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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОРАДИ "ВО 
АХМЕТИ СТАНА  

" В У Д У - С Е А Н С И Т Е "  С Е  П Р Е Ф Р Л И     Ј А  В О  С О Б РА Н И Е Т О  Н А  Р М   " В У Д У - С Е А Н С И Т Е "  С Е  П Р Е Ф Р Л И  

Во последно време сè повеќе по-
литичкиот дијалог меѓу ВМРО-
ДПМНЕ и ДУИ се претвора во "ву-

ду-сеанса", на која се боцка де со една 
де со друга игла куклата "Македонија". 
На тој начин, во умртвувањето на демо-
кратијата и на повеќепартискиот пар-
ламентарен живот не учествуваат само 
експертските тимови од посочените 
партии, туку и оние кои премолчно 
дозволуваат вака да се одвиваат ак ту-
елните политички процеси. Тоа значи 
дека поканата за муабет претставува 
преседан во филозофијата на водењето 
на домашната политика. Ако притоа 
пиењето пелин кафе е проследено и со 
присуство на т.н. мировници од стран-
ство, тогаш треба да й плукнеме в лице 
на сегашната политичка конјунктура, 
која без срам, без перде, без ниту малку 
акл или разум во главата за иднината на 
македонскиот народ, го продолжува 
про давањето на македонските нацио-
нални интереси. Поради тоа, мораме да 
се прашаме дали тие се политички 
претставници на граѓаните, кои за нив 
гласале во 2006 година, или се слуги на 
геостратешките интереси на големите 
сили. Всушност, кој им даде дозвола, кој 
им даде "аусвајс" да преговараат во че-
тири очи и притоа да донесуваат озло-
гласени договори кои, еве и да не се 
потпишани, но сепак осведочени, носат 
сосема друга политичка тежина.

Присуството на странци во 
Собранието, на средбата меѓу 
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, е 
финале пред финалето. Двете 
од петте прашања од 
договорот меѓу Груевски и 
Ахмети, законот за јазиците и 
статусот на припадниците на 
ОНА, веќе е преточен во 
реалност. 

Кој политички ги осакатил 
бранителите на Република 
Македонија? Кој нив ги 
изедначува со припадниците 
на ОНА? Кој ќе одговара 
зошто и натаму се води "војна 
во Македонија", но сега на 
маса. Ќе доживееме ли 
Македонија да им остане на 
Македонците, или на хартија 
Македонија ќе се предаде на 
Албанците?

РЕЦЕПТ ЗА ТОРТА
Оваа опасна теза дека охридскиот 

Договор е во криза, односно дека Рам-
ковниот договор не успеа да ги амор-
тизира тензиите од 2001 година, не мо-
же да се преточи во нов т.н. осведочен 
договор меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ.

Поточно, зошто власта преговара 
или воопшто нешто преговара со опо-
зиционата ДУИ? Зошто СДСМ, додека 
беше на власт не преговараше со ДПА, 
кога и таа беше во опозиција, а всуш-
ност имаше исти барања - со единствена 
разлика што беа спакувани во друга 
обвивка. И на крај - зошто ги плаќаме?

Овој опасен ôд по жица нè води кон 
бездната, бидејќи на патот кон ЕУ и кон 
НАТО не сме се помрднале од мртва точ-
ка. Притоа, не треба да ликуваат ниту 
политичките претставници на СДСМ, 
затоа што тие беа кумови на сегашната 
практика. Всушност, нивниот калауз ја 
отвори Пандорината кутија. 

Во овој момент, она што се прави зад 
кулисите, надвор од очите на јавноста, 
не е придавка на ВМРО-ДПМНЕ, туку е 
епитет и на СДСМ. Тој шлаг на тортата го 
зготвија сдсмовските готвачи во пе рио-
дот од 2002 до 2006 година, а овие дру-
гиве, пак, по нивен рецепт го печат ко-
лачот.

Тоа значи дека присуството на ст ран-
ци во Собранието, на средбата меѓу 
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, е финале пред фи-
налето. Двете од петте прашања од до-
говорот меѓу Груевски и Ахмети, зако-
нот за јазиците и статусот на припад ни-
ците на ОНА, веќе се преточени во ре-
алност. Имено, што промовираше МЦМС 
- ресоцијализација на борците. Борците 

на ОНА се изедначија со бранителите 
на Република Македонија. Да потсе ти-
ме, невладините промотори се про-
должена рака на експолитичката кон-
јуктура, која во претходните четири го-
дини не најде за сходно да каже дека 
припадниците на ОНА и припадниците 
на АРМ и на МВР ќе добијат боречки 
права. Нели ова нè потсетува на едно 
друго не толку паметно време, кога се 
појавија многу кандидати за парти зан-
ска споменица. Притоа, оние кои вис-
тински учествуваа во Народноослобо-
дителната војна беа маргинализирани 
само затоа што се бунтуваа против екс-
тремистичките албански елементи кои, 
исто така, при крајот на војната се ин-
филтрираа во партизанското движење 
и подоцна добија партизанска спо ме-
ница, вработување, право на социјална 
помош итн.

