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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

ВРЕМЕ ЗА РАСЧИ   СТУВАЊЕ НА РЕАЛНИТЕ ВРЕМЕ ЗА РАСЧИ 
ИЛИ НА ВИРТУЕ    ЛНИТЕ АФЕРИ!ИЛИ НА ВИРТУЕ  

Вообичаените политички кон-
фронтации кои се дел од ми риз-
бата на балканската крчма, во ко-

ја подолго време се наоѓа и Република 
Македонија, во последно време опасно 
ја надминуваат црвената линија на то-
леранција и невкус, некултура или не-
достоинствена и долна политичка пре-
сметка кои, сакале или не, нè потсе ту-
ваат на Божествената комедија на Дан-
те Алигиери, кој во деветте кругови од 
"адот"(пеколот) ги смести најзначајните 
личности од своето време.

Може ли нашите државни органи да 
си дозволат таков луксуз кој значи пла-
сирање на меѓусебни обвинувања и за-
кани за ликвидација на нивните семеј-
ства, за употреба на кокаин и на ал ко-
хол и слични обвиненија кои деновиве 
се регистрирани во канонадата изјави 
и контраизјави меѓу Мендух Тачи, пот-
претседателот на ДПА, која е дел од ак-
туелната власт, и Бранко Црвен ков ски, 
претседателот на Република Маке до ни-
ја, кој потекнува од СДСМ, а без да се 
пре земат мерки за потврда или за от фр-
лување на таквите тешки обви нува ња?

Веднаш ќе кажеме дека вакво нешто 

Во пресрет на 
одржувањето на особено 
значајни меѓународни 
собири, како безбедносниот 
форум на НАТО и 
меѓурелигиската средба во 
Охрид, на кои ќе 
присуствуваат еминентни 
светски државници и 
црковни великодостојници 
и во интерес на 
зачувувањето на угледот на 
нашата држава актуелните 
обвинувања меѓу Мендух 
Тачи и Бранко Црвенковски 
мора да се расчистат до 
крај.

Во Македонија мора да се 
воспостават контролни 
механизми и институции 
кои ќе ја оневозможат 
досегашната леснотија во 
заземањето на 
најзначајните државни 
функции.

не може и натаму да се толерира, би деј-
ќи не се наоѓаме во период на пред из-
борна кампања кога овие појави доби-
ваат во интензивност, туку во период 
од пресуден карактер кога треба да ги 
привршиме реформите во политиката, 
судството, полицијата и во армијата, за 
да можеме да се надеваме дека ќе до-
биеме покана за членство во НАТО пак-
тот на Самитот на евроатлантската али-
јанса во 2008 година, а потоа и датум за 
отпочнување преговори за влегување 
во Европската унија.

   

ДВОБОЈ ТАЧИ - 
ЦРВЕНКОВСКИ

Се чини дека корените на актуелните 
"муабетења" меѓу вистинскиот водач на 
ДПА, Мендух Тачи, во отсуство на бол-
ниот Арбен Џафери, и претседателот на 
Републиката, Бранко Црвенковски, со 
кои биле запознати и шефовите на нај-
значајните дипломатски мисии во на-
шава држава, што зборува за сериоз-
носта на таквите работи, имаат подла-
боки основи отколку, на пример, лесно 
изнесената оценка на одделни експерти 
дека во случајот се работи за спрове-
дување на смислена акција за детро ни-
зација на Црвенковски, кој й е голем 

тогашната коалициона Влада меѓу Љуб-
чо Георгиевски и Арбен Џафери, за што 
велеше дека неговата партија има под-
готвено и бела книга, која никогаш не 
беше објавена. Со еден збор, ДПА не мо-
же да си дозволи учество на ДУИ во 
актуелната коалициона Влада и тоа го 
покажаа сите настани кои следуваа по 
напуштањето на пратениците на ДУИ на 
собраниските клупи.

СЕ ПОДГОТВУВА ЛИ 
ИМПИЧМЕНТ?       

