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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  
В О  М А К Е Д О Н И Ј А  

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

КОСОВСКОТО ПРА  
"ЛОКУМЧЕТО" ЗА ИНТ  

Пукање во Старата скоп-
ска чаршија. Среде бел 
ден, среде Скопје. Би-

лансот од инцидентот се три 
ранети лица, кои сè уште 
заздравуваат во Градската 
болница. Деталите за овој 
крвав настан Министер ство-
то за внатрешни работи сè 
уште не ги соопшти, но ос-
танаа шпекулациите дека се 
работи за крвна одмазда, а 
цел на напаѓачите бил соп с-
твеникот на локалот "Кинг", 
каде истиот се случи. Напа-
ѓачите, пак, како во сите (фил-
мови) шпекулативни ин фор-
мации, пукањето го из вр ши-
ле во движење, пред очите на 
речиси сите гости кои седеле 
во кафеаната, од носно кога 
фреквенцијата на движење 
на луѓето од овој дел од гра-
дот е најголема. Сепак, никој 
не ги препозна! 

И покрај милионите акции 
за разоружување, трибините 
за штетноста од огненото 
оружје, и ставањето како со 
инка во мозок, размис лува-
њето дека треба да се забо ра-
ви конфликтот во 2001 го ди-
на, сепак пукање, за жал, и 
натаму се случува во Репуб-
лика Македонија. Најново е 
тоа што напаѓачите повеќе 
не се маскираат, односно не 
се плашат дека некој слу-
чајно ќе ги препознае или, 
пак, дека за стореното дело 

добивањето на инфор маци-
јата 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 про дол жу-
ва ме да се залажуваме дека 
во Република Маке до нија, поч -
нува да се воспо ста вува ред, а 
дека полицијата ја има си-
туацијата во свои раце. И сè 
така, до наредниот инцидент, 
за кој не можеме да прет пос-
тавиме каде ќе се случи, но 
можеме да зами слиме дека 
тој, за жал, би мо жел филмски 
да се одвива и во нашето не-
посредно со седство. 

Секако дека е сосема јас-

но оти Република Македонија 
е земја која речиси само што 
е излезена од воена криза, 
дека егзистира во неста би-
лен регион, каде насилствата 
се реалност, но и дека на-
шава земја, со сесрдна желба 
и помош, учествува во иско-
ренувањето на светскиот те-
роризам. Исто така, сосема е 
јасно дека овој настан во 
Старата скопска чаршија не е 
прв, но сепак многу е инди-
кативно дека тој се случи на 
вториот работен ден на но-
вата Влада, односно веднаш 
по назначувањето на двај ца-
та клучни луѓе во Мини стер-
ството за внатрешни работи, 
кои ќе работат со Управата 
за безбедност и контра ра зуз-
навање и Бирото за јавна без-
бедност.

ќе мораат законски да бидат 
соодветно казнети.

 Зошто тоа е така? Дали за-
творот повеќе не е местото 
каде што заминуваат оние 
кои се "огрешиле" од законот? 
Дали воопшто заминуваат та-
му? Што се случи со "меди-
умската терапија" за непо-
стоење на урбан тероризам 
во Македонија по 2002 го-
дина?

Ова се само мал дел од 
оние прашања кои сите ние 
ги поставуваме веднаш по 

ПРЕМНОГУ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА НОВАТА ВЛАДА
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 ШАЊЕ  Е 
 ЕГРАТИВЦИТЕ!?

Како да го протолкуваме жалењето 
на ексминистерот за финансии Никола 
Поповски за тоа зошто ДУИ не е во 
влас та, бидејќи според него, токму ин-
тегративците биле гарант на мирот во 
земјата? 

Претпоставките од сите овие добро-
намерни совети на функционерите од 
поранешната Влада се сведуваат на ед-
на констатација - дека ДУИ мора да 
вле зе во власта, бидејќи може да се 
радикализира или, пак, како што и ме-
ѓу редови најавија на својот митинг пр ед 
Собранието, ако еднаш горел Кар па-
лак, тоа можело да се случи и по втор 
пат. Ваквите воинствени  изјави, колку 
и да се класично митингашки, и се од-
несуваат на своето гласачко тело, се пак 
мораат да се земат предвид, осо бено 
по дефинитивното, се чини сфа ќање на 
"дуиџиите" дека заминуваат во опози-
ција.

