Н Е З Р Е Л О И С КО Р И С Т У В А Њ Е Н А БА
Сè е под контрола... Арно
ама, отаде ридот нешто
шушкало. Униформирани
албански групи шетаат по
падините на Скопска Црна
Гора, на исти места на кои
падна крв пред шест години,
во исто време кога пукна
првиот качачки куршум во
Танушевци. И таму горе во
Тетовско, накај Шипковица,
македонски државјани
логистички потпомогнати
од косовски структури
повторно се обидуваат да
спроведат сценарио, кое би
личело на она од 2001
година. Некој сака да го
повтори златното доба на
типот од Зајас.
Џезаир Шаќири Хоџа, кој
неколку пати се закануваше
со уривање на уставниот
поредок на државава,
повторно замина в планина,
но како што вели, без
оружје. Ете, зашто
амнестијата беше
поразувачко решение за
македонската држава.
Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

таму не постојат морал и етика. Декларативните заложби за Македонија со европска перспектива престануваат да
бидат концепт на дејствување во моментот кога ќе почнат заканите за нови
војни, за истапување од собраниските
клупи, за преповторување на некои сценарија и сл. Со таква политика Македонија го изгуби чекорот во однос на зем-

да го признае поразот, ја растура целата игра и бега, неоставајќи ги другите
да ја завршат. Прочитана е денешната
игра на опозиционерите кои сè уште не
можат да се помират со фактот дека не
се во власта. Проблемот кај власта и
особено кај албанскиот дел од неа, пак,
е тоа што постојано ги провоцира своите политички ривали да направат таков

Паралелно со одлуката ДУИ да излезе од собраниските клупи се појави аферата со "ЕР Вардар" и 250.000 евра дадени како мито на врвот на оваа партија. Наместо повисок рејтинг, во
моментот ДУИ доби бумеранг. Во МВР прибираат изјави и наскоро ќе поднесат кривични пријави до Јавното обвинителство.
Меѓу нив и - Али Ахмети!? Дали тоа ќе значи и заладување на
односите меѓу него и вујко му Фазли Велиу, кој е запрепастен
од овој финансиски скандал?
јите од регионот. Во државава буквално
и нема ден во кој не се слушна препорака од Миловановиќ или од Фуере. Висат како на закачалка чекајќи ги глупостите искажани и направени од т.н. квази
политичари, за да се впуштат во процес
на преиспитување или припитомување
на потегот на новодекларираните демо-

чекор. Тачи е многу интересен пред телевизиските камери кога зборува за
"лигавењето" на Ахмети, но истовремено како власт не нуди подадена рака
за излез од меѓусебниот антагонизам
во кој западнале. Тоа помалку е политички незрело. Остри дебати се водат и
во американскиот Конгрес меѓу демо-

НОВА АУДИЦИЈА НА ТЕ
О

дамна е познато дека политичкиот блок на Албанците во Македонија сè уште ја нема прележано детската сипаница, но се претпоставуваше дека со текот на времето актерите ќе ги надминат суетите и личните интереси, ќе се откажат од наивноста и од аматеризмот и полека ќе свртат нова страница на своето дејствување. Но, попусто. Заглавени во своите комбинаторики, движејќи се само во рамките на сопствената корист, покажаа
дека политиката ја сфаќаат како дејност
од која може да се профитира, да се граба, да се спроведуваат проекти во името на големоалбанската кауза и ништо
друго. Не дека слични вакви размислувања нема и во македонските структури, но на албанската страна се поперверзни. Таму не се избираат средства,

крати. Кукавичките потези на половина
од албанската политичка елита во Македонија се само доказ дека кај неа нема ниту "П" од политика, а за здраво дејствување не станува збор.
ДУИ уште еднаш го покажа својот наивен аматеризам на дејствување и провидност на постапките. Да бегаш од институциите на системот само затоа што
коалиционото мнозинство и Владата не
сакале да ти испочитуваат некое барање е повеќе од блеф. Во недостиг на
конструктивен пристап во развојот на
демократијата и несакајќи да се признаат делумните успеси на новата гарнитура, најдобро е да бегаш. Кога немаш аргумент за здраво да критикуваш
најдобро е да отстапиш. Така прават малите деца. Кога во една игра едно од
децата е губитник, тогаш тоа, не сакајќи
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кратите и републиканците, и во британскиот Парламент меѓу лабуристите и
конзервативците, и во германскиот Бундестаг меѓу демохристијаните и социјалдемократите, но ниту приближно нема реторики кои ќе бидат проткаени со
политичка приземност, нема бегање од
одговорност, нема напуштање на преземената обврска да се штитат интересите
на оние кои те довеле на тоа место. ДУИ
свесно ризикува. Погрешни се анализите дека само со излегување од институциите ќе се зголеми рејтингот на партијата. Напротив, постои можност тој
постојано да опаѓа доколку граѓаните
увидат дека работите се водат вака само заради фотелји, а не за подобрување
на стандардот на населението. Употребата на албанскиот јазик, статусот на
припадниците на терористичката ОНА

Л К А Н С К И ОТ М О Н С Т РУМ
е она и само она на што се фокусираат
челниците на албанската интегративна
партија. Досега ништо не сме слушнале
за економскиот статус на Албанците во
тетовските или во гостиварските села,
за вработувања, за развој на државата по
граѓански, а не по етнички принципи.