Ако се точни тврдењата дека прет се-
дателот на државава, Бранко Црвен-
ковски, во присуство на директорот на 
Агенцијата за разузнавање и на ди рек-
торот на ДБК, му се заканувал на Мен-
дух Тачи со ликвидација на семејството, 
тогаш единствен заклучок кој би про из-
легол од ваквата ситуација, која треба 
да биде документирана и проверена од 
страна на МВР и доколку се добие по-
тврда за ваквите сознанија, тогаш си-
гурно ќе се констатира дека е можно 
Бранко Црвенковски да се соочи со от-

должник на актуелната власт. Изгледа 
дека жестоките зборови на Мендух Та-
чи имаат врска со обидите на СДСМ по 
одржаните парламентарни избори кога 
покажаните резултати не й даваа го ле-
ма комоција на победничката ВМРО-
ДПМНЕ во составувањето на новиот ка-
бинет, пред кого стоеше амбициозна 
предизборна програма, во новата Вла-
да на Никола Груевски на вешт начин да 
се протурка нивниот дотогашен коали-
ционен партнер ДУИ, под девизата дека 
победничката партија кај албанската 
заедница мора да биде дел од власта! 
Тоа произлегуваше од првичните из ја-
ви на поразениот лидер на СДСМ, Вла-
до Бучковски, кој веднаш по јулските 
избори ја наметна тезата дури и за фор-
мирање на широка коалиција во која 
би влегла и неговата партија, небаре се 
наоѓавме во иста ситуација каква што 
владееше по настанувањето на кон-
фликтот во 2001 година. Подоцна, со от-
странувањето на Бучковски од рако-
водството на СДСМ, улогата на про мо-
тор на желбите на ДУИ по секоја цена 
да стане дел од новата Влада зад што се 
криеја и стравувања од можното вра-

Заканите по животот на актуелни 
влијателни политичари не смеат 
да се гледаат низ призмата на ис-
кршеното балканско огледало ка-
ко вообичаена кавга меѓу различно 
обоените структури на власта во 
време кога почнаа да се рас чисту-
ваат бројни афери од организи ра-
ниот криминал, митото и коруп ци-
јата, кои како рак-рана ја униш ту-
ваат македонската држава.

ќање на четирите случаи од Хашкиот 
трибунал, во кои има обвиненија про-
тив раководството на ДУИ за извршени 
воени злосторства во 2001 година, Бр ан-
ко Црвенковски по посетата на Бри сел 
тврдеше дека и тој ги советувал ма-
кедонските партии да го откочат ди ја-
логот меѓу власта и опозицијата, по на-
пуштањето на Собранието на Маке до-
нија од страна на пратеничката група 
на ДУИ. Од друга страна, пак, познато е 
дека за време на минатогодишната пр ед-
изборна кампања токму Мендух Тачи го 
напаѓаше СДСМ дека заедно со Али 
Ахмети тајно учествувал во предиз ви-
кувањето на конфликтот во 2001 го ди-
на, само со единствена цел да се собори 



17  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  664 / 23.3.2007

П О  Н А Ј Н О В АТА  АФ Е РА  СО  З А К А Н      И Т Е  Н А  Р Е Л А Ц И Ј А  ТАЧ И  -  Ц Р В Е Н К О В С К И И Т Е  Н А  Р Е Л А Ц И Ј А  ТАЧ И  -  Ц Р В Е Н К О В С К И

ВРЕМЕ ЗА РАСЧИ   СТУВАЊЕ НА РЕАЛНИТЕ СТУВАЊЕ НА РЕАЛНИТЕ 
ИЛИ НА ВИРТУЕ    ЛНИТЕ АФЕРИ! ЛНИТЕ АФЕРИ!

почнување постапка за негово напуш-
тање на највисоката функција и тоа по 
легален начин и со постапка пред ви-
дена со Уставот на Република Маке до-
нија. Би требало во интерес на вис ти-
ната и за заштита на угледот на самата 
институција претседател на Репуб ли-
ката и на угледот на македонската др-
жава, од сите надлежни институции да 
се преземат мерки за утврдување на 
точ ните случувања, бидејќи во тие пре-
пукувања беа изречени тешки квали-
фикации дека некој бил "под дејство на 
кокаин", дека "можеби е луд", дека Ма-
кедонија "нема државнички капацитет", 
дека "нашите судови не преземаат деј-
ства против болни луѓе" и други такви 
изјави, за кои сметаме дека е дегутантно 
да се повторуваат. Во тој случај, во таа 
легална процедура, меѓу другото, би 
дош ло и до расветлување на аферата 
околу трошењето на 15.000 евра од ст ра -
на на Кабинетот на претседателот на 
Републиката, за што постои извештај од 
државната ревизија, за непо читу ва ње 
на законските прописи кои под раз би-
раат обврска на носителите на јавни и 
на државни функции да го пријавуваат 

