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МАКЕДОНИЈА П   РЕД НОВИ ТЕСТОВИМАКЕДОНИЈА П 
Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

Хистеријата која деновиве е при-
сутна во некои бугарски весници 
во кои се пласираат очекувања за 

скорешно распаѓање или за уште една 
поделба на остатоците од Македонија, 
без оглед на нивната антимакедонска 
основа и пласирани во време кога Вр-
ховниот суд на европска Бугарија пов-
торно ја отфрли жалбата на ОМО "Илин-
ден" - Пирин за регистрација на оваа 
македонска партија, треба да се тре ти-
раат сериозно токму во време кога фи-
налното решавање на косовското пра-
шање е доведено во сомневање поради 
српското лобирање во одредени свет-
ски центри на моќ, пред сè, во Москва и 
во Вашингтон. Од тој аспект, оценките 
на наши експерти дека регионалната 
безбедност функционира по принципот 
на поврзани садови, според кој сите 
кризни состојби во соседството можат 
да влијаат и врз безбедноста на држа-
вава, треба да преминат во конкретни 
акции на нашите органи за безбедност, 
особено по демонстрациите на движе-
њето "Самоопределување" во Приш-
тина против планот на Марти Ахтисари 
и најавата на организаторите на про-
тестите да се формираат ограноци во 
Тетово, Гостивар и во Дебар. Треба да се 

Бугарските медиуми 
креираат нови сценарија за 
разнебитување на 
македонската држава, што 
не е во духот на 
добрососедските односи 
меѓу двете земји. Дали на 
Македонија й се заканува 
нова криза по 
демонстрациите на 
"Самоопределување" во 
Приштина и најавите за 
пренесување на нивната 
дејност во нашава држава. 
Дали негативните ставови 
на Брисел можеби ја 
поттикнуваат 
радикализацијата на ДУИ, 
која сака да влезе во власта? 
Постои ли тајно сценарио за 
уривање на Владата на 
Никола Груевски?

спомне дека во нив учествувал и Фазли 
Велиу, еден од основачите на УЧК на 
Али Ахмети. Постојат информации дека 
во Косово се појавила нова воена фор-
мација која се нарекува ОНА, како и 
закани дека албанската популација во 
српските јужни градови Прешево, Мед-
веѓе и  Бујановац повторно размислува 
за активирање на воената структура на 
ОВПМБ во насока на отцепување од 
Србија доколку не се остварат надежите 
за што побрза независност на Косово. 

ЕУ И МАКЕДОНИЈА
Во оваа смисла треба да се ана ли зи-

раат и негативните оценки на Унијата 
во поглед на реформите или наводниот 
непостоечки дијалог меѓу власта и опо-
зицијата во Македонија, што може да 
претставува и нов притисок и гледање 
на работите "низ негативна политичка 
призма", што може да значи и ново ох-
рабрување на радикалните структури 

на албанските средини кај нас за поч-
нување нови акции од типот на усло-
вувањето на Али Ахмети на состанокот 
со премиерот Никола Груевски да биде 
обезбедено меѓународно присуство, 
по излегувањето на пратениците од 
ДУИ од Собранието, како и најавата за 
отцепување на градоначалниците од 
ДУИ од ЗЕЛС поради наводното непо-
читување на Рамковниот договор, што 
значи дека тие однапред сметаат на тра-
диционалната поддршка од западните 
земји што се случуваше и порано кога, 
на пример, во Воениот штаб на ОНА во 
Шипковица мавтаа со знамиња на САД, 
НАТО и на ЕУ.

Различните ставови меѓу Скопје и 
Брисел околу наводното постоење или 
непостоење политички дијалог меѓу 
власта и опозицијата, кои ДУИ ги ко рис-
ти како основа за излегување од инсти-
туциите на системот, а власта смета де-
ка не постои такво нешто во моментот 
кога Собранието работи со потребното 

ЌЕ ЌЕ ИЗДРЖИИЗДРЖИ ЛИ НЕГОВАТА ВЛАДА? ЛИ НЕГОВАТА ВЛАДА?



