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КОЈ Е "АГА ИЛИ ПАША" К А Ј А ЛБАН  

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

По убиството на Иса Лика, бра-
тучед на тетовскиот градо начал-
ник Хазби Лика, инаку и двајцата 

истакнати членови на партијата на Али 
Ахмети, прашањето за судирот меѓу ал-
банските партии ДУИ и ДПА уште по-
веќе се комплицира, а меѓусебната не-
трпеливост се усложнува, бидејќи по-
литичката толеранција е заменета со 
други средства, кои дополнително ја 
заплеткуваат политичката пресметка. 

Во текот на последниве два месеца 
се користеа разни методи за ома ло ва-
жување и за вршење притисок врз член-
ството и врз симпатизерите на двете 
партии. Поради тоа, се криминализира 
ова исклучително политичко прашање, 
кое повеќе го засега албанскиот елек-
торат, но истовремено Република Ма-
кедонија ја враќа на маргините од ев-
роатлантските движења и процеси.

Битката за престиж кај албанското 
гласачко тело покренува низа дис ку та-
билни теми, кои се поврзани со пра ша-
њата за степенот на криминалитетот во 
земјава, чии структури тесно се по вр-

Се наметнуваат многу 
дилеми, дали во т. н. 
"албански територии" 
почна битката за превласт 
или, меѓу другото, почна 
процесот за 
минимизирање на улогата 
на Ахмети кај Албанците 
во Македонија!?

Во битката се користат 
сите недозволиви 
инструменти, а стариот, 
пак, начин за пресметка - 
"сребрениот куршум" веќе 
не претставува сериозна 
закана, туку испит за 
сегашната владејачка 
структура, која на 
криминалците не смее да 
им дозволи да влијаат врз 
тековите во државава, кои 
се концентрираа на 
економските проблеми во 
земјава.

Овој процес ги покажа 
сите слабости на системот 
и на институциите, кои не 
се подготвени да 
интервенираат за 
елиминирање на 
криминалните банди, кои 
се ставени во функција на 
партиите, а кои, пак, преку 
ваквите средства сакаат 
да се испита пулсот на 
теренот. 

"Територијата" не се 
освојува со криминалци и 
со оружје, туку со 
практични демократски 
средства. Но, таквите 
сигнали не пристигнуваат 
до ушите на "агите" и на 
"беговите", кои се 
определија за ваквата 
погрешна стратегија и 
тактика во државава.

зани со власта и со политичките пар-
тии.

Во контекст на ова, мора да се бараат 
грешките на сите политички субјекти 
во Македонија, а особено на албанските 
партии, чии заладени односи се дојдени 
до точка на вриење. 

Имено, "ножот им е дојден под грло", 
бидејќи во битката за превласт се ко-
ристат сите недозволиви инструменти, 
а стариот, пак, начин за пресметка - "сре-
брениот куршум" веќе не претставува 
сериозна закана, туку испит за сегаш на-
та владејачка структура, која на кри ми-
налците не смее да им дозволи да вли-
јаат врз тековите во државава, кои се 
концентрираа на економските про бле-
ми во земјава.

НЕ СЕ ИЗБИРААТ 
СРЕДСТВА

Судирот меѓу двете најголеми албан-
ски партии во земјава е мотивиран од 
фактот што ДПА влезе во власта, а ДУИ 

МАКЕДОНСКИТЕ А  
МЕЃУ "НОЖ ПОД  
ИЛИ "СРЕБРЕН К 

АЛБАНЦИТЕ ЗНААТ ВО РЕД ТРПЕЛИВО ДА ГИ СЛУШААТ АЛБАНЦИТЕ ЗНААТ ВО РЕД ТРПЕЛИВО ДА ГИ СЛУШААТ 
ЛИДЕРИТЕ, НО ДАЛИ ТИЕ НИВ УМЕАТ ДА ГИ СЛУШНАТ ЛИДЕРИТЕ, НО ДАЛИ ТИЕ НИВ УМЕАТ ДА ГИ СЛУШНАТ 
КОГА ИМААТ МАКА СО КОГА ИМААТ МАКА СО ОРУЖЈЕТООРУЖЈЕТО И СО КРИМИНАЛЦИТЕ  И СО КРИМИНАЛЦИТЕ 
ОД НИВНИТЕ РЕДОВИОД НИВНИТЕ РЕДОВИ
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 СКИОТ Е ЛЕК ТОРАТ?
наиде на заклучени врати. Имено, од 
оној момент кога се формира новата 
коа лициона Влада зградата на "Илин-
денска" бб е заклучена за Али Ахмети, 
така што со овој симболичен чин многу 
работи останаа неразјаснети или не-
расчистени, иако последниве парла-
ментарни избори дадоа сосема друга и, 
пред сè, јасна слика, кој е "ага" или "па-
ша" кај албанскиот електорат.  

