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Пишува: Венцо ДОНЕВ

Од реторика на сила, лидерот на 
ДУИ, Али Ахмети, по Нового ди ш-
ните празници премина на рето-

рика на мирољубив политичар, кој сака 
сите "спорни" прашања да ги реши со 
разговор, при тоа неговиот збор да би-
де последен, ако може. За изненадување 
е ваквиот настап, бидејќи и ден денес 
во Мала Речица оружјето е главен ар-
гумент за решавање на одредени пра-
шања - бизниси или контрола на тери-
тории за лични интереси. Речникот на 
Агрон Буџаку не е за изненадување, би-
дејќи тој дипломатијата ја изучувал од 
искусни политички ментори, и неш то 
повеќе од политика како, на пример, од 
Хавиер Солана, кој патем речено му е 
близок пријател. Се знае дека ДУИ, од-
носно ОНА, во текот на воениот кон-
фликт имаше советници од странство, 
кои ги задржаа речиси до денес. Но, 
пра шањето е кои се тие новите, однос-
но домашните советници на Ахмети?

Во текот на воениот конфликт ОНА 
добиваше политички совети од пра те-
ничката во швајцарскиот Парламент, 

Ни кол, многу блиска пријателка со Му-
са Џафери. Советник за безбедност им 
беше Кларис Патори од Австрија. Во тоа 
време таа работеше во австриската Ам-
басада во Република Македонија. Во 
време на воениот конфликт Патори не-
колку пати одела кај Али Ахмети во 
Шип ковица. Таа сега работи во УНМИК 
на Косово и сè уште има можност да кон-
тактира со водството на ДУИ.

Богатиот бизнисмен и медиумски 
маг нат на пределите каде што живее ал-
банската популација, Веби Велија, кој ја 
поседува ТВ Алсат М, инаку близок при-
јател на Муса Џафери, увидувајќи де ка 
ДУИ запаѓа во безизлезна ситуа ција, 
советуван од луѓе во Пактот за ста бил-
ност, организација во која бизнис менот 
извршува одредена функција, вле  гува 
во комбинација со Љубомир Фрчкоски. 
Преку Муса Џафери му го на метнува на 
Ахмети, и тоа поради кри зата во која се 
најде неговата партија затоа што не вле-
зе во власта по избо рите и избрзаниот 
чекор за истапување од работата на 
Собранието. Во ново на станатата ситуа-
ција се преземаат сека вични мерки за 
да му се овозможи на професорот, по-
крај пишаните колумни, да ја промо ви-

ра неговата нова поли ти ка за маке дон-
ската политичка ситуа ција. Минатиот 
четврток на телевизијата на Велија, Ал-
сат М, на Фрчкоски му се отстапува де-
сетминутен термин за про мовирање на 
неговите политички ста вови, односно 
видувања на моментната безизлезна 
политичка ситуација во која се наоѓа 
Владата. Тој се нуди како ек с перт за за-
коните за кои е потребно Ба дентерово 
мнозинство. 

САМО ТЕТА-ТЕТ 
СРЕДБА 

Фрчкоски сугерира дека средбите на 
експертско ниво не се многу меродавни 
за усогласување на ставовите. Според 
него, тие треба да бидат тета-тет. Се раз-
бира, на тие средби многу е пожелно да 
присуствуваат меѓународните фактори. 
Ако се анализирaат настапите на ДУИ и 
на Ахмети, писмото до лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, и ин-
тер вјуто на претседателот на ДУИ на 
Алсат М, тие се совпаѓаат со ставовите 
на професорот. Фрчкоски застанува во 
триаголникот Влада-ДУИ-меѓународен 
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СПОРЕД ПРОФЕСОРОТ ПОЖЕЛНО Е СРЕДБИТЕ ДА СПОРЕД ПРОФЕСОРОТ ПОЖЕЛНО Е СРЕДБИТЕ ДА 
БИДАТ ПОД ОКО НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ФАКТОРИБИДАТ ПОД ОКО НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ФАКТОРИ

