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В Л А Д И Н АТА  К Р И З А  Г О  З А Г Р О З У     В А Ш Е  Ч Л Е Н С Т В О Т О  В О  А Л И Ј А Н С АТАВ Л А Д И Н АТА  К Р И З А  Г О  З А Г Р О З У  

Пишува: Венцо ДОНЕВ

ТАЧИ ИЗИГРА И З    А ВМРО-ДПМНЕ ТАЧИ ИЗИГРА И З  
И ЗА МАКЕДОН   ИЈА ВО НАТОИ ЗА МАКЕДОН 

Како и секогаш, во Македонија 
експлозивната атмосфера мораа 
да ја деминираат странците. Така 

и кризата која настана во триаголникот 
ВМРО-ДПМНЕ - ДУИ - ДПА и се за кану ва-
ше да прерасне во сериозен поли тич ки 
дебакл на македонската поли тич ка сце-
на, пред посетата на американскиот 
претседател Џорџ Буш на регионот, кој 
треба да ги соопшти вестите за за чле-
нување на јадранската тројка Хрватска, 

Мендух Тачи почувствувал 
дека Никола Груевски е под 
голем притисок на 
меѓународните 
претставници, но и од 
историјата од 1998 до 2002 
година, па затоа презема 
чекори на своја рака, кои ја 
шокираат македонската 
јавност, а во исто време, 
политичарите на ЕУ ги 
доведува во заблуда. 
Рековме дека Танушевци е 
судбински, но сега за ДПА и 
за ВМРО-ДПМНЕ, наместо за 
ДУИ и за СДСМ.

Пред Нова година на 
Шаќири му се најавува 
пресуда, со која ќе се 
испрати на две ипол 
годишен одмор во 
"Идризово". Затекнат од 
најавата, а сфаќајќи го и 
како закана, Хоџа му се 
јавува на Тачи, кој му вели 
дека ќе го избрка од 
Македонија. Шаќири 
исплашен од заканите на 
Тачи ја напушта земјата и 
живее во странство. Потоа 
тој се враќа во Македонија и 
се населува во Танушевци. 
Но, во исто време, тој 
станува закрилник на тројца 
затвореници блиски до 
него, кои побегнале од 
"Идризово".

Албанија и Македонија во НАТО. Ма ке-
донија се коцкаше со судбината. Изле-
гувањето на ДПА од коалицијата се за-
кануваше да прерасне во сериозна 
владина криза, при што предвремените 
избори беа нужното решение. Но, пред-
времените избори значеа застој и на 
политички и на економски план на Ма-
кедонија, а притоа таквиот потег ди-
ректно ќе се одразеше на зачле ну ва-
њето на нашава земја во НАТО, и покрај 
тоа што имаме апсолутна поддршка од 
САД, но и од други земји-членки на Али-
јансата. Евентуалното вклучување на 
ДУИ во власта ќе значеше излегување 
на ДПА од Владата, како и престанок на 
поддршката на ВМРО-Народна партија 
на владината коалиција, при што и дру-
ги пратеници немаше да останат имуни 
на оваа коалиција, но најголемиот удар 
ќе го почувствуваше ВМРО-ДПМНЕ, за-
тоа што еден дел од пратениците не се 
согласуваа со таквата можност, што зна-
чи дека партијата ќе доживееше уште 
еден раскол. Тоа ќе значеше паѓање на 
рејтингот на ВМРО-ДПМНЕ и на ДПА, 
мало зголемување на рејтингот на 
ВМРО-НП, додека најголеми добитници 
ќе беа "мртвите" социјалдемократи и 
ДУИ, односно Бранко Црвенковски, кој 
цело време ја води СДСМ и диригира со 

политичката сцена во нашава држава. 
Или, тоа ќе беше уште еден дебакл на 
десницата во Македонија, која ќе си ја 
потврдеше етикетата на неспособна за 
управување со земјата, притоа ќе ги 
обелеше главните карактеристики кои 
им ги калеми левицата - дестаби лиза-
тори на безбедносната состојба и про-
давачи на националните вредности, од-
носно распродавачи на земјата.