13  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  661 / 2.3.2007

М О Ж Е  Л И  Н А Ш АТА  Д Р Ж А В А  Д А  Б      И Д Е  З А Г Р О З Е Н А  О Д  С Е В Е Р ? И Д Е  З А Г Р О З Е Н А  О Д  С Е В Е Р ?

МАКЕДОНИЈА П   РЕД НОВИ ТЕСТОВИРЕД НОВИ ТЕСТОВИ

Се чини дека ставовите на ЕУ по на-
шите спротивставувања кон "алармант-
ните" укажувања на еврокомесарот 
Оли Рен во Скопје, веќе почнаа да омек-
нуваат, откако евроамбасадорот Ерван 
Фуере изјави дека ЕУ постојано ја истак-
нувала потребата од одржување ре до-
вен политички дијалог меѓу партиите, 
за што побрзо спроведување на ре-
формските процеси, како дел од секој-
днев ното функционирање на Владата и 
на Собранието, со тоа што на овие сред-
би сега немало потреба од меѓународно 
присуство.

Од ист карактер е и укажувањето на 
потребата од изградба на партиски кон-
сензус околу најважните проблеми со 
кои се соочува македонската држава на 
што, исто така, притиска Брисел. Од ас-
пект на постоење позитивен став кон 
партиите кои дејствуваат на политич-
ката сцена во една држава, нормално е 
да се очекува дека тие се формирани да 
работат за доброто на државата и на 
граѓаните. Но, што да се прави во ситуа-
ција кога една партија, незадоволна и 
фрустрирана од фактот дека е надвор 
од структурите на власта, повторно 
сонува за "убавите времиња" кога со 
калашникови в раце успеваше да се из-
бори "за човековите права на Албан-
ците", па се поставува прашањето каде 
се гаранциите на западните олеснувачи, 
посредници и медијатори кои застанаа 
зад акцијата за преструктуирањето на 
УЧК на Али Ахмети во политичката пар-
тија ДУИ?! Дали со едноставната изјава 
на Ерван Фуере за неприфатливоста на 
ставот на ДУИ за излегување на не го-
вите пратеници од Собранието на Ма-
кедонија е доволна за да се спречат 
евентуални нови "незадоволства од ма-

мнозинство во Собранието за поддрш-
ка на клучните законски проекти. Од 
друга страна, на тој начин беа под греа-
ни надежите на СДСМ дека по громо-
гласното стапување на власт на новата 
гарнитура, која бележи голема доверба 
кај граѓаните, пред сè, поради високиот 
рејтинг на нејзиниот претседател Ни-
кола Груевски, би можело да дојде и до 
нејзина демонтажа. Иако овие очеку-
вања засега се далеку од реалноста, тие 
мора многу внимателно да се анали зи-
раат.

Прво, треба да се знае дека вториот 
човек на ДПА, Мендух Тачи, по сè што 
кажа за активноста на ДУИ за време на 
конфликтот во 2001 година и за до слу-
хот со СДСМ во интерес на преземањето 
на власта во Македонија, отфрли секак-
ва опција за било какво делење на ми-
нистерските места со ДУИ, а по најно-
вите закани дека владината коалиција 
може успешно да функционира и без 
гласовите на пратениците на НСДП, очи-
гледно размислува и за отстранување 
на оваа лева партија од власта, што не-
ма да значи лош ден за него туку ќе пр ет-
ставува лош ден за Македонија, би дејќи 
не само што ќе се намали бројот на 
пратениците кој е потребен за дво-
третинско мнозинство, туку ќе се до ве-
де во прашање и егзистенцијата на це-
лата Влада, ако се знае дека актуелниот 
Закон за политички партии овозможува 
селење на пратениците од една во дру-
га партија. Во секој случај, наредните 
денови ќе покажат дали е на повидок 
ново сценарио за соборување на Вла-
дата на Никола Груевски, што ќе прет-
ставува нов голем застој на рефор мски-
те процеси и запирање на почнатата 
борба против организираниот кри ми-

