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Пишува: Венцо ДОНЕВ

ОПОЗИЦИЈАТА С   Е ФАТИ НА ЈАДИЦАТА ОПОЗИЦИЈАТА С  
ЗА СПОДЕЛУВА   ЊЕ НА ОДГОВОРНОСТАЗА СПОДЕЛУВА  
СО ГРУЕВСКИСО ГРУЕВСКИ  

Договорот меѓу Никола Груевски и 
Али Ахмети предизвика голема 
бура на македонската политичка 

сцена. Додека едните тврдеа дека има 
договор во кој се потенцира употребата 
на албанскиот јазик како втор службен 
јазик во нашата земја и пензии за по-
ранешните борци на ОНА, другите твр-
деа дека такво нешто нема. Така, секој 
на свој начин ги нудеше аргументите. 
Опозицијата, СДСМ-ДУИ, настапуваше 
рафално, при што во целата работа се 
вмеша и претседателот Бранко Црвен-
ковски. Нормална беше реакцијата на 
ДПА, бидејќи и таа се сомневаше дека 
има таков договор, кој на нив им но се-
ше директна политичка штета. 

Иницијативата на пратеникот Ѓорѓи 
Оровчанец да се закаже посебна сед-
ница на која ќе се расправа за дого во-
рот меѓу Груевски и Ахмети, или во кој 
правец оди Македонија, а на кој се пот-
пишаа и пратениците од ДПА, од ДС и 
други, ја постигна целта уште пред да 
се добие согласноста од владејачката 
ВМРО-ДПМНЕ за таква седница, бидејќи 
премиерот на прашањето на новинарот 
на "Македонско сонце", ако нема таков 
договор со ДУИ, дали тоа значи дека 
истите барања ќе се удоволат на ДПА, 
која ги имаше во својата предизборна 
програма и на кои барања стави две-
годишен мораториум, за да им се даде 
приоритет на економските прашања, 
истакна дека во Македонија има Устав, 
и поминат Рамковен договор. 

Опозицијата беше 
навлечена договорот да се 
прифати и за него да се 
расправа во Собранието, како 
што инсистираше 
иницијаторот на оваа седница, 
Ѓорѓи Оровчанец кој, пак, 
побара од Владата да 
изработи акционен план за 
нашето придвижување кон 
НАТО и ЕУ. Тоа значи овие 
законски решенија да се 
донесат во Собранието со 
заедничко учество на сите 
политички партии, на што 
инсистираа дипломатите и 
меѓународните тела, што 
подразбира споделување на 
одговорноста пред граѓаните.

"Тој Рамковен договор и тој Устав не 
предвидуваат двојазичност во Репуб-
лика Македонија и ниту една партија не 
треба да се надева на двојазичност, за-
тоа што тоа го нема ниту во Уставот, ни-
ту во Рамковниот договор и ние немаме 
намера да исполнуваме нечии желби 
кои се надвор од Уставот и надвор 
од Рамковниот договор", констатираше 
Гру евски. 

На собраниската седница тој истакна 
дека со Ахмети нема договор да се во-
веде двојазичност во нашата држава, 
туку дека во усниот договор било до го-
ворено да се подготви закон за упо тре-
ба на јазиците, кој нема да биде спро-
тивен со амандманот пет од Уставот, а 
за кој ќе се формираат работни групи. 
Притоа Груевски истакна дека и ДПА 
има слични, дури и потешки барања, и 

да прават политичките партии во Ма-
кедонија, туку тие самите треба да нај-
дат решение, и тоа во институциите на 
системот и оти тие не велат дека тој до-
говор е извршен. По него, со сличен 
став, излезе и американската амбаса-
дорка Џилиен Миловановиќ и на крај и 
евроамбасадорот Ерван Фуере. Прет-
поставките се дека дипломатите сакаат 
да ги натераат нашите политичари сами 
да донесуваат тешки одлуки, без ту то-
ри, зашто такви земји и политичари не 
им требаат ниту во НАТО ниту во ЕУ. Се-
пак, истиот ден кога Груевски кажа дека 
нема место за двојазичност, работните 
групи на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ имаа 
состанок. 