Во целата рашомонијада прстите ги 
вмешаа и неколку европски поли ти ча-
ри, кои од свои, лични причини, сакаат 
ДУИ да влезе во власта, така што ќе 
постигнат двоен ефект: прво, партијата 
на Али Ахмети ќе ја спасат од еро ди ра-
ње, а тие ќе си ги задржат привилегиите 
кај албанската емиграција; второ, со 
тоа ќе направеа расцеп во ДПА, по што 
полесно ќе можеа да му вршат притисок 
на Никола Груевски, а  партијата на Џа-
фери и Тачи дефинитивно ќе ја ис пра-
теа во историјата.

ЛАГИ ЗА КРЕВАЊЕ НА 
ТЕНЗИЈАТА

Што й претходеше на мачната ситуа-
ција? "Македонско сонце" во претход-
ниот број точно најави кога ќе се врати 

ДОГОВОР ПО МЕРКА НА СИТЕДОГОВОР ПО МЕРКА НА СИТЕ
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ТАЧИ ИЗИГРА И З    А ВМРО-ДПМНЕ  А ВМРО-ДПМНЕ 
И ЗА МАКЕДОН   ИЈА ВО НАТОИЈА ВО НАТО

ДУИ во работата на Собранието. Тоа 
подразбира дека имало некакви пре го-
вори и договори. Потоа, како судбина, 
по втор пат, се случи Танушевци. Ко но-
тацијата беше дека ВМРО-ДПМНЕ и ДПА 
не се способни да управуваат со земјата 
зашто повторно им се повторува 2001 
година, односно дека повторно фин ги-
раат војна. Токму Танушевци има сп ро-
тивен ефект, кој ќе го објасниме по доц-
на. Во Сарај, Ахмети изјави дека се 

договорил со Груевски за правата на 
поранешните припадници на ОНА, за 
употребата на албанскиот јазик итн. 
Оваа изјава предизвика огромен ин-
терес во македонската јавност. Сле ду-
ваа деманти од ВМРО-ДПМНЕ, па одр-
жување на Централниот комитет на 
партијата. Мендух Тачи додаде бензин 
на огнот изјавувајќи дека ДПА ќе ја на-
пушти коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ, иако 
претходно нејзините службеници во 
МВР си поднесоа оставки поради ак ци-
јата во Танушевци, која од нив имаше 
поддршка, но очигледно имаше ди со-

нешто на ДУИ за да се вратат во Со-
бранието, затоа што имаме историска 
шанса која не треба да ја испуштиме - 
да станеме дел од Алијансата. Од друга 
страна, пак, висок функционер тврдеше 
дека ништо не му е ветено на Ахмети, 
освен она што го изјавил Груевски за 
медиумите и дека коалицијата со ДПА 
продолжува и Ахмети морал нешто да 
им каже на членовите за враќањето во 
законодавниот дом, односно да ги лаже. 
Функционерот посочува дека не му е 
јасен настапот на ДПА и дека тие прават 
нешто на своја рака. Можеби, вак вата 

нантни тонови меѓу ДПА и МВР за по-
водот за акцијата. На ургентниот со ста-
нок Груевски на Тачи му објаснуваше 
дека ништо не му ветил на Ахмети, туку 
само се договориле за законите кои ќе 
се носат со Бадентерово правило, како 
и промени во Комитетот за односи меѓу 
заедниците. По оваа средба имаше сми-
рувачки тонови меѓу двете партии.

Во ваквата конфузна ситуација има-
ше гласини дека мора да им се даде 

Во ваквата конфузна ситуација имаше гласини дека мора да им 
се даде нешто на ДУИ за да се вратат во Собранието, затоа што 
имаме историска шанса која не треба да ја испуштиме - да станеме 
дел од Алијансата. Од друга страна, висок функционер тврди дека 
ништо не му е ветено на Ахмети, освен она што го изјавил Груевски 
за медиумите и дека коалицијата со ДПА продолжува, а Ахмети 
морал нешто да им кажува на членовите за враќањето во 
законодавниот дом, односно да ги лаже. Функционерот истакна 
дека не му е јасен настапот на ДПА и дека тие прават нешто на 
своја рака.

постапка била затоа што се наближувал 
конгресот на партијата. Во едно дипло-
матски кругови тврдеа дека Македонија е 
сигурен кандидат за чл ен ство во НАТО, 
само што политиката ни е многу лошо 
водена и дека сите поли тички фактори 
како да работат против сопствената 
земја.

