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БРИСЕЛСКИ ВАЛЦЕР ЗА ДВЕ РАЗЛИ  

ПРЕМИЕ  
"ЃАВОЛО 

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Нишан ли испрати ДУИ во Брисел 
или предупредување до Владата на 

Република Македонија, од носно до пре-
миерот Никола Груевски, кој во овој мо-
мент мака мачи со ре ал носта и со до-
спевањето на извршните решенија со 
кои државата мора да им го исплати 
долгот на должниците!? Од говорот на 
прашањето ќе зависи од од несувањето 
на политичките опоненти во Македо-
нија, но и од меѓународната заедница 
која одамна решила дека мо ра да има 
дијалог меѓу Ахмети и Гру евски. 

Играта е отворена, но бек граун дот 
укажува дека кај двајцата поли-

тичари постои сложена претпазливост, 
која одвреме-навреме се нарушува со 
по некој реторички препознатлив би-
сер, кој нè враќа на сцените од воин-
ствената 2001 година. Но, предуп ре ду-
вачката реторика не може да ги наруши 
моментно стабилните односи во зем-
јава, иако доволно е да се појават две 
будали за да го распалат меѓу нацио-
налниот оган, кој некако е ставен во за-
ден план, а се туркаат проблемите со 
корупцијата и со решавањето на ло-
шата економска слика во Македонија.

Што ќе прават Ахмети и Груевски во 
иднина? Тоа, пред сè, ќе зависи од 

Бри сел и од домашната атмосфера каде 
овците не ни се на број. Но... ЕУ ја симна 
топката на земја, а тоа ќе му даде на 
знае ње и на премиерот, кој се залета со 
своите планови и програми, но се "соп-
на" на енормните трошоци, кои ги на-
правиле претходните министри на СДСМ. 
Затоа, проблемот со политичката по зи-
ција на ДУИ е втор, но тој ќе се ре шава 
во "Бермудскиот триаголник - Скоп је, 
Мала Речица, Брисел".

Ако се наруши дебалансот на поли-
тичките сили во земјава, тогаш ќе се 

вмеша и амбасадорката на Соединетите 
Американски Држави, Џилијан Мило-
вановиќ, која по правило им ги пре не-
сува строгите геостратешки желби и ин-
тереси на Вашингтон кој, пак, е свр тен 
кон Исток и кон состојбите во Ирак, Ав-
ганистан и во Иран. Затоа, Балканот им 
го остава на Европејците, кои по оби чај 
доцнат со своите ангажмани.   

Но, сепак таквите инструкции деј ству -
ваат на теренот и влијаат врз поли-

ти чарите. 

ЗАЦЕМЕНТИРАЊЕ НА 
ОДНОСИТЕ

Затоа, Ахмети сè повеќе го смирува 
својот "разочарувачки" тон, иако во ра-
кавот сè уште ги чува картите, а тоа се 
поранешните команданти на ОНА, кои 
продефилираа низ Мала Речица, пока-
жувајќи дека се паралелна воена струк-
тура, која во секој момент може да се 
активира и да биде ставена во функција 
на политичарите и во интерес на ал-
банското прашање, кое традиционално 
е поврзано со остварувањето на целите 
и на задачите на Призренската лига. 

Преговорите на 
релација Ахмети и 
Груевски се 
специфични, но никако 
не можат да се насочат 
во правец на враќање 
на ДУИ на власт, затоа 
што сегашната 
структурата на Владата 
на РМ е позната. 

Но, ако овој делбен 
коалиционен и владин 
биланс предвремено се 
наруши, нели обично 
тоа се случува по три 
месеци, тогаш 
политичкиот притисок 
ќе се лоцира во улогата 
на меѓународниот 
фактор, кој по обичај 
им ја крои капата на 
македонските 
марионети во власта, 
која како таква го 
озаконува 
функционирањето на 
протекторатот во 
Македонија.

Случај кој, како 
пример, досега 
(НЕ)функционира во 
Босна и Херцеговина и 
на Косово. Но, сепак е 
во функција на 
"големите сили", кои 
зафатени со други 
горливи проблеми сега- 
засега го зацементираа 
Балканот и го запреа 
цртањето на новите 
балкански граници.

Поради ова, преговорите на релација 
Ахмети и Груевски се специфични, но 
никако не можат да се насочат во пра-
вец на враќање на ДУИ на власт, затоа 
што сегашната структура на Владата на 
РМ е позната. 

