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Пишува: Венцо ДОНЕВ

Им нема крај на игрите. Откако по-
мисливме дека ете позицијата и 
опозицијата нашле заеднички ја-

зик, не мислам за платите, односно за 
прашањата од политичка природа, како 
што е она за Републичкиот судски совет, 
работите застранија во друга насока. 
Патеката завршува кај претседателот на 
државата. СДСМ се бореше за чле ну ва-
ната форма на членови, што на некој на-
чин и успеа. Но, очигледно е дека добро 
функционира триаголникот СДСМ-Бран-
ко-ДУИ. По интерпелацијата премиерот 
ни соопшти дека имало начелен договор 
со Црвенковски да се реши ова пра ша-
ње, со тоа што тој во своите два предлога 
ќе мора да обезбеди едно место за кан-
дидатот на ДУИ, затоа што Канзовски не 
им бил по ќеиф.

На преговорите меѓу власта и опо зи-
цијата, во Клубот на пратениците, прет-
ставникот на ДУИ, Рафиз Алити, рече де-
ка не се согласуваат со предлогот на Гру-
евски преку Црвенковски да биде кан-
дидиран нивниот претставник во РСС, 
туку тие сакаат тој да влезе во трите 
предлози од Собранието. СДСМ, пак, ин-
систира досегашните предлагани кан ди-
дати да не влегуваат и во новата кан ди-
датура, зашто ги сметаат за партиски кан-
дидати. По ваквиот настап на ДУИ, поиз-
весно е дека тие се синхронизирани со 
претседателот, а со тоа и со СДСМ, и де-
ка станува збор за тоа кој ќе има пре-
власт во РСС.

ДУИ, во контекст на политичките иг-
ри, ја обвини ВМРО-ДПМНЕ дека намер-
но го одложува спроведувањето на до-
говорот меѓу Никола Груевски и Али Ах-
мети и најави дека нема да гласа за до-
комплетирање на Судскиот совет ако не-
маат свој член. За да докажат дека се се-
риозни во своите намери тие ја минираа 

Груевски, кој со враќањето 
на ДУИ во Собранието, 
собра политички поени и 
извојува Пирова победа, 
сега е ставен во пат 
позиции, при што 
политичките плодови ги 
собираат ДУИ и 
Црвенковски. Тоа значи 
дека ако вака продолжи 
работата на сегашната власт 
наесен можат да се 
очекуваат предвремени 
избори, како единствен 
излез од политичката криза 
во која западна Владата на 
Груевски. Блокадите би биле 
сè поголеми, што практично 
нема да има голем ефект од 
наводното работење на 
некои од властите.

лидерската средба во вторникот и во 
средата во Клубот на пратениците, каде 
што се бараше решение за изборот на 
јавен обвинител, како дел од судските 
реформи. Сега СДСМ покажа извесна 
кон структивност. Според партиската 
порт  паролка на ДУИ, Ермира Мехмети, 
Груевски правел сè за да го релативизира 
договорот меѓу ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ. 

"Парадата во Клубот на пратениците, 
ка де што Груевски манифестираше цврс-
тина со присуството на своите мно гу-
број ни сателити, не е во духот на на оѓа-
ње решение. Иницијативата за судските 
реформи и за Законот за јавно обви ни-
телство е задоцнета и ние сериозно оче-
куваме ВМРО-ДПМНЕ да пристапи кон 
спроведување на договорот", изјави Џе-
ват Адеми од ДУИ по бојкотот на ли дер-
ската средба. 

Тој му испрати порака на Груевски се-
риозно да се позанимава со обврските 
од договорот, бидејќи рокот за измена на 
Деловникот истекувал во четврток. Спо-
ред генералниот секретар на ДПА, Руж ди 
Матоши, отсуството на ДУИ од лидер-
ската средба е "нивна греш ка", со која 
покажуваат колку се заинте ресирани за 
евроатлантските интегра ции, односно 
дека играат некоја дого во рена игра. 

КОЈ Е ПОГОЛЕМ 
АЛБАНЕЦ?