Богатиот бизнисмен и 
медиумски магнат на 
пределите каде што живее 
албанската популација, 
Веби Велија, кој ја поседува 
ТВ Алсат М, инаку близок 
пријател на Муса Џафери, 
увидувајќи дека ДУИ запаѓа 
во безизлезна ситуација, 
советуван од луѓе во Пактот 
за стабилност, 
организација во која 
бизнисменот извршува 
одредена функција, 
влегува во комбинација со 
Љубомир Фрчкоски. Преку 
Муса Џафери му го 
наметнува на Ахмети, и тоа 
поради кризата во која се 
најде неговата партија 
затоа што не влезе во 
власта по изборите и 
избрзаниот чекор за 
истапување од работата на 
Собранието. 
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Чувствувајќи ја опасноста, лидерот 

на НСДП се зближува со Бучковски, ка де 
што набрзина се измазнија спротив-
ставените мислења, но и скандали, во 
Министерството за одбрана. Средбата 
меѓу министерот Лазе Еленовски и Вла-
до Бучковски помина во духот на де ца-
та од нашето маало, односно во секоја 
играчка има плачка, ама и прочка, или 
најпрецизно, лицемерие од заеднички 
интерес. Во оваа насока, можеби не беа 
изненадувачки топлите зборови на Кон-
гресот на СДСМ за партијата на Пет ков-
ски и можното нивно приближување, 
што всушност значи правење на што 
поголем јаз меѓу сегашните коалициони 
партнери до зајакнувањето на СДСМ и 
на ДУИ. Познато е дека Владо Пиво ва-
ров беше прв човек на военото разуз-
навање во времето на Бучковски, а по-
доцна ја напушти таа позиција и стана 
член на партијата на Петковски. Оттаму, 
се чини, мазнењето на односите е во 
престројувачка насока, при што врз 
Владата ќе се прави поголем притисок. 
Во една вака поставена констелација 
Пет ковски би бил идниот претсе дател-
ски кандидат поддржан од ДУИ, додека 
Црвенковски повторно би станал пре-
миер и лидер на СДСМ. 

СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА 

ПРИТИСКА
Потегот на Петковски да се сретне со 

Ахмети и да го поддржи за влегување 
во власта, според политичките експер-
ти, е направен под притисок на Соци ја-
листичката интернационала. Ако НСДП 
сака да биде дел од нивното семејство 
таа мора да ги спроведува нејзините 
наредби. На оваа групација й припаѓаат 
Хавиер Солана, Хозе Мануел де Баросо 
и други. 

Во групацијата на левичарски пар-
тии, а која е во власта, се вбројува и Со-
цијалистичката партија. Пред изборите, 
Меѓународниот републикански инсти-
тут (ИРИ) од САД правеше две симу ла-
ции на десничарски партии, при што не-
маше место за Тито и за Ѕинго. Симула-
циите покажаа дека во Македонија  
многу подобро ќе функционира  десни-
чарска влада отколку мешовита со ле-
вичари. Не е случајна понудата на Тачи 
ДПА да се повлече во опозиција за ДУИ 
да биде во власта. Евентуалното повле-
кување на ДПА од коалицијата ќе значи 
автоматско повлекување и на ВМРО-
НП, што всушност претендира да се пре т-
вори во владина криза, но и криза во 
ВМРО-ДПМНЕ.

Како и да е, работите ќе се рас чисту-
ваат на 5 март на меѓукоалиционата 
ср ед ба. Сепак, работите ќе се искри ста-
ли зираат по конгресите на ВМРО-ДПМНЕ 
и на ВМРО-НП, при што може да се оче-
куваат структурни поместувања во Вла-
дата.

фактор, поставувајќи се себе како един-
ствен фактор кој може да го разреши 
Гордиевиот јазол.

