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Пишува: Венцо ДОНЕВ

"БАДЕНТЕР" НА СТАКЛЕН    И НОЗЕ"БАДЕНТЕР" НА СТАКЛЕН   
ПОРАДИ ДИПЛОМАТИТЕПОРАДИ ДИПЛОМАТИТЕ
Преговори на сите страни, ве ту-

вањата се различни, како и за до-
волствата. ВМРО-ДПМНЕ во пре-

говорите со ДУИ прифаќа одредени ра-
боти, но не сака да слушне за пензии на 
борците на поранешната ОНА, за це-
лосна двојазичност и за избирање на 
влада со Бадентерово правило. По ради 
текот на преговорите нервозата е мно-
гу поголема кај ДУИ, затоа што се су ди-
ра со внатрешни проблеми кои се зака-
нуваат да ја десеткуваат партијата, така 
што до наредните избори би се нашла 
во незавидна положба. Но, таа се плаши 
и да не експлодира военото кри ло, врз 
кое големо влијание има Фазли Велиу. 
Таквата состојба нема да му се до падне 
на Западот. Тогаш, до крај ќе рас чистат 
со оваа партија.

Можеби поради ова, но и поради 
други сигнали, Ахмети се решава на Ми-
лошевиќево сценарио, односно митин-

Од Европа дуваат и некои 
други ветришта. Како што 
дознаваме, 
евроамбасадорот Ерван 
Фуере не се согласувал со 
намерите на премиерот. 
Според овие извори, и 
британскиот амбасадор 
Роберт Чатертон Диксон 
размислувал во оваа 
насока, што е во 
спротивност со неговата 
неодамнешна изјава. 
Можеби поради неговите 
изрични барања ДУИ да се 
врати во Собранието, нешто 
се крие во позадина. 
Можеби се плашат како тоа 
ќе се одрази во некои 
средини попознати за нив. 

гување и електризирање на состојбата, 
при што клучните барања ги поставува 
во извршна форма. Нормално, нерво-
зата кај Ахмети е поголема и поради гу-
бењето на Абдуљади Весели, а прет ход-
но и на Фадил Сулејмани.

Патот на Македонија кон Европската 
унија и НАТО води преку ДУИ. Порака која  
Ахмети му ја испрати на премиерот Гру-
евски на собирот во Чаир. Тој се оби дува 
да им ја врати надежта на неговите под-
држувачи дека не е сè изгубено, би дејќи  
неколку пати досега ги лажеше дека ДУИ 
ќе се врати во власта, иако во јавноста 
одеше со спротивни ставови, дека не сака 
да стане нејзин дел, туку само да ги при-
фатат барањата на не говата партија, за 
борците на ОНА и за албанскиот јазик. Но, 
во исто време тој се обиде и да се оправда 
пред чаирчани зашто не можеле да ги 
исполнат на ве дените барања во текот на 
изминатите четири години.

МЕРАКЛИИ ЗА 
ЈАВАЊЕ НА БУРА

"Во соработка со меѓународната за-
едница, овие две прашања, поради оп-
товареност на Собранието на Маке до-
нија, се повлечени, со договор да се ре-
ализираат во мандатот кој почнува по 5 
јули", рече Ахмети, додавајќи дека Гру-
евски со неговата политика кон Ал бан-
ците ја носи државата кон униш ту вање.

"Како што изгледа, Никола Груевски 
му се качил на коњот обратно и се про-
дава како патриот, а таквите патриоти 
знаеме каде завршуваат", констатираше 
Ахмети, кој не пропушти да го исмее и 
Арбен Џафери.

Сакајќи да докаже дека ги кон тро-
лира преостанатите двајца пратеници 
на ПДП, тие постојано се покрај него. 
По стариот обичај, или дете кое по с то-

КАКО ШТО ЌЕ КАКО ШТО ЌЕ КАЖАМКАЖАМ ЈАС! ЈАС!