Значи, прашањето е комплексно, 
при што треба да се раздели прашањето 
за социјалната положба на при падни-
ците на ОНА од прашањето за нивното 
историско значење во времето и во 
просторот во кои тие се бореле или се 
појавија во 2001 година. Меѓутоа, ако ја 
свртиме и другата страна на медалјата, 
тогаш лесно можеме да констатираме 
дека тие знаеле зошто се бореле, до де-
ка бранителите, пак, сега се во недоу-
мица - за кого, за што и за каква Ма ке-
донија се бореле.

Кој политички ги осакатил бра ни те-
ли те на Република Македонија? Кој нив 
ги изедначува со припадниците на ОНА? 
Кој ќе одговара зошто и натаму се води 
"војна во Македонија", но сега на маса. 
Ќе доживееме ли Македонија да остане 
на Македонците, или на хартија Маке-
донија ќе им се предаде на Ал банците?

НИТУ КАФЕТО НЕ НИТУ КАФЕТО НЕ МОЖЕМОЖЕ ДА МИНЕ БЕЗ  ДА МИНЕ БЕЗ 
ШЕЌЕРОТ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ФАКТОРИШЕЌЕРОТ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ФАКТОРИ
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ЈНАТА НА МАСА" 
 "БОГ" ЗА МАКЕДОНИЈА 

" В У Д У - С Е А Н С И Т Е "  С Е  П Р Е Ф Р Л И     Ј А  В О  С О Б РА Н И Е Т О  Н А  Р М    Ј А  В О  С О Б РА Н И Е Т О  Н А  Р М   

ПЕШКИРОТ ВО РИНГ
Според континуираниот домашен 

атак врз "срцето" на Република Маке-
донија, кој сестрано е поддржан од ме-
ѓународниот фактор, може да се кон-
статира дека земјава се наоѓа пред по-
литички колапс. Во овој момент пре-
миерот Никола Груевски е во состојба 
на сардисаност од три страни. Првата 
опасност го демнее во коалицијата, ка-
де ДПА отворено се залага за експан-
зионистичка албанска националис тич-
ка политика. Втората опасност, ниту 
НСДП е помалку нежна. Таа едно збо-
рува, а зад грб му шурува со СДСМ и со 
ДУИ. На тој начин сè повеќе се при-

неа "е опфатен поголем дел од плат-
формата на ДУИ".

Според Ахмети, ова претставува уш-
те еден силен и праведен доказ за из-
држаноста и за легитимните барања на 
партијата. Но, дали нивните барања се 
легитимни, или врз нивната положба 
влијае "параспурот" кој владее во сегаш-
ната коалициона власт?! 

"Резолуцијата на Европскиот пар ла-
мент мора да се сфати правилно од сите 
политички партии, а мајскиот договор 
меѓу ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ да се импле-
ментира што побрзо и тоа не како преч-
ка, туку како шанса за исполнување на 
критериумите за ЕУ и за НАТО", се на-
ведува во писмото на претседателот на 

од оваа беспредметна борба со ДУИ. 
Неодамна СДСМ му порача на Груевски 
тоа што го договорил со лидерот на 
ДУИ сами да си го реализираат и да не 
бара од нив да ја споделуваат одговор-
носта.

"На Груевски не му требаше СДСМ 
кога одлучи да разговара сам со Ах ме-
ти, тогаш го истурна СДСМ од пре го ва-
рачката маса. Сега кога виде дека треба 
лично да ја носи одговорноста за сво-
јата лоша политика и за лошите потези, 
сега ги бара сите", изјавија опозицио-
нерите.