ДАЛИ ДУИ НЕШТО
НАВЕСТУВА?
Деновиве многумина го поставија
прашањето зошто токму во овој период
ДУИ се решава да истапи од работните
тела на македонското Собрание. Зошто
токму сега кога се крои судбината на Србија и на Косово, Али Ахмети и неговите
соборци заминуваат во политичка илегала? Случајно се вклопија временските
рамки или нешто друго е во прашање?
Дали некој почнува да работи по нечија
нарачка? Дали некому му е побитна состојбата на Косово од онаа во Македонија? Повторно кружат тезите дека некој на планинските ливади решил да со-

ДОКУМЕНТОТ НА ФИНСКИОТ ДИПЛОМАТ
НАЛЕГНУВА НА СТРАНАТА НА АЛБАНЦИТЕ
ристи, кои дошле да спроведат аудиција
за нови членови на нивната терор-продукција. Работите ги турка поранешен
командант на ОНА, кој подоцна се испроба и како пратеник во македонското
Собрание од редовите на пропаднатата
НДП. Познатиот Џезаир Шаќири Хоџа,
кој неколку пати досега се закануваше
со уривање на уставниот поредок на
државата, повторно замина в планина,

Србија и Русија ќе заговараат поделба на Косово. Со тоа ќе
почне процесот на прекомпонирање на Балканот. Белград ќе
го добие северниот дел на Косово, со долгорочна перспектива
да се оддели и Република Српска од Босна, а доколку Албанците се согласат на поделба на нивната нова држава тоа би го
направиле само ако Прешевската долина влезе во состав на
Косово. Овој развој на состојбите ќе доведе до преиспитување
на охридскиот Рамковен договор.
бира дружини за нови походи. Сложно
како некогаш ќе ја решаваат судбината
на косовскиот протекторат, кој тешко
доаѓа до независноста преку демократски ангажмани. Опасни се варијантите
дека некој од Македонија треба да им
припомогне на косоварите за да се изборат за својот суверенитет. Уште по-

но како што вели без оружје. Ете, зошто
амнестијата беше поразувачко решение за македонската држава. Македонските разузнавачки структури ги следат
состојбите, а колку службите на безбедноста се подготвени да одговорат на
новиот предизвик останува отворено
прашање. Ќе биде веројатно дека ко-

ПРЕДЛОГОТ НА
АХТИСАРИ ГИ
АМОРТИЗИРА
СТРАСТИТЕ
Поднесениот предлог на Марти Ахтисари до Белград и до Приштина за идниот косовски статус, можеби по малку
ги смирува страстите на политичките
кланови кај Албанците. Но, желбата побрзо да се дојде до целта, без развлекување и дипломатски игри на меѓународната заедница неминовно ќе ги пушти во погон радикалните елементи кај
албанската страна. Со тоа ќе му покажат
на Западот дека се решени на сè за да ја
добијат независноста. А, западниот свет
повеќе стравува од реакциите на косоварите, отколку на Србите, па можеби
затоа документот на финскиот дипломат повеќе налегнува на страната на
Албанците. Како и да е, ништо не е решено. Но, и ништо не е случајно со новите турбуленции кои произлегуваат
на македонската политичка сцена. Апстиненцијата на ДУИ и на ПДП од со-

РОР-ПРОДУКЦИЈАТА!?
опасно е ако тие потпомагачи се официјални политички претставници од
легалните номенклатури. Навидум сè е
мирно, сè е под контрола... Арно ама,
отаде ридот нешто шушкало. Униформирани албански групи повторно шетале
нагоре-надолу по падините на Скопска
Црна Гора, на истите оние места во кои
падна крв пред шест години, во истото
време кога пукна првиот качачки куршум во Танушевци. И таму горе во Тетовско, накај Шипковица, македонски државјани логистички потпомогнати од
косовски структури повторно се обидуваат да спроведат сценарио, кое би личело на она од 2001 година. Некој сака
да го повтори златното доба на типот
од Зајас.
Овие седмици и кумановскиот регион е атрактивен за косовски аванту-

совскиот терористичко-политички корпус ќе ги искористи авантуристичките
типови од Македонија за нова епизода
од косовското сценарио, но по сè изгледа ниту приближно не ќе можат да ја
повторат епопејата од крајот на минатиот век. Постигнувањето политички
цели со радикални мерки веќе е минато
и надвор од агендите за наградување
на демократска Европа. Но, како и досега, така и отсега, ништо не смее да нè
изненади. Познати и видени се валканите игри на дел од меѓународната заедница. Обидите за превласт меѓу Агим
Чеку, Хашим Тачи, Рамуш Харадинај и
ним сличните, ќе се рефлектираат и на
нашиве простори. Секој поединечно ќе
бара логистика кај своите природни
партнери во Македонија, за да се постигне саканата цел.
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браниското здание и заминувањето на
Хоџа во Танушевци е некакво загревање
на атмосферата во сеалбанските релации. Кога ќе се споредат ставовите на
албанските структури во Тирана, Приштина и во Скопје не треба многу за да
се препознае еднороден став. Вербално
се истуркува идејата за големоалбанска
држава, која сега има некој замоткан
формат, со цел да се спроведе фазата на
сепарација на Косово од српската држава. Ако можело досега сè насила да
се добие, непочитувајќи ниту Устав, ниту закон, ниту начело на меѓународно
право, зошто тогаш документот на Ахтисари би бил основа за нешто друго.
Хартијата која тој ја донесе во Белград и
во Приштина е само увертира во создавањето на балканскиот монструм.