Дека евроамбасадорот Дека евроамбасадорот 
бил во поход да ги "среди" бил во поход да ги "среди" 
односите меѓу нашите односите меѓу нашите 
политички субјекти покажа политички субјекти покажа 
големата расправија ме ѓу големата расправија ме ѓу 
Ерван Фуере и потпретсе да-Ерван Фуере и потпретсе да-
телот на ДПА, Мендух Тачи. телот на ДПА, Мендух Тачи. 
На 10 мај, во елитниот На 10 мај, во елитниот 
скопски ре сторан скопски ре сторан 
"Воденица", од 19,30 до "Воденица", од 19,30 до 
20,30 часот, Фуере и Тачи 20,30 часот, Фуере и Тачи 
имале жесток дуел за имале жесток дуел за 
влегувањето на ПДП во влегувањето на ПДП во 
власта и можноста оваа власта и можноста оваа 
партија да добие ми нис-партија да добие ми нис-
терско место. Фуере се терско место. Фуере се 
спротивставил на оваа спротивставил на оваа 
идеја, како и на тоа во идеја, како и на тоа во 
Собранието да има га-Собранието да има га-
рантирани места за заед-рантирани места за заед-
ниците. ниците. 

Работата кулминирала со Работата кулминирала со 
дво страните закани и со дво страните закани и со 
најавата на Тачи дека ќе најавата на Тачи дека ќе 
напише писмо до Советот напише писмо до Советот 
на Европа. Да не пукне на Европа. Да не пукне 
резил, а под влијание на резил, а под влијание на 
други дипломати, во други дипломати, во 
вторникот се пе глаа "раз-вторникот се пе глаа "раз-
ликите" меѓу Фуере и Тачи. ликите" меѓу Фуере и Тачи. 
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басадорот Ерван Фуере не се со гла су-
вал со намерите на премиерот. Според 
овие извори, и британскиот амбасадор 
Роберт Чатертон Диксон размислувал 
во оваа насока, што е во спротивност со 
неговата неодамнешна изјава. Можеби 
поради неговите изрични барања ДУИ 
да се врати во Собранието, нешто се 
крие во позадина. Можеби се плашат 
како тоа ќе се одрази во некои средини 
попознати за нив. 

"Им дадовме јасно до знаење на по-
литичките фактори во земјава, согласно 
со критериумите од Копенхаген, демо-
кратските институции да функцио ни-
раат во согласност со Уставот, а тоа зна-

генералниот секретар на НАТО, Јап Хоп 
де Шефер, и со амбасадорите.

Дипломатите од НАТО потенцираат 
дека до неодамна гласните негодувања 
кон Владата за критичниот политички 
дијалог сега се насочени кон ДУИ. Оваа 
партија е таа која НАТО ја гледа како 
кочничар на политичкиот дијалог.

"Сметаме, очекуваме и веруваме де-
ка ваквиот пристап на крај ќе резултира 
со успех и дека тоа ќе биде уште еден 
дополнителен аргумент Македонија да 
ја демонстрира својата зрелост", изјави 
по средбата во Брисел министерот за 
над ворешни работи Антонио Мило шо-
ски.

Ако се оствари идејата на Груевски, 
да ги обезбеди потребните пратеници 
за Бадентерово мнозинство, тоа значи 
крај за партијата на Ахмети. Затоа тие, 
пред сè, Фуере, по налог на Солана, 
инсистира ДУИ да влезе во власта, не со 
министерски места, туку тоа да биде по 
моделот по кој ВМРО-Народна пар тија 
партиципира во власта.

Во Демократската партија на Србите 
велат дека и тие наслушнале од европ-
ската канцеларија, но дека официјално 
сè уште ништо не добиле, па бараат 
Груевски да не го менува постојниот 
Изборен закон, со кои измени на мал-
цинските заедници им се гарантираат 
сигурни места во собраниските клупи. 
Поради оваа информација преговорите 
за обезбедување Бадентерово мно зин-
ство добива друга насока. Ова беше ед-
но од главните барања на Демо крат-
ската партија на Турците. Се смета дека 
преговорите со ДПТ се играње по жица, 
затоа што нивниот претседател важи за 
близок човек на Ахмети.