Неделава пред пратениците се најде 
и промената на Деловникот за работа на 
Собранието кој, пак, се поврзува со упо-
требата на јазиците, односно на албан-
скиот јазик. Но, уште на почетокот на 
оваа седница се виде дека донесувањето 
на собранискиот Деловник нема да оди 
така лесно, бидејќи конфронтациите дој-

ОРКЕСТРИРАНИТЕ ПОТЕЗИ ЈА В    ОДАТ МАКЕДОНИЈА ОРКЕСТРИРАНИТЕ ПОТЕЗИ ЈА В  
НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИНА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ  
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доа до точка на усвитување. За малку и 
македонското Собрание ќе влезеше во 
светските анали како место каде се сте-
пале пратениците. Нормално, на ог нот 
бензин дотури ДУИ, на што се налепи и 
СДСМ.Според Силвана Бонева од ВМРО-
ДПМНЕ, тие се согласиле комисиите да 
можат да се водат и на албански јазик, 
додека во ДУИ ја застапуваат тезата за 
целосна двојазичност, а СДСМ, пак, се 
противи на оваа идеја. Пратеникот од 
ДУИ, Џевад Адеми, вели дека другите оп-
ции не ги интересираат и дека неговата 
партија ќе се држи до постигнатиот до-
говор со Груевски, односно решавање 
на проблемот со употребата на јазиците, 
статусот на борците на ОНА, Комитетот 
за односи меѓу заедниците итн. Токму на 
оваа тема албанските пратеници се до-
кажуваа кој е поголем Албанец и кој на-
правил повеќе за употребата на албан-
скиот јазик.

"Не е добро за потребата за доне су-
вање закон за јазиците Груевски да го 
користи својот портпарол Мендух Тачи, 
кој дава контрадикторни изјави. Тачи на 
Албанците им вели дека службената упо-
треба на албанскиот јазик е договорена 
работа, а на Македонците дека нема да 
биде службен јазик. Инсистираме да се 
донесе закон за употреба на јазиците. 
Пре миерот не е тој кој треба да каже ка-
де, колку и како ќе се применува албан-
скиот јазик", порача Адеми. 

Мен дух Тачи, пак, истакна дека наја-
вите за употреба на албанскиот јазик на 
територијата на целата држава се "ха лу-
цинации на други луѓе" и дека тоа не е 
предвидено со Рам ковниот договор. Тој 
вели дека во Охрид се случиле две ра-
боти: комплетна кул турна автономија на 
Албанците и нивна правична застапе-
ност во државата. 

манипулира со јавноста и, за жал, се пре-
твора во најрестриктивниот толкувач на 
Рамковниот договор само за да му се до-
падне на политичкиот патрон. 

ПРЕДУПРЕДУВАЊА 
ДО ГРУЕВСКИ

Но, пред две седмици токму Тачи од 
Струга порача дека воведувањето на 
албанскиот јазик како втор службен ја-
зик на целата територија на државата е 
договорена работа меѓу него и пре мие-
рот Никола Груевски, иако ваквите твр-
дења беа отфрлени од ВМРО-ДПМНЕ.

Од изјавите, соопштенијата и од јав-
ните настапи се забележува дека двете 
албански партии повеќе калкулираат за 
придобивање на секој гласач отколку 
реално да ги решат работите кои се во 
корист на Република Македонија, од нос-
но нејзино побрзо зачленување во ин-
тегративните организации. Нивната вој-
на е поостра и затоа што рејтингот пов-
торно се промени, а кога се игра со на-
ционалните чувства а не со економски 
теми, се постигнуваат најдобри резул-
тати.

Од друга страна, СДСМ и ЛДП не са-
каат да се вклучуваат во договарањето, 
затоа што Ахмети и Груевски се дого ва-
рале во четири очи ниту, пак, сакаат да 
дадат кандидат за Комитетот за односи 
меѓу заедниците. ЛДП се лути зашто не-
кои понуди прво одат кај СДСМ, а дури 
потоа кај нив.

Доколку вака се продолжи тогаш твр-
дењата на Арбен Џафери дека ова е 
смислена криза во режија на Бранко и 
на Али ќе добијат смисла, зашто на ва-
ков начин во прв ред се исфрла ДУИ, ко-
ја всушност станува партија која ги дик-

Во една ваква ситуација ДПА сè по ве-
ќе се елиминира од влијанието и од кре и-
рањето на политиката и на политичкото 
мнение, затоа можеби и нема да биде 
изненадувачки ако оваа партија преземе 
и порадикални чекори, особено по из-
борот на Мендух Тачи за претседател на 
ДПА.

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД 
САТЕЛИТИТЕ

Груевски, кој со враќањето на ДУИ во 
Собранието, собра политички поени и 
извојува Пирова победа, сега е ставен 
во пат позиции, при што политичките 
плодови ги собираат ДУИ и Црвенковски. 
Тоа значи дека ако вака продолжи ра-
ботата на сегашната власт наесен може 
да се очекуваат предвремени избори, ка-
ко единствен излез од политичката кри-
за во која западна Владата на Груевски. 
Блокадите би биле сè поголеми, што 
прак тично нема да има голем ефект од 
наводното работење на некои од влас-
тите. Во контекст на кризите е и судирот 
со градоначалникот на Скопје, Трифун 
Костовски, кој речиси за сè бара помош 
од Владата. Човекот кој ги менуваше ст ра-
ните сега е непожелен и за Груевски, па 
затоа бараат негова оставка. Кос тов ски, 
кој немаше доблест да сфати дека за 
градоначалник го наместија Љубчо и 
Бранко за да не им пречи на претседа-
телските избори, нема доблест ниту сега 
да признае дека рејтингот кој го ужива 
меѓу скопјани е катастрофален. Како и 
да е, Груевски ќе нема многу голема ште-
та ако се откаже од услугите на Кос тов-
ски, туку напротив повеќе ќе добие.  