Евидентно е дека Груевски и Ахмети 
се согласија дека имало договор, но 
нив ните видувања беа различни што 

дека тие само разговараат, но не по-
стигнале никаква согласност.

АХМЕТИ НЕ ПРИЗНАВА 
ДОГОВАРАЊЕ ТУКУ 

ИЗВРШНОСТ
И Ахмети потврди дека имало ваков 

договор, односно за оваа точка од нив-
ниот договор, како и за правата на по-
ранешните борци и за избор на влада 
според Бадентер, се согласиле да се 
фор мираат работни групи и да раз гова-
раат за овие теми кои ќе бидат во со-
гласност со Уставот. Според убеду ва ња-
та на Ахмети, ваквиот договор е обв р-
зувачко-извршен, што всушност има 
дру го значење. Тоа подразбира пре го-
вори, кои можат да се изродат во сè и 
сешто, односно да донесат и сосема 
нео чекувани решенија за разлика од 
првичниот нацрт-договор. 

На некој начин претседателот на 
ВМРО-ДПМНЕ ги смири страстите кај 
ДПА, притоа најверојатно имало со ста-
нок, но и меѓународните фактори го 
про менија својот став, при што сега им 
да ваат предност на институционалните 
фор ми. Така, амбасадорот на Обеди не-
тото Кралство, Роберт Чатертон Диксон, 
во интервју за еден од дневните вес-
ници, истакна дека не е негова работа, 
ниту на неговата земја, да кажуваат што 

тоа значи, односно што е договорено а 
за што уште треба да се договараат. За 
Груевски се договорени три работи: 45 
закони да се гласаат со двојно мно зин-
ство (според Ахмети 46 со Законот за 
употреба на јазиците), рекомпонирање 
на Комитетот за односи меѓу заед ни ци-
те и дека е потребен Закон за етничките 
заедници; додека за останатите три 
имаат дијаметрално спротивни ставови 
со ДУИ и затоа е потребно да се фор-
мираат работни групи, кои ќе разго ва-
раат за тие точки, при што треба да про-
најдат решенија кои ќе бидат во со глас-
ност со Уставот и со Рамковниот до-
говор. 

Ахмети ја има сфатено "утката" во 
преговорите, па затоа од говорницата 
тој упати заканувачки зборови, односно 
Груевски да не си создава непријатели 
со неспроведувањето на одлуките, би-
дејќи минатото можело повторно да се 
повтори, алудирајќи на 2001 година. Ли-
дерот на ДУИ дури од говорницата 
сфати дека во договорот станува збор 
за жртви на конфликтот, што е сосема 
различно од неговото толкување за пра-
вата на поранешните борци на ОНА.

За цело време опозицијата инси сти-
раше да се прикаже овој договор и да 
не биде договор на две партии, туку за 
него да се разговара во Собранието. 
Тоа што го бараа и го добија. Се фатија 
на јадицата, и тие да бидат дел од пона-
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СО ГРУЕВСКИ 

тамошните решенија, затоа што Гру ев-
ски им рече дека ако биле присутни на 
средбите, на кои ги канел, ќе знаеле за 
што се разговара. За да го намали на па-
дот врз себе тој ја префрли топката врз 
Социјалдемократскиот сојуз обвинувај-
ќи ги дека тие им ветувале на ДУИ дека 
ќе се воведе двојазичност и ќе го решат 
статусот на поранешните борци на 
ОНА, наведувајќи дека тоа го ветувале 
Црвенковски, Костов и Бучковски. 