Во ВМРО-ДПМНЕ се изненадени од 
ваквите информации и засега се воз др-
жуваат од коментари. Затоа, пак, сме та-
ат дека за една седмица ДУИ ќе се вра ти 
во работата на Собранието, бидејќи им 
биле прифатени барањата за пове ќето 
закони кои треба да се гласаат со Ба ден-
терово правило.

Сега останува нејасно дали наве де-
ните опозициони партии ќе му ја дадат 
поддршката на Груевски.

јано бара друга "цицка", ги повика на по-
мош претставниците од НАТО, од САД и 
од Европската унија, да помогнат, како 
што рече, во одбрана на охридскиот 
Рам ковен договор.

Но, Ахмети не проговори јавно за не-
говите последни ветувања дека во јуни 
ќе се вратат во власта.

Груевски изразува задоволство би-
дејќи ги привршува преговорите со 
партијата на Стоиљковиќ, како и со Де-
мократската партија на Турците, со што 
ќе го обезбеди Бадентеровото мно зин-
ство, при што од Есад Рахиќ, за ев роп-
ските проекти, ја има поддршката. Не-
официјално, за да ја добие нивната под-
дршка, им било ветено дека ќе се ус во-
јат измените на Изборниот закон, со 
кои ќе биде овозможено мал цин ствата 
да имаат гарантирани прате нички мес-
та. Рахиќ, пак, се оградува од овие пре-
говори, нагласувајќи дека не може да го 
сместат во тој кош и дека всушност на-
годувањата не се добри, туку тоа треба 
да се реши на кон струк тивен начин за 
доброто на Македонија. 

Но, од Европа дуваат и некои други 
ветришта. Како што дознаваме, евроам-

ИВАН СТОИЉКОВИЌ: СÈ ОД НАС ЗАВИСИ: КЕНАН ХАСИПИИВАН СТОИЉКОВИЌ: СÈ ОД НАС ЗАВИСИ: КЕНАН ХАСИПИ

Претседателот Црвенковски е за-
грижен за застојот на преговорите 
ме ѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Но, за ба-
рањето на Ахмети да се избира Влада 
по "Бадентер" оцени дека е против-
уставно, при што оцени дека тоа нема 
свое место во Уставот, ниту во ох-
ридскиот Рамковен договор. 

"Нема свое место во логиката на 
функционирање на парламентарната 
демократија, и тоа е само резултат на 
оние случувања кои ги видовме при 
конституирањето на Владата на РМ", 
истакна Црвенковски.

чи сите политички партии да учес тву-
ваат во работата во Собранието", изјави 
Роберт Чатертон Диксон, амбасадор на 
Велика Британија во Македонија, при 
што нагласи дека Собранието е местото 
каде се разрешуваат политичките пра-
шања и затоа сака во законодавниот 
дом да ги види сите, колку што е можно 
побрзо.

АМБАСАДОРИТЕ ЈА 
СМЕНИЈА СТРАНАТА

Покрај амбасадорите во земјава и од 
НАТО бараат враќање на ДУИ во Со бра-
нието  и прогрес во политичкиот дија-
лог. Погледите се вперени кон ДУИ. Од 
ДУИ сега се бара одговорност. Ваквиот 
епилог следи по средбата во Брисел на 
министрите за надворешни работи и за 
одбрана, Милошоски и Еленовски, со 

Интересна е и дружбата на 
безбедносните кадри блиски на 
СДСМ и на ДУИ. Тие сè почесто се 
на терен, при што се обидуваат 
да ги уценат поранешните пот чи-
нети дека треба да работат про-
тив оваа власт, бидејќи од мина-
тата власт ги добиле сите при ви-
легии, односно поголеми плати.