ДОГОВОР БЕЗ ПИШАН 
ДОГОВОР

Изненадувачки брзо се заврши ди-
јалогот меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, што 
во суштина е многу добро, затоа што 
состојбата можеше да ескалира, а нај-
евидентен ќе беше економскиот ко лапс. 
Или ако некој сакаше ДУИ да ја вклучи 
во власта зошто губеше дра го цено 
време.      

Груевски и Ахмети, со посредство на 
САД и на Европската унија, постигнаа 
договор, по кој ДУИ се враќа во Со бра-
нието. Оригиналниот политички дого-
вор е напишан на англиски јазик, на не-
го нема потписи, но стои дека дого во-
рот е направен меѓу ВМРО-ДПМНЕ и 
ДУИ во присуство на меѓународни пр-
етставници од Европската унија и од 
САД. Договорот има пет точки. Дого во-
рено е со Бадентерово мнозинство да 
се донесат 46 закони, кои ќе влезат во 
собранискиот Деловник. Комитетот за 
односи меѓу заедниците ќе се реком по-
нира во рок од 30 дена, член на ВМРО-
ДПМНЕ ќе биде заменет со пратеник од 
СДСМ. Анита Кипаризовска, која на из-
борите настапи како Македонка, а кога 
влезе во Собранието се декларираше 
како Влаинка, останува член на Коми-
тетот, но нејзиниот пример ќе биде по-

ТАЧИ: "НИКОЛА, ЈАС СУМ МАЈСТОР ЗА БРАНКО"ТАЧИ: "НИКОЛА, ЈАС СУМ МАЈСТОР ЗА БРАНКО"
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следен. Со новиот Закон за Комитетот 
за односи меѓу заедниците, за кој се 
договориле да биде донесен, ќе биде 
забрането пратениците да ја менуваат 
националната припадност по избо ри те. 

Во документот се и прашањата за 
припадниците на ОНА, влада со Ба ден-
тер и за употребата на јазикот. Страните 
се договорија прашањето за жртвите 
од конфликтот во 2001 година да се ре-
шава во рамките на законите и проце-
дурата - ваквата одредба во документот, 
според партиски извори, значи дека 

ХОЏА КРИЕЛ ТРОЈЦА 
ЗАТВОРЕНИЦИ

Како дојде до кризата? Или, што ја 
услови?

Тачи почувствувал дека Груевски е 
под голем притисок на меѓународните 
претставници, но и од историјата од 
1998 до 2002 година, па затоа презема 
чекори на своја рака, кои ја шокираат 
македонската јавност, а во исто време, 
политичарите на ЕУ ги доведува во 

Затекнат од најавата, а сфаќајќи го и 
како закана, Хоџа му се јавува на Тачи, 
кој му вели дека ќе го избрка од Ма ке-
донија. Шаќири исплашен од заканите 
на Тачи ја напушта земјата и живее во 
странство. Потоа тој се враќа во Маке-
донија и се населува во Танушевци. Но, 
во исто време, тој станува закрилник на 
тројца затвореници блиски до него, кои 
побегнале од "Идризово".

Во политичка конотација тоа значи 
дека Тачи не го контролира теренот на 
север од Скопје до Куманово, при што 
се обидува да воспостави контрола на 
тој дел. Но, како голема пречка за реа-
лизирање на неговата идеја се јавува 
Шаќири, или попознат како командант 
Хоџа.

ДОУШНИК ОД УБК ЈА 
"ПРОВАЛИЛ" 

АКЦИЈАТА
Во МВР се подготвува акција за ап-

сење на побегнатите затвореници кои 
ги чува Шаќири, кој неколку пати се за-
кануваше дека состојбата во Тану шевци 
може повторно да ескалира, затоа што 
не им се решаваат проблемите на се-
ланите. Значи, тој со закани ги чувал 
затворениците, притоа имајќи сесрдна 
помош од македонските медиуми, кои 
беа точно насочени кон Танушевци, 

пензиите за припадниците на ОНА и за 
нивните семејства ќе се решаваат со ве-
ќе постојните закони за безбедносните 
сили. Истите извори тврдат дека ра бот-
ните групи меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ уш-
те во текот на оваа седмица ќе продол-
жат да ги договораат деталите за ова 
прашање. 