мнозинство пратеници, веќе се дожи-
вува и како уште една специјалност од 
европските кујни, која се тестира во 
мул тиетничка Македонија, како дел од 
експериментите на Запад. Треба да се 
потсетиме дека тие партиски средби 
почнаа по иницијатива и со присуство 
на амбасадорите на некои западни зем-
ји и се одржуваа како неформални ви-
кенд средби во Маврово, во едно по-
инакво време, непосредно по завр шу-
ва њето на конфликтот во 2001 година 
кога беше потребно прилагодување на 
ДУИ од воена во партиска структура, ко-
га навистина имаше потреба за смиру-
вање на страстите и враќање на до вер-
бата меѓу националните ентитети или 
заедници и партии. Очигледно е дека 
тие денес не можат да станат суп сти ту-
ција на Собранието, на Владата, на ми-
нистерствата и на другите државни ор-
гани, кои дејствуваат во согласност со 
преточувањето на одредбите на Рам-
ковниот договор во Уставот на РМ.     

јоризација на македонското мно зин-
ство" во државата која инаку со векови 
се нарекува Македонија!

УРИВАЊЕ НА 
ВЛАДИНАТА 

КОАЛИЦИЈА?
Колку и да изгледа како случајна ра-

бота, деновиве се појави и конфрон-
тација или криза во односите на по-
малите коалициони партнери во Вла-
дата на Никола Груевски, како ДПА и 
НСДП, откако без претходно да се ин-
формира Тито Петковски во Владата се 
воведе уште еден министер од редо ви-
те на ДПА. Тоа се поврзува и со оценките 
на НСДП дека било пожелно учеството 
на ДУИ во оваа Влада, што му било ука-
жано на Петковски за време на неговата 
посета на Брисел, како начин да се олес-
ни дијалогот и да се обезбеди пошироко 

нал и корупцијата, со непредвидливи 
последици врз актуелните состојби во 
земјава, а кои можат да бидат пре диз-
викани од прегреаноста на албанската 
популација на Косово, која настојува 
"сега и веднаш" да ја оствари желбата 
за независно Косово, по цена на вклу-
чување на Македонија во поголема кри-
за со неизвесни опции. Во оваа смисла 
не треба да се заборават и најавите на 
одделни радикални српски партии, кои 
се престројуваат во насока на органи-
зирање голем "народен" отпор против 
планот на Марти Ахтисари за статусот 
на Косово, со организирање милионски 
митинзи и други акции, кои можат да ја 
дестабилизираат состојбата во регио-
нот. Да се надеваме дека во српско-ал-
банските конфронтации Македонија не-
ма да биде употребена како средство 
за докусурување на сметките и да до-
живее нови колатерални штети, што ќе 
значат и можно остварување на очеку-
вањата во бугарскиот печат.          

Самонаречената "државо твор-
на" партија СДСМ, која во саботата 
го одржа 7. Конгрес, веќе немало 
да се занимава сама со себе, не ма-
ла да биде партија на се бич ни, 
самобендисани политичари и на 
ситни интереси. Во своето из ла га-
ње Радмила Шекеринска по бара 
од членството да не се крие зад 
општи фрази, бледи објас ну вања 
и туѓа одговорност. Меѓутоа, спо-
ред најновите кадровски про мени 
во најтесното раководство, кое е 
составено од личности кои прет-
ставуваат бледа копија на "ли кот и 
делото" на Бранко Црвен ковски, 
тешко е да се очекуваат как ви и да 
е позитивни промени во про гра-
мата и во натамошното дејству-
вање на некогашната лева партија. 
Се разбира, не станало збор за 
број ните афери во кои се вмешани 
нивни раководни кадри, а особено 
во време на експре мие рот Владо 
Бучковски, кои ја дове доа Р Ма-
кедонија во катастрофална состој-
ба, која е основа за нови калку-
лации и подземни сценарија на 
соседните земји за распар чува ње 
на македонската држава.      