Меѓутоа, во реалноста секој има свој 
"македонскиот вилает" или зона за вла-
деење на партиското правило. Зоните 
строго се поделени: на пример, на За-
јаски, Гостиварски, Тетовски, Кондовски, 
Липковски, Арачиновски итн.

Затоа се наметнуваат многу дилеми, 
дали во т. н. "албански територии" поч-
на битката за превласт или, меѓу дру-
гото, почна процесот за минимизирање 
на улогата на Ахмети кај Албанците во 
Македонија!?

Одговорот на ова прашање уште 
повеќе е оптоварен со сè понагласените 
информации дека Арбен Џафери и Мен-
дух Тачи нешто му ветиле на премиерот 

ИНТЕРВЈУ
РАФИЗ АЛИТИ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДУИ

НЕМАМЕ С УДИР СО ДПА

 ЛБАНЦИ 
 ГРЛО" 
УРШУМ"

Никола Груевски, односно до крајот на 
годинава ќе ја минимизираат улогата 
на ДУИ? Овие информации можат да би-
дат и шпекулативни, но сепак мораат да 
се земат предвид, бидејќи се опасни за 
натамошните дејства на теренот.

Според сите факти или аргументи, 
овој политички процес веќе континуи-
рано се одвива и за таа цел не се из-
бираат начините и средствата, кои не се 
својствени за западната развиена де-
мократија. Но, сепак овој процес ги 
покажа сите слабости на системот и на 
институциите, кои не се подготвени да 
интервенираат за елиминирање на 
криминалните банди кои се ставени во 
функција на партиите, а кои, пак, преку 
ваквите средства сакаат да се испита 
пулсот на теренот. Територијата не се 
освојува со криминалци и со оружје, 
туку со практични демократски сред-
ства. Но, таквите сигнали не при стиг-
нуваат до ушите на "агите" и на "бе го ви-
те", кои се определија за ваквата по-
грешна стратегија и тактика во Маке-
донија. Оваа опасна игра не ги задо во-

РАФИЗ АЛИТИ СМЕТА ДЕКА РАФИЗ АЛИТИ СМЕТА ДЕКА 
ИМА ВЕШТАЧКИ СУДИР МЕЃУ ИМА ВЕШТАЧКИ СУДИР МЕЃУ 
ДУИ И ДПАДУИ И ДПА

Господине Алити, дали тргнаа во по-
зитивна насока информациите за пре го во-
ри меѓу највисоките раководства на ДПА и 
на ДПУ, во врска со информациите за за тег-
натите односи меѓу партиите, кои во по-
след но време се решаваат со оружје, а не 
со дијалог?

АЛИТИ: Ние немаме проблеми со ДПА,  
туку со Владата на Република Македонија, 
поточно со мандатарот, бидејќи мислеме 
дека оваа Влада многу инвестирала во тоа 
дека проблемот треба да биде албански и 
меѓу албанските партии, така што мислам 
дека ова нема да успее.

Тоа што сега го тврдите значи ли дека 
овие информации се на ниво на шпе кула-
ции и инсинуации создадени против Ва ша-
та партија!?

АЛИТИ: Секако дека имаат таква ос но-
ва. Затоа, мислам дека е нормално секаде 
да има поединци, кои се подготвени, да ка-
жам, да бидат партиски милитанти итн. 
Меѓутоа, некоја поголема разлика, било 
во нашата или во платформата на ДПА, 
ние немаме судир. Тој не постои.

Како ги оценувате аргументите за ин-
волвирањето на криминогените структури 
во разрешувањето на некои екстремни по-
литички случаи, кои во последно време се 
применуваат во селата каде што претежно 
живее албанско население?

АЛИТИ: Мислам дека тоа воопшто не 
е добро за нашето општество, особено за 
нас Албанците. Имено, исто така, пред две 
седмици во Тетовскиот универзитет беше 
преземена контролата, а во некои други 
места, каде што објективно сме инвол ви-
рани, прво ние Албанците, па потоа ин сти-
туциите на државава, треба отворено да 
се бориме против тоа, да не успее и да не 
најде терен за практика. Овој начин води 
кон анархија.