СИЛАТА НА ДУИ 
ДОБИВКА ЗА ДПА

Опозицијата беше навлечена дого-
ворот да се прифати и за него да се рас-
права во Собранието, како што инси с-

тираше иницијаторот на оваа седница, 
Ѓорѓи Оровчанец кој, пак, од Владата 
побара да изработи акционен план за 
нашето придвижување кон НАТО и ЕУ. 
Тоа значи, овие законски решенија да 
се донесат во Собранието со заедничко 
учество на сите политички партии, на 
што инсистираа дипломатите и меѓу на-
родните тела, што подразбира спо делу-
вање на одговорноста пред граѓаните.     

Бучковски се огради од обви нува-
њата на Груевски дека тој се договарал 
со Ахмети за воведување на албанскиот 
јазик како втор службен јазик во Ма-
кедонија и борците на ОНА да добијат 
пензии, но се фати на јадичката која 
беше фрлена во Собранието, затоа што 
тој прокламираше дека мора да се нај-
дат решенија за овие две точки. Мо же-

би тоа е дел од агендата на новиот по-
литички субјект, кој со дел од владините 
партнери има добри односи. Во таа на-
сока беа и заложбите на Стојан Андов.

Преку Оровчанец на ДПА й успеа да 
го испровоцира Груевски да го натера 
претседателот на Собранието да закаже 
седница за договорот со ДУИ и тој јасно 
да се изјасни дека по клучните точки 
нема договор со Ахмети, со што ќе го 
намали кредибилитетот на ДУИ. Од вак-
виот потег на премиерот лидерот на 
ДУИ си го покажа "суратот", бидејќи не 
се воздржа а да не се закани со сила. 
Токму таквиот речник и начин на Ах ме-
ти й одговара на ДПА, затоа што таа се 
промовира како партија која работите 
од интерес на Албанците во Македонија 
сака да ги решава преку системот на 
институциите. Оваа партија не сака да 
промовира сила, туку по легален пат да 
се дојде до истите права. Тачи сè уште 
го обвинува Ахмети дека војната во 
2001 година била за власт а не за права. 
Како пример за респектирање го наве-
дуваат Штуловиот универзитет во Те-
тово. 

Сите се едногласни дека сакаат Ма-
кедонија да ја видат во НАТО и во ЕУ, но 
за да се случи тоа под итно мора да се 
дооформи Судскиот совет, да се донесе 
нов Закон за јавното обвинителство и 
дијалогот меѓу политичките субјекти да 
се одржи по секоја цена, во спротивно, 
поканата за членство во НАТО ни виси 
на стаклени нозе. Ова се барања на Аме-
риканците, чија поддршка сè уште ја 
ужи ваме, но и на Европејците кои, пак, 
малку се скептични околу нашите спо-
собности за членување во НАТО и во ЕУ.

КОЈ ПОВЕЌЕ ИМ ВЕТИ НА АЛБАНЦИТЕ?!КОЈ ПОВЕЌЕ ИМ ВЕТИ НА АЛБАНЦИТЕ?!

ДУИ И СДСМ СЕ НАДЕВААТ НА ШИРОКА КОАЛИЦИЈА

Можеби Груевски малку конфузно им пристапува на работите, но 
уште почудни се надевањата на ДУИ, која веќе неколку пати имаше 
такви желби да влезе во Владата како рамноправен партнер, а сега, 
пак, се надева дека во септември, со помош на ЕУ, ќе стане дел од 
владиното мнозинство. Во овој момент во СДСМ не се способни за 
нешто повеќе, што се покажа и на толку посакуваната собраниска 
сед ница за договорот меѓу Груевски и Ахмети, ниту, пак, Црвен ков-
ски, односно за предвремени избори, затоа како најпогодна вари-
јанта, сметаат дека премиерот треба да се доведе во ситуација да 
мора да прави широка коалиција, слично како во 2001 година. Во ед-
на таква ситуација ќе се обидат да го разнишаат од внатре. Можеби 
пожарите се дел од посакуваната ситуација, за што ќе се обвини 
дека не се способни да се справат, ако се има предвид дека некои 
гра доначалници пред неколку месеци ги оправдаа пироманите, 
затоа што биле незадоволни од нешто.


