
16  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 657 / 2.2.2007

МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ТРЕБА ДА 
СЕ РАДУВААТ НА ВООРУЖЕНА 

ПРЕСМЕТКА НА АЛБАНЦИТЕ

М Е Ѓ УА Л Б А Н С К И О Т  С УД И Р  К А К О       П О З А Д И Н А  З А  П О Д Е Л Б А  Н А  М А К Е Д О Н И Ј АМ Е Ѓ УА Л Б А Н С К И О Т  С УД И Р  К А К О   

Пишува: Венцо ДОНЕВ

За можниот развој на настаните во 
Република Македонија за оваа го-
дина пишував во минатиот број. 

За жал, некои тези не чекаа многу за да 
може да се види што сè може да нè снај-
де на политички план. Минатата и по-
четокот на оваа седмица за албанските 
партии, но и за опозицијата, како да беа 
почетокот на препукувањата кои можат 
да се изродат во нешто посериозно. 
ДУИ дефинитивно донесе одлука за ис-
тапување од работата на собраниските 
седници, СДСМ во духот на смирување 
на состојбите во своите редови, нај ве-
ројатно, подучен од Бранко Црвен ков-
ски, понуди предлози за продолжување 
на политичкиот дијалог. Многу не се 
чекаше на одговорите, и Никола Гру-
евски, но и Али Ахмети, ги одбија пред-
лозите за надминување на моментната 
политичка криза. Писмото на собра нис-
киот спикер Георгиевски, Ахмети го оце-
ни како неискрено. Затоа, пак, лидерот 
на ДУИ во интервјуата за неколку ме-
диуми порача дека не сака да влезе во 
власта, но ќе мора да му ги прифатат ба-
рањата кои се против мајоризација на 
албанскиот народ, така што нема да се 

Ако се случи меѓуалбански 
судир, опасноста за 
Македонија е многу голема, 
затоа што македонскиот 
народ ќе сака да гледа сеир, 
што е сосема погрешно, а 
безбедносните сили можеби 
нема да интервенираат. 
Таквиот индолентен однос 
ќе биде сигнал за влегување 
на меѓународни сили за 
смирување на ситуацијата, 
што фактички ќе значи 
поделба на Македонија.

повтори 2001 година. Тој ја избегнува 
од  говорноста и за 2001 година, при што 
вината ја префрла на двоецот Геор ги-
евски-Џафери. На некој начин Ахмети 
повторно ги обвинува овие политичари 
за поделба на Македонија, како и по ра-
но, но сега списокот за одредени со стој-
би во нашата држава се дополнува со 
Груевски.

ВО СПРЕГА СО СРБИТЕ
Тезите на Ахмети се дека албанскиот 

народ е загрозен во секој поглед и дека 
не се спроведува Рамковниот договор. 
Сепак, реториката на потпретседателот 
на ДПА, Мендух Тачи, е спротивна од 
онаа на Ахмети. Тачи ги обвинува ли де-
рот на ДУИ и неговата дружина дека ја 
забавиле судбината на независно Косо-
во, но и развојот на Македонија. Според 
Тачи, таквите како Ахмети се во спрега 
со некои српски сили и повторувањето 
на 2001 година ќе значи пресметување 
ме ѓу Албанците. Токму тезата која ја нач-
навме минатиот број. 

Дали ваквиот развој на настаните е 
спонзориран од некои соседни земји и 
дали одредени српски и албански сили 
се во спрега за да се обезболи неза вис-
носта на Косово на штета на Маке до-
нија? 

Неколкуте настани кои се случија из-
минатите седмици говорат дека има ин-
диции за вмешаност на поедини сили 

од соседните земји во стрес ситуациите 
кои се случуваат во нашава земја, при 
што се влошија односите со нив. 

Настаните околу Црквата, кои се фор-
сираат од познати кругови во нашава 
држава, при што во преден план треба 
да избијат светогорците и српските вла-
дици, јасно даваат до знаење дека во 
таа работа се вмешани српско-грчки си-
ли. Нивната цел е да нема Македонска 
православна црква, туку да добиеме 
Православна црква на Македонија, со 
што ќе се обезличи уште еден важен сег-
мент на македонската нација и држава. 
Таквата конструкција дава можност за 
констатации дека секој можел да ја фор-
мира православната црква на Маке до-
нија, и дека всушност таа е федерација 
од повеќе православни заедници. 

Зошто велам во преден план да из би-
јат светогорците!? Затоа што само МПЦ 
таму нема свој манастир, а во тие манас-
тири не се извршува само богослужба 
туку, според разузнавачките служби, та-
му се обучуваат лица за соработници на 
службите. Доволен пример ни е Враниш-
ковски. Ваквиот развој со Црквата нај-
мно гу им одговара на Србија и на Гр-
ција.