Со ваквото водење на политиката 
пораснаа апетитите и на помалите пар-
тии. Демократската партија на Турците 
за да й се придружи на власта бара ми-
нистерско место, а за поддршка на не-
кои од законите со Бадентерово мно зин-
ство бара гарантирани пратенички мес-
та за помалите заедници. По ова праша-
ње како да се совпаѓаат ставовите на по-
зицијата и на опозицијата.

Груевски нема од што да се плаши за 
да распише предвремени избори, бидеј-
ќи рејтингот му е висок и сигурно ќе ги 
победи СДСМ, при што ќе освои поголем 
број пратенички места кои ќе му гаран-
тираат комотност во Собранието. Уште 
еден пораз на СДСМ му го расчистува па-
тот на Бранко Црвенковски до претсе-
дателските избори, односно симнување 
на Радмила Шекеринска од лидерската 
позиција, и во зависност од рејтингот, 
или тој ќе се врати во партијата или ќе 
постави некој ептен свој човек. Нема да 
биде изненадување ако на некој од 
старите сопартијци му понуди компро-
мисно решение за спас на левицата, што 
е и реално да се очекува. Исто така, ли-
дерот на ВМРО-ДПМНЕ ќе се ослободи 
од притисокот на малите сателит-партии и 
ќе го намали влијанието на ВМРО-НП и 
на НСДП, но и ќе ги придобие симпатиите 
на дијаспората со пратеничките места за 
нив.

ОРКЕСТРИРАНИТЕ ПОТЕЗИ ЈА В    ОДАТ МАКЕДОНИЈА ОДАТ МАКЕДОНИЈА 
НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ 

Оваа изјава на Тачи во ДУИ ја сметаат 
за "најстрашна", затоа што неговата пар-
тија ќе се бори против сите оние кои ќе 
се ангажираат албанскиот јазик да стане 
службен. Изјавата на новиот претседател 
на ДПА од страна на ДУИ беше осудена,  
минатиот викенд тој изјави дека него ва-
та партија не се залага за офици јализи-
рање на албанскиот јазик на целата те-
риторија на државава. Од ДУИ го обви-
нуваат Тачи дека дава различни изјави 
"за македонската и за албанската јав-
ност". 

"Додека кај Албанците изјавува дека 
официјализирањето на албанскиот јазик 
е завршена работа, раководството на ДПА 
со сервилност й се додворува на маке-
донската јавност, гарантирајќи й дека 
албанскиот јазик никогаш нема да стане 
службен", истакнуваат во ДУИ. 

Според партијата на Ахмети, рако вод-
ството на ДПА, соочено со ситуацијата 
која ДУИ легитимно ја наметна пре го-
варајќи со лидерот на мнозинството за 
официјализирање на албанскиот јазик и 
негова употреба во секоја државна и 
јавна сфера, сега прави акробации за да 

тира политичките текови во земјава од 
опозиција. Дека ова има некаква смисла 
се забележува и по последните истра-
жувања на јавното мислење, според кое 
ДУИ има три проценти пред ДПА, иако 
претходно беа изедначени. Но, не треба 
да се заборави дека Ахмети има под дрш-
ка и од НСДП. Џафери го оцени како мно-
гу лош договорот кој пред извесно вре-
ме го постигнаа ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Тој 
смета дека е нелогично владејачка пар-
тија да води такви преговори со опо зи-
циона партија. Сепак, Џафери конста ти-
ра дека тоа е ујдурма на членовите на 
СДСМ, кои на таков начин сакаат да й 
наметнат на ВМРО-ДПМНЕ отстапки кои 
сами не можеа да ги направат и да й се 
одземе силата на ДПА и да се прикаже 
дека сите вредни работи за Албанците 
ги реализира ДУИ.

Размислувањата на лидерот во за ми-
нување имаат смисла, но во себе содр-
жат порака, која е наменета за лидерот 
на најголемата партија ВМРО-ДПМНЕ, Ни  -
кола Груевски, да внимава што прави, 
бидејќи довербата не е дадена еднаш 
засекогаш.