"Договорот Груевски-Ахмети всуш-
ност е едно танго за двајца и секој кој ќе 
се вмеша во едно такво дело е ап со-

ближува кон тезата за "септемвриско 
здружување и правење ново парла-
ментарно мнозинство". Тоа значи дека 
Титовите следбеници ќе бидат ставени 
во улога на "предавници", бидејќи лич-
ниот интерес е поголем од опстанокот 
на коалицијата, односно од интересите 
на државата и на македонскиот народ. 
Нивното "боксерско востание" ќе оди 
во прилог на третиот домашен фактор - 
ДУИ, која сега може мирно да спие, би-
дејќи во секоја комбинација е поли-
тички лотариски добитник. Всушност, 
ако се соберат сите фактори кои влијаат 
врз политичкиот амбиент во земјава, то-
гаш Рубиковата коцка може да се сос-
тави. ДУИ без малку е партија на власт, 
иако формално правно е во опозиција.  

"Вистината доцни, но не заборава", 
оценува лидерот  на ДУИ, Али Ахмети, 
кој поздравувајќи ја Резолуцијата на 
Европскиот парламент истакна дека во 

ДУИ, Али Ахмети, кој со сличен тон се 
огласи и во 2001 година, со един ствена 
разлика што тогаш никој не го разбра 
што сака да каже меѓу редови.

"Оваа Резолуција не е само поддршка 
за нашата политика и платформа, туку 
ја докажува поддршката и почиту ва-
њето на волјата на сите Албанци во Ма-
кедонија", потенцира претседателот на 
ДУИ.

И во оваа пригода тој ја истакна уло-
гата на неговото членство, кое цело 
време имало трпение, бидејќи Ахмети 
за нив е "Бог" на земјата, а за разлика од 
него македонските лидери можат вода 
да му носат и притоа да му ги мијат но-
зете.

Ахмети му се заблагодари на своето 
членство, на гласачите и на албанските 
граѓани, затоа што знае што е "беса", 
која за нив претставува прва и основна 
буква во албанската традиција. Притоа, 
Ахмети уште еднаш покажа како треба 
се бранат албанските интереси. Тој це-
ло време гордо ја креваше главата, до-
дека македонските фактори постојано 
го наведнуваа вратот. Зарем и во оваа 
ситуација, која нема масовен вооружен 
атак врз институциите на системот мо-
раа да ја поднаведнат главата и пре-
молч но да го фрлат "пешкирот во рин-
гот"!?

ЛОШИ ПОТЕЗИ
Очигледно премиерот Никола Гру ев-

ски нема 'ксмет, односно нема поли-
тички сенс за акција, која може да му до-
несе соодветна и навремена реакција. 
Затоа и опозицијата го остави на це ди-
ло, бидејќи таа смета дека ќе профитира 

лутен вишок. Она што нас нè зачудува 
кога ја добивме поканата е тоа што сме 
повикани да разговараме за еден до-
говор за кој премиерот нè убедуваше 
дека едноставно не постои", истакна 
Андреј Жерновски од ЛДП.

На оваа тема, исто така, и ДПА сè 
повеќе се откажува од коалициониот 
брак. Лидерот Мендух Тачи многу пати 
истакна дека договорот Груевски-Ах-
мети не го признава и дека неговата 
партија нема да го гласа Деловникот, 
кој неодамна повторно ги разгоре ст рас-
тите кај коалиционите партнери. Всуш-
ност, новиот Деловник покажа колку 
власта е ровита, дека воопшто не е во 
состојба да ги контролира поли тичките 
процеси, кои ги диктира ДУИ, односно 
меѓународниот фактор. Тоа зна чи дека 
и оваа власт е под силно вли јание на 
меѓународната заедница, која воопшто 
не ја интересираат национал ните инте-
реси на македонскиот народ. Ваквиот 
начин на одвивање на домаш ната по-
литика води кон една насока - а тоа е 
конечна реализација на "планот за 
Илирида", која мора да се гледа во 
контекст на статусот на Косово. Во од-
нос на ова мора да се погледне и на од-
несувањето на македонските поли-
тички фактори, особено на најистак на-
тите раководители во ВМРО-ДПМНЕ и 
во СДСМ, кои не сакаат да го преземат 
ризикот на себе, односно да понудат 
многу пореална политика, која ќе го 
промени правецот на движење на др-
жавата. Ако вака се продолжи тогаш, 
признале или не, ова е вовед во фе де-
рализација, односно во растурање на 
ма тичната земја на македонскиот на-
род... 

Ако се соберат сите фактори кои 
влијаат врз политичкиот амбиент 
во земјава, тогаш Рубиковата коц-
ка може да се состави. ДУИ без мал-
ку е партија на власт, иако фор-
мално правно е во опозиција.  

"Вистината доцни, но не за бора-
ва", оценува лидерот на интегра-
тивците, Али Ахмети, кој поздра-
вувајќи ја Резолуцијата на Европ-
скиот парламент истакна дека "е 
опфатен поголем дел од платфор-
мата на ДУИ".