стекнатиот имот, а во врска со твр де ња-
та на неговиот некогашен сопартиец 
Љупчо Палевски дека претседателовата 
сопруга уплатила 160.000 евра за купу-
вање деловен простор или имот кој не 
бил прикажан во анкетниот лист на 
прет  седателот Црвенковски, како и за 
слични работи кои беа дел од неслав-
ното однесување на македонските по-
литички лидери во минатото.

ДЕФИНИТИВНО 
ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ

Аферата треба да се расчисти до крај 
и тоа е повеќе од јасно во време кога 
Република Македонија повторно е во 
сферата на интерес за реализирање на 
серија акции кои доаѓаат од сосед ство-
то, а кои со еден збор и навистина зна-
чат обиди за уривање на државничкиот 
капацитет на македонскиот народ, со 
непризнавањето на Македонската пра-
вославна црква и обидот на оската Бел-
град - Атина за инсталирање на пара-
лелна православна црква, непризна ва-
њето на уставното име од страна на Гр-

ција, негирањето на човечките права 
на Македонците, кои живеат во сосед-
ните држави - Грција и Бугарија, како на-
ционални малцинства, со постојани ука-
жувања за наводното неспроведување 
на Рамковниот договор од Охрид, што 
доаѓаат од вечно незадоволната опо-
зициона партија ДУИ и од некои стран-
ски кругови, кои претставуваат дел од 
големото албанско лоби во светот. Од 
друга страна, пак, таквото расчистување 
е поврзано и со спроведувањето на на-
тамошната акција на актуелната Влада 
на Никола Груевски, која произлегува 
од програмата за нулта толеранција на 
организираниот криминал, митото и 
корупцијата, во кои сосема извесно ќе 
се појават и други личности од водеч-
ките македонски партии, а особено од 
СДСМ. Исто така, на таков начин ќе тре-
ба да им се стави крај и на обвинувањата 
за кражба на 150.000 гласови на избо-
рите за кои зборува Мендух Тачи и за 
други недостојни акции на партиите на 
власт во досегашниот транзиционен 
период, кои ја доведоа државата во не-
видена економска криза, но предиз ви-
каа и пад на општиот морал, достоин-
ство и чест и на обичните граѓани кои 
се идентификуваат со своите "сакани 
политички лидери".  

ЗОШТО ВО МАКЕДОНИЈА ВО ОВИЕ 16 ГОДИНИ НИКОГАШ НЕ СЕ ВОСПОСТАВИ ЗОШТО ВО МАКЕДОНИЈА ВО ОВИЕ 16 ГОДИНИ НИКОГАШ НЕ СЕ ВОСПОСТАВИ 
КУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ НАЈВИСОКИТЕ ПОЛИТИЧКИ ИНСТИТУЦИИ КУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ НАЈВИСОКИТЕ ПОЛИТИЧКИ ИНСТИТУЦИИ 
ВО ДРЖАВАТА, ПРИ ШТО СЕКОЈА СТРАНА ЌЕ ПОКАЖЕ ПОЧИТ КОН ТАКВАТА ВО ДРЖАВАТА, ПРИ ШТО СЕКОЈА СТРАНА ЌЕ ПОКАЖЕ ПОЧИТ КОН ТАКВАТА 
ИНСТИТУЦИЈА? ЗОШТО СЕ НАСТОЈУВА ТОЈ ОД СПРОТИВНАТА СТРАНА СЕКОГАШ, БЕЗ ИНСТИТУЦИЈА? ЗОШТО СЕ НАСТОЈУВА ТОЈ ОД СПРОТИВНАТА СТРАНА СЕКОГАШ, БЕЗ 
ДА СЕ ИЗБИРААТ СРЕДСТВА, ДА СЕ СМЕСТИ ВО "АДОТ" ЗА ДА ОДИ ВО "ЗАБОРАВОТ"?ДА СЕ ИЗБИРААТ СРЕДСТВА, ДА СЕ СМЕСТИ ВО "АДОТ" ЗА ДА ОДИ ВО "ЗАБОРАВОТ"?