Во неговите досегашни јавни про мо-
ции немаше убави зборови за другар-
чињата на Али. Мо жеби играта е мал ку 
поголема, од која некого главата ќе го 
боли. Времето ќе покаже дали има не-
кој друг во позадина и дали се игра за 
сопствена само про моција. Сè друго би 
било во стилот за идеалите гинат бу да-
лите. Или, што бе ше тоа?!

ТИТО СИ ЗАКАЖАЛ 
СРЕДБА ВО ТЕТОВО

Каква е улогата на Тито Петковски во 
овој триаголник, како член на вла де јач-
ката коалиција? Дали изјавата за учес-
твото на ДУИ во власта беше само пре-
несена порака од Брисел или, пак, тр гу-
вање во матната ситуација за заземање 
на подобра стартна позиција кога ќе 
поч не гужвата? Една работа е појасна, 
Петковски не ја пренел идејата на не-
кои Европејци само во медиумите, туку 
тој организирал средба со Ахмети во Те-
тово. Тогаш, малата реконструкција или 
поточно поместувањето во ресорите 
на ДПА не значи дека предизвикале ре-
волт во редовите на НСДП, туку тоа е 
вешто искористено да се покрие сред-
бата со лидерот на ДУИ. Можеби от-
страна гледано, острите реплики кои си 
ги упатија Тито Петковски и Мендух Та-
чи беа само нервозна реакција за пре-
стројување во коалицијата. Лидерот на 
НСДП предложи ДУИ да влезе во власта, 
истакнувајќи го тоа како конкретна по-
рака од Брисел. Но, се знае дека ДПА не 

сака да ја дели власта со ДУИ, па затоа 
реакцијата на Тачи беше очекувана, 
при што на Петковски му порача повеќе 
да се грижи за својата партија за да не 
заврши како Тупурковски. Тачи не за-
стана тука, туку на собраниската сед-
ница за избор на Џелил Бајрами за ми-
нистер за животна средина и просторно 
планирање, како и на Имер Алиу за ми-
нистер без ресор, во дискусиите со Ива-
новски и со Макрадули, на потпрет се-
дателот на Собранието, Иван Анаста сов-
ски од НСДП, му укажа дека односот 
кон него му е некоректен, што може да 
значи и крај на неговата потпретсе да-
телска кариера. Острите изјави на Тачи 
не биле случајни, туку тие биле ди рект-
но испровоцирани од Петковски, кој се 
плаши дека ги губи позициите во вла-
дината коалиција, па затоа му закажал 
средба на Али Ахмети, која се одржала 
во Тетово. Тито му кажал на Али дека ев-
ропарламентарците велат дека тој е во 
право и оти тие го поддржуваат да вле-
зе во власта. Претседателот на НСДП ја 
направил средбата мислејќи дека ДУИ 
сигурно влегува во владиното мно зин-
ство, на тој начин сакал да си обезбеди 
подобра позиција кај Ахмети, затоа што 
ДПА и ВМРО-ДПМНЕ сакале да го по тис-
нат со ВМРО-НП. НСДП најсилна пози-
ција има во Министерството за одбра-
на, при што другите коалициони пар т-
нери немаат допир во овој ресор, до-
дека на сопартијците на Тито им се скра-
тени можностите да дејствуваат во дру-
гите министерства. Ахмети вели дека 
не сака да влезе во власта, но за широка 
коалиција може да размисли. Тоа значи 
најлесен начин за соборување на Вла-
дата на ВМРО-ДПМНЕ и на ДПА. 

ФРЧКОСКИ И ТИТО      ВО ФРОНТОТ ЗА ВО ФРОНТОТ ЗА 
СПАС НА АХМЕТИ 

ПАТОТ ДО ПАТОТ ДО 
ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ 
КАНДИДАТ НЕ Е ЛЕСЕНКАНДИДАТ НЕ Е ЛЕСЕН