Дали Вашата партија се подготвува да 
направи една оценка или анализа за со-
стојбите во Тетовскиот универзитет, би деј-
ќи Универзитетот беше признат во ваше 
време, а истовремено пратеникот Сулеј-
мани го критикуваше господинот Азис По-
ложани, кој дозволил да се случат вакви 
работи?

АЛИТИ: Ние сме свесни дека со са-
миот факт оти тој Универзитет требаше да 
се легализира, нормално беше некои гран-
ки кои порано не се легализираа, дека тре-
ба да се затворат, бидејќи за нив не по-
стоеја услови за работа. На пример, тоа се 

однесуваше на Медицинскиот факултет и 
на некои други гранки од тој Универзитет. 
Значи, свесни сме дека тоа го имаше, но 
секој почеток е многу тежок, така што од 
тој аспект секако дека ние како партија и 
сега не сакаме да се мешаме во вна треш-
ната политика на Универзитетот или во 
нивните кадровски проблеми итн. Но, сме 
против тоа кршење на Уставот и на за ко-
нот. Тоа значи - треба да се почитува за ко-
нот. А, за луѓето кои, ако е точно, про да ва-
ле дипломи или земале мито итн., мислиме 
дека има органи во оваа држава, кои би 
требало да го решат проблемот, без раз-
лика дали е во прашање поранешен рек-
тор или некој друг, секој кој погрешил ќе 
треба да одговара пред судот, па ако тре-
ба и да лежи в затвор за такви работи и 
аномалии.

Се приближува датумот за избор на 
нов градоначалник на Општина Сарај, да-
ли сериозно се подготвувате или раз мис-
лувате за името на кандидатот, бидејќи во 
оваа Општина се чувствува впечатокот де-
ка ќе победува градоначалник од ДПА?

АЛИТИ: Точно е тоа дека ДПА редовно 
ги губеше изборите во Општина Сарај. Точ-
но е дека во две-три села беа полнети ку-
тиите од страна на нивни активисти, осо-
бено во Кондово, Свиларе, Долно и Горно, 
како и во некои други места, така што об-
јективно ние сме фаворити и секогаш сме 
ги победувале. Јас, пак, велам дека поради 
тие аномалии и тоа што институциите на 
оваа држава и меѓународниот фактор им 
гледаше низ прсти, фактички во Општина 
Сарај се остави впечатокот дека доминира 
ДПА, што секако не е точно.   
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лува евродипломатите, кои сместени 
во Скопје иницираат разни средби и 
дијалози кои, пак, водат кон други води, 
а тоа е да се преговара за нов т.н. рам-
ковен договор, или да се поддржува 
вештачкото создавање внатрешна криза.

центри на моќ имаат свои образовни 
бастиони или тврдини, кои на разни на-
чини оставаат траги врз интелек ту ал-
ната свест кај албанското население.

Во овој момент акцијата на ми нис-
терот за образование и за наука, Су-
лејман Рушити, создава услови за ре-
волт и за гнев, кој најмногу ги засега 
студентите Албанци, чиј академски кре-
дибилитет е нарушен, бидејќи некои про-
фесори создадоа услови за "фалц-ди-
пломи".

При тоа, нестатутарната смена на 
ректорот остава простор за сомневање 
дека тоа всушност е дискредитирање 
на партијата на Ахмети, која на исто та-
ков начин, несвојствен за обра зо в ните 
процеси, го легализираше рабо тењето 
на поранешниот универзитет во Мала 
Речица, кој патем речено под легна под 
влијанието на командантите на ОНА. 
Затоа се усложнува ситуацијата со 
"штан цањето" на дипломите. 

Поради сè ова, Приштина, Тетово, 
Скопје и Тирана се наоѓаат на нозе, на 
штрек се сите образовни инспекции и 
органи, кои ја утврдуваат бројката на 
фалсификувани дипломи. Според по с-
ледните информации, дури албанското 
МВР побарало официјални докази за 
валидноста на тетовските дипломи, кои 
ја поделија јавноста.

Инаку, на Тетовскиот универзитет 
интензивно се чешла целата затечена 
документација. Инспекцијата има пол-
ни раце работа, а се разгледуваат сите 
документи за конкурсите, потоа се чеп-
ка по извештаите за тоа кој сè плаќал и 
кој професор земал мито. Истовремено 
се бара врската меѓу професорите и 
поранешниот ректор.

