртвуваше дел од
сопствениот рејтинг и свесно остави да биде критикуван
за непотизам. Токму овој голем влог на Груевски треба да
биде поттик за работа на Мијалков, кој треба да ја оправда
жртвата на Груевски, и да работи десет пати повеќе од сите
останати функционери, кои немаат никаква роднинска
врска со Груевски.
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Како, односно кои методи
за уривање на власта ДУИ во
наредниот период ќе преземе, веројатно наскоро ќе й
биде познато на јавноста. Радикалните сценарија се во
оптек, велат нашите извори.
На оваа карта интегративците
"играат" со нашиот сосед Косово, на кој овој месец треба
да му биде познат конечниот
статус. И додека првичните
разговори на Контакт групата со, условно речено, двете страни - албанската и српската одеа на релација од
условна до целосна независност на оваа Покраина, во
последен период косовското
прашање доживеа пресврт,
во кој на маса се стави и предлогот за поделба на Косово
на српски и на албански дел.
Овој предлог кај косоварите
наиде на големо негодување, по што веднаш на површина излегоа информациите
за прегрупирање на терористички групи во Прешевската
долина, но и во регионот на
сè уште неиспишаната граница со Република Македонија.
Токму оваа ситуација очигледно дека ДУИ сака да ја
искористи за предизвикување тензии во земјава. Нивните напори за враќање на
не стабилноста во земјава,
допрва ќе видиме дали ќе
можат да се исполнат, но сепак останува отворено прашањето зошто ДУИ инсистира на уривање на власта на
Груевски, или поточно зошто
се плаши од опозиција?
Шпекулациите велат дека
доколку ДУИ ја прифати ситуацијата дека заминува во
опозиција, на површина ќе
излезе целиот криминал за
кој се шпекулираше, што во
име на таканаречената борба за човекови права, го правеше изминативе четири години. Можеби ќе дознаеме
каде исчезнаа парите од ограбените банки или, пак, парите од нападнатите поштари во Западниот дел на Македонија?
Доколку Владата на Никола Груевски сериозно работи
на расчистувањето на криминалот, како што ветија, големи се шансите ДУИ да се
соочи со сериозни проблеми
кои единствено, како што се
надеваат, можат да ги решат
со радикални сценарија!?
Но, дали можат?