Но, ако овој делбен коалиционен и 
владин биланс предвремено се наруши, 
нели обично тоа се случува по три ме-
сеци, тогаш политичкиот притисок ќе се 
лоцира во улогата на меѓу на род ниот 
фактор, кој по обичај им ја крои капата 
на македонските марионети во власта, 
која како таква го озаконува функцио-
нирањето на протекторатот во Маке-
донија. Случај кој, како пример, до сега 
(НЕ)функционира во Босна и Хер цего-
вина и на Косово. Но, сепак е во функ ци-
ја на "големите сили", кои за фа тени со 
дру ги горливи проблеми, сега-засега го 
зацементираа Балканот и го запреа цр-
тањето на новите балкански граници.

Ако процесот е мумифициран, тоа не 
значи дека е спречен. Имено, Црна Гора 
претставува карактеристичен пример 
за незавршениот процес на оцрту ва ње-
то на границите на Балканот. Затоа, уло-
гата на ДУИ, всушност играта на Ахмети, 
е во функција на сценариото кое по-
следнава деценија ипол се одвива во 
овој регион. На тој план ниту Маке до-

ПРЕМИЕРУ... ЛЕСНО ПРЕМИЕРУ... ЛЕСНО 
Е ДА ИМ ОБЈАСНИШ Е ДА ИМ ОБЈАСНИШ 
НА ДЕЦАТА ДЕКА СЕ НА ДЕЦАТА ДЕКА СЕ 
НЕВИНИ, НО ОДИ НЕВИНИ, НО ОДИ 
РАЗБЕРИ СЕ СО АХМЕТИ!РАЗБЕРИ СЕ СО АХМЕТИ!
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 ЧНИ МАКЕДОНСКИ ДЕЛЕГАЦИИ

РОТ ЌЕ РАЗГОВАРА СО 
Т", НО САМО БЕЗ УЦЕНИ!

нија не може да биде имуна на овој 
процес, но во моментов мимикријата е 
најповолната позиција на македонските 
политичари, кои во зависност од си туа-
цијата ќе се снаоѓаат или ќе играат по 
налогот на странските фактори.

Можеби ова не претставува блескава 
иднина за земјава, но е непходна ша-
ховска рокада за да опстане маке дон-
ската нација или држава. Поради тоа, 
однесувањето на ДУИ мора да се гледа 

многу пошироко и подалеку од ас пек-
тот на неодамнешните малоречански 
одблесоци на сила, кои беа експо ни-
рани пред Собранието на РМ. Тие беа 
дистрибуирани од страна на многу по-
високи политички центри, кои се утвр-
дуваат во регионот и ако сакате се вгне з-
дуваат во Скопје, во Тетово, во Ки чево, 
во Струга итн.

ПРЕФЕРАНС ВО 
МАКЕДОНИЈА

Просторно и географски гледано по-
раката е иста, само што таа е спакувана 
во волчја кожа. На тој начин целта е сè 
поблиска, иако во Македонија многу 
играчи го трчаат еден од последните 
балкански маратони. Затоа не е во пра-
шање ДУИ или нејзиното бизарно вра-
ќање во власта, туку Хамлетовото пра-
шање - да се биде или не. Значи, са кале 
или не, мораме да признаеме дека во 
Република Македонија многу "смрди". 
Имено, многу нешта нè упатуваат на 
кон статацијата дека војната за поли тич-
ко етаблирање и позиционирање на 
партијата на Ахмети, всушност не прет-
ставува вистинска намера, туку реа ли-

зацијата на интересот на големите сили 
на Балканот. Оттаму, битката на коали-
ционите партнери - Демократската уни-
ја за интеграција и Партијата за демо-
кратски просперитет, кои на последните 
парламентарни избори во РМ освоија 
најголем број гласови кај албанскиот 
електорат, мора да се гледа низ таа пр из-
ма. Иако нивниот преферанс некои са-
каат да го поистоветат со фактот дека 
ДУИ не може да се помири со реалноста 
дека е  надвор од власта. Но, ако се зе-
мат предвид изборните правила тогаш 
мора да се каже, да се потенцира, дека 
власта се гради и се одржува стабилна 
врз основа на демократските правила, 
кои на мандатарот му даваат можност 
при формирањето и конципирањето на 
македонската влада да преговара со 
сите, вклучувајќи го и самиот "ѓавол", 
најголемиот политички противник - 
Али Ахмети. Но, сепак крајниот резултат 
секогаш зависи од просторот за до вер-
ба меѓу партнерите и остварувањето на 
заедничката економска и политичка 
програма.