Двете страни се договорија да из-
гот ват и да предложат и закон за упо-
треба на јазиците, почитувајќи го Ус-
тавот, аман дманот 5 и духот на Рам-
ковниот до говор. 

Последна точка од договорот е за 
начинот на избор на влада со Бадентер. 
Барањето е проценето како претерано, 
бидејќи претпоставува промена на Ус-
тавот, но сепак влезе во договорената 
агенда. 

Овие детали ги немаше во заед нич-
кото соопштение од средбата, ниту еден 
од лидерите не даде изјава по со ста-
нокот. Соопштија дека нивните пар тии 
се заложиле политичкиот дијалог да 
продолжи во областите за кои е по-
требен консензус, кои се од значење за 
евроинтеграционите процеси, вклучу-
вајќи и континуирана имплементација 
на Рамковниот договор. ДУИ се враќа 
во Собранието по четири месечен бој-
кот, нивното излегување од законо дав-
ниот дом и немањето политички ди ја-
лог беше главната критика на Брисел за 
кочење на процесите кон ЕУ и НАТО.

заблуда. Рековме дека Танушевци е суд-
бински, но сега за ДПА и за ВМРО-
ДПМНЕ, наместо за ДУИ и за СДСМ.

Меѓу потпретседателот на ДПА, Мен-
дух Тачи, и поранешниот лидер на НДП, 
Џезаир Шаќири-Хоџа, и командант на 
ОНА, има лична нетрпеливост. Инаку, 
Шаќири е познат и по тоа што работел 
за неколку разузнавачки служби. Пред 
Нова година на Шаќири му се најавува 
пресуда, со која ќе се испрати на две 
иполгодишен одмор во "Идризово". 

ДОГОВОР

Груевски и Ахмети, со посредство на САД и на Европската унија, 
постигнаа договор, по кој ДУИ се враќа во Собранието. Оригиналниот 
политички договор е напишан на англиски јазик, на него нема пот-
писи, но стои дека договорот е направен меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ 
во присуство на меѓународни претставници од Европската унија и 
од САД. Договорот има пет точки. Договорено е со Ба ден терово 
мнозинство да се донесат 46 закони, кои ќе влезат во со бранискиот 
деловник. Комитетот за односи меѓу заедниците ќе се рекомпонира 
во рок од 30 дена, член на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде заменет со пратеник 
од СДСМ. Кипаризовска, која на изборите на стапи како Македонка, 
а кога влезе во Собранието се декларираше како Влаинка, останува 
член на Комитетот, но нејзиниот пример ќе биде последен. Со но-
виот Закон за Комитетот за односи меѓу за едниците, за кој се дого-
вориле да биде донесен, ќе биде забрането пратениците да ја ме-
нуваат националната припадност по изборите. 

кога овој ќе сакаше да даде изјава. Што 
подразбира дека некој од главниот 
град управувал со ситуацијата, или по-
инаку кажано некој сакал да ја повтори 
2001 година. Акцијата на МВР е неус-
пешна, односно не најдоа оружје. Ди-
сонантните тонови меѓу МВР и ДПА се 
забележуваа во точната назнака на ак-
цијата. ДПА ја оправдуваа акцијата, но 
од МВР бараа оружје, а очигледно ста-
нувало збор за избегани затвореници. 
Зошто пропадна акцијата? Додека по-

КОЈ САКАШЕ ДА ГЛЕДА РЕПРИЗА ОД 2001 ГОДИНА?КОЈ САКАШЕ ДА ГЛЕДА РЕПРИЗА ОД 2001 ГОДИНА?
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лицијата се подготвувала и го заземала 
теренот, некој од УБК му се јавил на 
Хоџа и му кажал дека се подготвува по-
лициска акција за апсење и на затво-
рениците и на него. Тој со дваесеттина 
луѓе организирал заседа за полицијата. 
Припадниците на МВР биле затекнати 
од заседата, па затоа тие преку порт-
паролот реагираа дезориентирано. 

Се поставува прашањето: кој може 
од УБК да му биде доушник на Хоџа? 
Претпоставките се дека тоа може да е 

човек или на Владо Бучковски или на 
Сашо Мијалков. Ако се оди до крај по 
линијата, таа ќе стигне до Бранко Цр-
венковски, или можеби најточни ќе би-
дат изјавите на Бучковски - внимавајте 
на информациите на разузнавачите кои 
потоа ќе ви го свртат грбот. 