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 улти-
матум на Али Ахмети за одржување 
референдум, на кој граѓаните од ал-
бан ската заедница ќе треба да одлучат 
дали пратениците од оваа коалиција 
треба да ги вратат мандатите во Со-
бранието. Овој предлог на ПДП, спо-
ред наши извори, воопшто не му се 
допаѓа на Ахмети.

ДУИ  РАЗМИСЛУВА ДА 
СЕ РАДИКАЛИЗИРА?

Дали на безбедносно по-
ле, лошо й тргна на новата 
Вла да на Никола Груевски? 
Секако дека е премногу рано 
да се одговори на ова пра-
шање, и неблагодарно е да 
се тврди дека токму овој на-
стан ќе биде предводница на 
нешто посериозно. Но, илу-
зија е да се верува дека ќе 
биде последен. Тоа веројатно 
го знае и новата министерка 
за внатрешни работи, Гор да-

треба да го има апсолвирано. 
Згора на тоа, токму СДСМ че-
тири години практикуваше 
власт заедно со  ДУИ. Пар ти-
јата чии членови од теро рис-
ти во 2002 година експресно 
се преформулираа во по ли-
тички субјект.

Но, како да го протол ку ва-
ме жалењето на ексминис-
терот за финансии Никола 
По повски за тоа зошто ДУИ 
не е во власта, бидејќи спо-
ред него, токму интегра тив-
ците биле гарант на мирот во 
земјата? 

Претпоставките од сите 
овие добронамерни совети 
на функционерите од пора-
нешната Влада се сведуваат 
на една констатација - дека 
ДУИ мора да влезе во власта, 
бидејќи може да се ради ка-
лизира или, пак, како што и 
меѓу редови најавија на сво-
јот митинг пред Собранието, 
ако еднаш горел Карпалак, 
тоа можело да се случи и по 
втор пат. Ваквите воинствени  
изјави, колку и да се кла сич-
но митингашки и се одне су-
ваат на своето гласачко тело, 
сепак мораат да се земат 
предвид, особено се чини по 
дефинитивното сфаќање на 
"дуиџиите" дека заминуваат 
во опозиција. Сосема ле гал-
но е да се даде изјава како 
онаа на Теута Арифи дека ќе 
работат на уривање на влас-
та, но останува отворено пра-
шањето кој начин ќе го из бе-
рат за тоа. Воинствената ре-
торика 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 реше ни-
ја, кои  веројатно се свој стве-

на Јанкуловска, која во свое-
то прво обраќање, при пре-
земањето на функцијата, из-
јави дека токму безбедноста 
ќе биде нејзиниот најголем 
приоритет. 

Останува да видиме како 
Јанкуловска ќе се соочи со 
новопоставените задачи, 
осо  бено по душе грижнич-
ките говори на експремиерот  
Владо Бучковски во Собра-
нието на Репубика Маке до-
нија, при изборот на новата 
Влада, кој речиси еден час 
му држеше предавање на 
Груевски за тоа колку е важ-
на стабилноста на земјата. 
Секако дека му веруваме на 
Бучковски, бидејќи тој, да 
пот сетиме, покрај премиер 
бе ше и министер за одбрана, 
и токму затоа ова прашање 

ДУИ ГИ НАПУШТА ПРОТЕСТИТЕ
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ни за партии чии луѓе до вче-
ра биле в планина.

Според наши неофици-
јални информации од соста-
нокот 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 при сус-
тво на десетици илјади луѓе, 
во оптек биле неколку сце-
нарија. Се разбира, како нај-
важно се наметнало праша-
њето дали воопшто пратени-
ците од оваа партија, треба 
да се вратат во Собранието и 
од таму да ја бијат својата бит-
ка или, пак, како што пред ла-
гаше лидерот на ПДП, Абду-
љади Вејсели, да му ги вратат 
пратеничките мандати на 
претседателот на Собра ние-
то, Љубиша Георгиевски. Де-
финитивен договор нема, но 
како што дознаваме, на маса 
биле ставени и можните сце-
нарија за радикално дејству-
вање, кое дополнително тре-
бало да биде утврдено и на 
кој начин ќе биде изведено, 
се разбира при тоа, како што 
било наведено, особено тре-
бало да се води сметка да не 
се нарушат односите со ме-
ѓународната заедница, со ко-
ја  речиси секојдневно се во 
контакт.  