Во контекст на ова, политичката игра 
е јасна, односно не постојат дилеми, 
освен правото на избор, кое го ис ко-
ристи Никола Груевски, а тој, пак, оцени 

АХМЕТИ НА КОНГРЕСОТ СЕ ФАЛЕШЕ, А СЕГА ДОЈДЕ ВРЕМЕ 
ДА СЕ ЖАЛИ И ДА "ПЛАЧЕ"

"ЕУ е еден од клучните гаранти за 
спроведување на Рамковниот до-
говор. Сега, поради пре кр шу вање 
на принципите на ох рид скиот До-
говор, ситуацијата ста нува алар-
мантна, ЕУ и другите меѓународни 
фактори кои се одговорни за пре-
кршување на утврдените принципи 
ќе ги алар мираме за сите случувања 
и на ши согледувања во постиз бор-
ниот период". Ова го изјави порт-
паролката на ДУИ, Ермира Мех мети, 
непосредно по лидерската средба 
на коалицијата ДУИ-ПДП, неодамна 
одржана во Мала Ре чица, каде се 
конципираше про тестното писмо 
ад ресирано до Брисел. 
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дека ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ  не можат за-
едно да танцуваат. Бриселскиот вал цер 
го играат со ДПА. Тоа право му го при-
знаа и меѓународните фактори, иако на 
почетокот од процесот се обидуваа да 
го поучат како тоа треба да се прави 
или како да се составува влада. Но, се-
пак тој не падна под пресијата на Фуе-
ре, не избрза со својот заклучок, иако 
мо раме да потенцираме дека тајната 
дипломатија на Брисел многу порано 
пресече во однос на сегашната пост а-
веност на структурата на власта. 

Поради тоа, вината за невлегување 
во власта ДУИ мора да ја бара кај себе, 
но и во пресметките на меѓународната 
заедница, која оцени дека Македонија 
треба да заплови во помирни води.

Тоа го знае и врвот на ДУИ, Ахмети, 
Алити, Арифи итн., но пред членството 
мора да се бара некој соодветен из го-
вор, кој ќе претставува аргумент за мач-
кање очи.

Сплетот на околностите го диктира 
темпото на идните разговори или пре-
говори меѓу власта и опозицијата, која 
сепак се појави на денот на неза вис нос-
та, но не се помирува со состојбата да 
му гледа в грбот на премиерот.  

Според аналитичарите, средбата ме-
ѓу двајцата лидери со Ахмети ќе се од-
вива во рамките на најавената серија 
разговори со лидерите на другите пар-
тии во Македонија. Никола Груевски 
пла нира да ги повика лидерите на ма-
кедонските партии за да ги слушне нив-
ните мислења во однос на се вкуп ната 
состојба во земјава, но и да се раз менат 
одредени мислења во однос на стра-
теш ките цели на нашата држава, ЕУ и 
НАТО.

Бриселските патешествија, односно 
политичките "ходочастија" нема да ја 
сменат сегашната пат позиција. Таа мо-
жеби ќе еволуира, бидејќи политиката 
е менлива и минлива работа, а дневно-
политичките состојби се дел од стра-
тешките определби на македонските 
по литичари, кои се познати по своите 
авантуристички напливи на водењето 
на државата.

Поради ова, многу години наназад 
тапкаме во место, без да се бара отчет 
или "одговорност" од премиерот или 
од опозиционерот. Последниве 15 го ди-
ни нивната улога или "секс" положба (го-
ре-долу), власт и опозиција, станува ба-
нална или инфериорна работа, која зад 
себе ја опустоши Република Маке до-
нија.

НЕЗАДОВОЛСТВОТО 
КАКО МЕЃУНАРОДЕН 

ПРОБЛЕМ
Што бараа во Брисел двете деле га-

ции? Амин или... Агендата на деле га ци-
јата на ДУИ, Теута Арифи, Муса Џафери 
и Агрон Буџаку, беше конципирана за 
да се најде "раме за плачење" кај ев роп-
ските претставници, но истовремено и 
да се претстави протестното писмо. До-
дека, пак, владината делегација рефе-
рираше за својата програма за борба со 
корупцијата и со лошата економска со-
стојба. Тројцата претставници на ДУИ 

однесоа писмо од Ахмети, во кое е 
повторен ставот дека Владата на Гру ев-
ски е нелегитимна, затоа што не го по-
читува мнозинството гласови на Албан-
ците во Македонија.