Инцидентот на одбележувањето на 
годишнината од за гинувањето на Мара 
Бунева, на кој може да му се дадат не-
колку насоки, несомнено ги издаде 
комшиите - Бугарите. Тие со сите сили 
се трудат да побугарчат сè што можат 
од македонската историја. Не се срамат 
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на таквите настани да им дадат бугарски белег со ис так-
нување на нивните др жавни симболи. Но, очигледно е де-
ка Бугарија не чекаше ниту денот да помине за веднаш да 
протестира, поради тоа што биле натепани нивни "сона-
родници". Дури ни на гласија дека така не се влегува во ЕУ 
и дека Бугарија треба да го преиспита ставот кон под дрш-
ката на Македонија, зашто македонските шовинисти ја 
ури ваат довербата на Бугарите. Нормално, прв се јави по-
лицискиот соработник -кодош, Красимир Каракачанов. 
По тоа и неформалниот со ветник на претседателот Пар ва-
нов, Божидар Димитров, кој рече дека за 15 години ќе го 
снема македонизмот, но и Македонија. Ништо друго не 
може да се очекува од одро дени Македонци. Изјави од 
ваков тип се многу несериозни, бидејќи државата Бугарија 
кон Македонците од Пиринска Македонија се однесува 
како во времето на Тодор Живков, при тоа непочитувајќи 
ги пресудите на Судот во Страз бур.

ПРЕДЛОЗИТЕ СЕ НАШИ - 
ОДГОВОРНОСТА Е ВАША

Како и да е, излегува дека српските и бугарските сили 
имале договор, што не може и да се одрече ако се знае 
нив ната крајна цел и негаторскиот однос кон нашата зем-
ја, иако во инцидентот, од непромисленост, учествувале и 
македонски патриоти. Зашто така само и даваат значење 
на некоја маргинализирана група, во која со бугарското ја 
покриваат соработката со српските служби. 

Од контекстот на соработка меѓу одредени сили во ре-
гионот на штета на Македонија не смее да се заборави со-
работката на ДУИ (ОНА) со бугарското ВМРО на Карака ча-
нов, како и неформалната партија или групација во наша-
та земја ВМРО-Вардар. 

Многу е симптоматичен односот на ДУИ, па и на СДСМ, 
значи сè што ќе предложат мора да се прифати, бидејќи во 
спротивно ќе се влошува ситуацијата, односно не постои 
дијалог. Инсистирањето на ДУИ е пресметано, зашто сега 
нагласуваат дека не сакаат во власта но мора да им се при-
фатат сите барања, инаку е загрозен и мајоризиран ал бан-
скиот народ. На ваков начин ДУИ сака да го убеди албан-
скиот електорат дека са мо тие можат да прават што сакаат 
и дека тие се вистинските борци за правата на Ал банците. 
Со играта по жица ДУИ прави очи гледна предност на ДПА. 
Ако ја искористат можноста за враќање на мандатите, со 
што на некој начин би се продуцирале нови из бори, пар-
тијата на Ахмети ќе им го зададе најтешкиот удар на Џа-
фери и на Тачи, по што Груевски, ако победи, ќе мора ДУИ 
да ја вклучи во власта. Очигледно е дека и ДУИ и СДСМ 

забораваат дека зад дијалогот во оста-
натите земји од светот и во сосед ството 
стои Националната стратегија, која Маке-
донија никако да ја донесе. Многу е га-
лантно барањето - ние ќе предлагаме од 
опозиција, вие ќе морате да ги прифаќате 
на шите услови, а одговорноста, повторно, 
ќе ја сносите "Вие".

ОД СЕИРОТ НЕМА ФАЈДЕ
Ако се случи меѓуалбански судир, опас-

носта за Македонија е многу голема, затоа 
што македонскиот народ ќе сака да гледа 
сеир, што е сосема погрешно, а безбед-
носните сили можеби не ма да интер ве ни-
раат. Таквиот индолентен однос ќе биде 
сигнал за влегување на меѓународни сили 
за смирување на ситуацијата, што фак тич-
ки ќе значи поделба на Македонија. Ми-
ровните си ли ќе бидат европски, за да до-
кажат дека се способни да ги ре шаваат 
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работите на Балканот, бидејќи во последните 16 години покажаа 
неуспех. Се знае дека Европејците многу не им се на клонети на 
Македонците, а први што ќе се јават за испраќање на мировни 
сили ќе бидат соседите. Фактички ќе се остварат предвидувањата 
на некои служби кои минатите години дистрибуираа карти за 
поделба на нашата земја. 

Поради тоа, нашава држава мора до крај да ја следи аме ри-
канската политика, бидејќи Соединетите Американски Држави 
се против било каква поделба на Република Македонија. 