ДУИ СЕ ПЛАШИ ОД 
РЕФЕРЕНДУМ

Се очекува ДУИ и ПДП зад 
затворени врати да одлу чу-
ваат што понатаму, откако 
пре миерот на Република Ма-
кедонија дефинитивно од-
лучи дека не ги сака во свое 
друштво. Партијата на Абду-
љади Вејсели, чиј  поголем 
дел од членството смета де-
ка треба да се напушти коа-
лицијата со ДУИ, и да се при-
фати поканата на Груевски за 
влез во Владата, како што 
дознаваме, на состанокот со 
челниците на ДУИ има на ме-
ра да му постави ултиматум 
на Али Ахмети за одржување 
референдум, на кој граѓаните 
од албанската заедница ќе 
треба да одлучат дали пра-
тениците 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 ст ра-
на се плаши дека по изгу бе-
ните избори, на референ дум 

Како, односно кои методи 
за уривање на власта ДУИ во 
наредниот период ќе пре-
земе, веројатно наскоро ќе й  
биде познато на јавноста. Ра-
дикалните сценарија се во 
оптек, велат нашите извори. 
На оваа карта интегративците 
"играат" со нашиот сосед Ко-
сово, на кој овој месец треба 
да му биде познат конечниот 
статус. И додека првичните 
разговори на Контакт гру-
пата со, условно речено, две-
те страни - албанската и срп-
ската одеа на релација од 
условна до целосна неза вис-
ност на оваа Покраина, во 
последен период косовското 
прашање доживеа пресврт, 
во кој на маса се стави и пр ед -
логот за поделба на Косо во 
на српски и на албански дел. 
Овој предлог кај косо варите 
наиде на големо не году ва-
ње, по што веднаш на по вр-
шина излегоа инфор мациите 
за прегрупирање на теро рис-
тички групи во Пре шевската 
долина, но и во регионот на 
сè уште неис пи шаната гра-
ница со Република Македо-
нија.

Токму оваа ситуација очи-
гледно дека ДУИ сака да ја 
искористи за предизви ку ва-
ње тензии во земјава. Нив-
ните напори за враќање на 
не стабилноста во земјава, 
допрва ќе видиме дали ќе 
можат да се исполнат, но се-
пак останува отворено пра-
шањето зошто ДУИ инсис ти-
ра на уривање на власта на 
Груевски, или поточно зошто 
се плаши од опозиција?

Шпекулациите велат дека 
доколку ДУИ ја прифати си-
туацијата дека заминува во 
опозиција, на површина ќе 
излезе целиот криминал за 
кој се шпекулираше, што во 
име на таканаречената бор-
ба за човекови права, го пра-
веше изминативе четири го-
дини. Можеби ќе дознаеме 
каде исчезнаа парите од ог-
рабените банки или, пак, па-
рите од нападнатите по шта-
ри во Западниот дел на Ма-
кедонија?

Доколку Владата на Ни ко-
ла Груевски сериозно работи 
на расчистувањето на кри-
миналот, како што ветија, го-
леми 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?

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 ста-
вен непотизмот, потоа наводните криминални дејанија од 
пред неколку години, кои патем и ден денес не се до ка-
жани, додека на другиот тас беше ставен нивниот про фе-
сионален ангажман. Едниот, Мијалков, советник за без бед-
ност и разузнавање на министерот Никола Груевски, а То-
доровски 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 
но ви функционери во МВР веќе поднесоа кривични при-
јави 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 сво-
јот 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 
врс ка со Груевски.      

КОСОВО ВЛОГ ЗА ДУИ

нема да може да ја пов тори 
бројката од изле зените гла-
сачи за него, но од друга 
страна, пак, дека ќе прео вла-
дее желбата за враќање на 
пратеничките мандати, што 
на ДУИ не й одговара. Но, ис-
товремено кај интегратив-
ците владее и стравот дека 

токму со овој референдум 
всушност на ПДП ќе му ово з-
можат мазно влегување во 
власта со Груевски. Токму за-
тоа кај дуиџиите, неофи ци-
јално, биле сè поголеми раз-
мислувањата за вонинститу-
ционално, можеби и ради кал-
но, дејствување.     