"Ќе ги опишам сите настани така ка-
ко што се одвиваа по ред. Секако дека 
меѓународната заедница не може да 
остане целосно индиферентна кон ин-
вестицијата која ја вложи во Македонија 
четири години по ред", изјави прет се-
дателот на ДУИ, Али Ахмети.

"Сите мои активности се во насока 
на праведно и доследно информирање 
на меѓународната заедница за тоа што 
се случува тука и враќање на внима ние-
то на меѓународната заедница кон Ма-
кедонија", нагласи Ахмети.

Што со ова сака да постигне ДУИ? 
Оваа партија се обидува незадо вол-
ството да го претвори во меѓународен 
проблем. Меѓутоа, амбасадорите во 
Скопје и натаму ги повикуваат на сми ре-
ност, што значи Ахмети ја губи битката.

"Ние сè уште се надеваме и ги ох раб-
руваме оние кои не се во Владата да 
имаат конструктивна улога, исто како 
што кажавме кога беа изборите. Тоа е 
важно заради прогресот на Македонија, 
членството во ЕУ и во НАТО", изјави ам-
басадорот на САД во Македонија, Џили-
јан Миловановиќ.

Улогата на евродипломатите во 
Скопје и на американската амбасадорка 
е клучна во одвивањето на настаните 
во Македонија. Имено, ако се раз гле ду-
ва позицијата на ДУИ, односно ста во-
вите на Ахмети, кој по изостанувањето 
од власта се закани со оружје, тогаш 
може да се констатира дека нивните 
твр ди политички ставови омекнуваат. 
Таквите најави можат да се прочитаат и 
во официјалните партиски изјави кои, 
пак, отвораат простор за пре мостување 
на проблемот. Затоа, полека но сигурно 
се копа гроб за коалицијата меѓу ДУИ и 
ПДП, која се наоѓа на "климави нозе", 
констатација која во овој момент се не-
гира. Но, односот на силите во коали-
цијата му дава за право на Ахмети да 
одлучува за сè, дури и за векот на трае-
ње на овој брак, кој не вроди со плод во 
однос на креирањето политика и за-
чувувањето на власта во Македонија.  

Според Ермира Мехмети, во пис-
меното обраќање до ЕУ и до другите 
меѓународни фактори, наведено е 
дека во Македонија бил направен 
преседан и на сериозен начин бил 
погазен принципот на инклузивитет.

"Погазен е духот кој се ин стали-
раше во Македонија со потпи шу-
вањето на охридската Спогодба. На-
станат е многу чувствителен поли-
тички момент во кој се оптоварени 
меѓуетничките односи, како после-
дица на непочитувањето на волјата 
на Албанците. На сериозен начин е 
нарушена довербата меѓу Маке дон-
ците и Албанците, кои сега се многу 
кревки", констатираат ДУИ и ПДП, 
подвлекувајќи дека со одлуката на 
ВМРО-ДПМНЕ се испушта шансата за 
"големото меѓуетничко помирување 
меѓу Македонците и Албанците".

ДИЈАЛОГОТ Е 
НЕИЗБЕЖЕН

Во овој момент двете највлијателни 
личности во македонската политика 
тропаат на вратите во Брисел. Зошто? 
Едниот во улога на миротворец го ис-
кажува своето негодување, додека дру-
гиот, пак, се претставува пред гене ра-
лите на НАТО и ја прикажува својата 
про грама за влез во ЕУ. Во нивните ми-
сии нема некоја конспиративност, ос-
вен ако не се забележи кокетирањето 
со евродипломатите кои, пак, налагаат 
те-та-тет средба Ахмети-Груевски.

Дијалогот ќе биде неизбежен, иако 
ќе се разговара за конкретни прашања, 
Законот за полиција, продолжување на 
процесот отворен со Рамковниот до го-
вор, донесување на законот за употреба 
на јазиците итн.

ДА НЕ Е ОПОЗИЦИОНЕРОТ СЕДНИЦИТЕ НА ВЛАДАТА НА РМ ДА НЕ Е ОПОЗИЦИОНЕРОТ СЕДНИЦИТЕ НА ВЛАДАТА НА РМ 
ЌЕ СЕ ОДВИВААТ ВО ТРАОРНА И ЗДОДЕВНА АТМОСФЕРАЌЕ СЕ ОДВИВААТ ВО ТРАОРНА И ЗДОДЕВНА АТМОСФЕРА