Каков беше ефектот од Танушевци? 
ДПА настапи контра ДУИ, притоа успеа 
да го ослободи Груевски од притисокот 
на странците да не попушта пред ба-
рањата на ДУИ, затоа што Ахмети ќе се 

поставеше како единствен фактор во 
Македонија кој може да ги решава пра-
шањата на Албанците, милум или си-
лум. Ако Груевски отстапеше пред Ах-
мети, тоа ќе значеше и пад на ВМРО-
ДПМНЕ, од што партијата тешко ќе за-
здравеше. Од друга страна, пак, ДПА до-
кажува дека се вклучува во борбата 
против организираниот криминал, за 
раз лика од луѓе од СДСМ, кои ја от чу-
кале акција. Али Ахмети се фаќа во ла-
гата дека се договорил со Груевски и 
дека сега е моментот да се актуе лизи-
раат албанските пораки во Македонија. 
ДУИ сакаше на ура да се спаси од не-
успехот и од еродирањето кои му се 
закануваат, притоа да не си ги погази 
заложбите дека е за влез на Македонија 
и во НАТО и во ЕУ, а како најпогоден го 
оцени моментот пред конкретниот од-
говор за нашите аспирации во Али јан-
сата и посетата на Буш на регионот - 
Албанија и Бугарија. Намерите на ДУИ 
беа осуетени, сега останува таа самата 
со себе да се справува. 

СДСМ ВЕЌЕ ЈА 
ИМАШЕ ВИДЕНО 

РЕПРИЗАТА НА 2001 
Се поставува прашањето зошто во 

Македонија мора секогаш да се игра 
грубо, по цена да се жртвува и државата 
за да се стекнат партиски привилегии? 
Во една таква конотација се сместуваат 
и настаните од 2001 година, кога опо-
зицијата ја обвини позицијата - ВМРО-
ДПМНЕ и ДПА дека ја фингирале војната 
за да ја поделат Македонија и да на-
прават матни бизниси, кои на поединци 
ќе им овозможат да станат енормно бо-
гати. Притоа, овие две партии беа об-
винувани дека не можат да ја водат 
земјата и да се грижат за нејзината ста-
билност, а во очите на јавноста СДСМ и 
ДУИ се претставуваа како миротворци. 
Пред окончувањето на сегашната вла-
дина криза опозицијата се обиде со 
истите средства да ги дисквалификува 
ВМРО-ДПМНЕ и ДПА. Но, за нејзина жал, 
и за среќа на македонската јавност, екс-
премиерот и екслидерот на СДСМ, Вла-
до Бучковски, во едно свое писание 
јавно призна дека тие ја наметнале те-
зата дека војната ја фингирале Џафери 
и Георгиевски, нормално со огромна 
поддршка на медиумските фабрики 
под контрола на СДСМ-Бранко Црвен-
ковски.

Во ВМРО-ДПМНЕ и во ДПА се убе-
дени дека СДСМ, со својот експонент, а 
со помош на разузнавачките линии, е 
вмешан во дестабилизирањето на Вла-
дата. Тие сметаат дека Ахмети не е толку 
способен политички да предвидува по-
тези кои ќе бидат матирачки за власта, 
туку за таква работа, во моментов, е 
способен само Црвенковски. Нешто што 
актуелните челници го потенцираа во 
политичките емисии на македонските 
телевизии.

ДОУШНИК

Зошто пропадна акцијата? Додека полицијата се подготвувала 
и го заземала теренот, некој од УБК му се јавил на Хоџа и му кажал 
дека се подготвува полициска акција за апсење и на затворениците 
и на него. Тој со дваесеттина луѓе организирал заседа на поли-
цијата. Припадниците на МВР биле затекнати од заседата, па 
затоа преку портпаролот тие реагираа дезориентирано. 

Се поставува прашањето: кој од УБК може да биде доушникот 
на Хоџа? Претпоставките се дека тоа може да е човек или на Владо 
Бучковски или на Сашо Мијалков. Ако се оди до крај по линијата, 
таа ќе стигне до Бранко Црвенковски, или можеби најточни ќе 
бидат изјавите на Бучковски - внимавајте на информациите на 
разузнавачите кои потоа ќе ви го свртат грбот. 
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