"Откако ќе ја добиеме комплетната 
информација, се надевам дека на ред-
ните  денови ќе имаме детаљни инфор-
мации за сите овие работи и целиот 
случај ќе се разреши на начин согласно 

законот и за начинот на назначување 
на ректорите, но и на начинот на ра бо-
тење на поранешното раководство на 
Тетовскиот универзитет", изјави пре ми-
ерот Никола Груевски во врска со ова, 
кој притиснат од евродипломатите во 
Скопје побара отчет од својот министер 
Сулејман Рушити.

Во меѓувреме, пак, министерот за 
образование и наука повтори дека Са-
ди Беџети бил вистинската личност за 
оваа функција. Според Рушити, за него 
добил стотина препораки од про фе со-
ри и од студенти.

Но, и покрај сите препораки, името 
на Беџети се врзува за аферата со пре-
пакувањето на лековите, која беше ак-
туелна во времето на министерот за 
здравство, Илија Филипче, тогаш кадар 
на СДСМ.

"Има други органи, кои треба ми на-
тото и сегашноста на секој човек да ги 
утврдува, за тоа постојат закони. Ако 
било така, мислам дека требаше некој 
нешто да преземе", истакна министерот 
Сулејман Рушити, бранејќи ги своите 
позиции во врска со оваа афера.

Се очекува по ревизијата да се даде 
вистинска слика за состојбите на Те то в-
скиот универзитет, кој е предмет на по-
литичка битка меѓу ДУИ и ДПА.

Оваа битка е проѕирна, иако двете 
инволвирани страни одбегнуваат да ги 
коментираат влошените односи. Ме ѓу-
тоа, во опасната игра со жилет ги вне-
соа и интелектуалците кои, сакале или 
не, мора да ја играат "шотата" која ја на-
метнаа нивните политичари во Тетово. 
Во поделеното Тетово сега не се пре-
кројуваат улиците, туку се делат на про-
фесори Албанци со ДУИ и Албанци со 
ДПА. 

Синдром кој повеќе е познат за нив-
ните соседи, кои секогаш во исто ријата 
ја бараат грешката кај комшиите, а не 
во сопствениот двор. 

Али Красниќи, братот на ба ра-
ниот кондовец Агим Красниќи, 
е еден од напаѓачите кои во 
скопско Глумово го ранија 25-
годишниот Сефедин Мустафа, 
велат извори од селото по кр-
вавиот инцидент.

Според истите извори, сите 
напаѓачи биле од групата на 
Крас ниќи, дошле со два авто мо-
била, го раниле Мустафа и пре-
тепале двајца негови другари.

Во МВР не ги потврдуваат ин-
формациите и сè додека трае 
истражната постапка нема да 
даваат подетаљни вести за на-
станот.

Инаку, уште истиот ден ДУИ ја 
обвини групата на Красниќи и 
ДПА. Според очевидци, пре-
сметката се случила пред една 
перална за автомобили во се-
лото Глумово. Имено, два авто-
мобила го прегазиле 25-годиш-
ниот Сефедин Мустафа, а кога 
тој се обидел да побегне, ли-
цата од автомобилите пукале 
во него.

По пукотниците Сефедин се 
здобил со повреди на 'рбетот.

"Ова не е прв пат луѓе на Крас-
ниќи да направат вакво нешто. 
Тој беше придружуван од не-
колку негови пријатели, како и 
од неговите браќа", изјавија оче-
видците на настанот.

Овој настан од ДПА го ко мен-
тираат дека се работи за пре-
сметка меѓу криминални групи, 
кои од порано имале нерас чис-
тени сметки и дека случајот не-
мал политичка позадина.

"ШТАНЦАЊЕ 
ДИПЛОМИ"

Комплицирањето на состојбите во 
Тетовскиот државен универзитет е кап-
ка во морето проблеми на релација 
ДУИ-ДПА. Двата македонски политички 

КОАЛИЦИЈАТА СО ПДП САМО ПРИДОНЕСЕ АЛБАНСКИОТ КОАЛИЦИЈАТА СО ПДП САМО ПРИДОНЕСЕ АЛБАНСКИОТ 
ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КРЕМ ДА СЕ "ПРЕШАЛТУВА"ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КРЕМ ДА СЕ "ПРЕШАЛТУВА"


