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ЕСАД РАХИЌ, ПРАТЕНИК ВО 
МАКЕДОНСКОТО СОБРАНИЕ

НОВА    ТА "ФАЛАНГА" НА МЕГДАННОВА  
СО  "    ДЕТСКАТА ГРАДИНКА" СО  "     

Разговорот го водеше:  
Жаклина МИТЕВСКА

Господине Рахиќ, одлуката на ЦО на СДСМ 
да Ве исклучи од партијата ја оце нивте 
како не легитимна, а владеењето на но-
вото раководство го изедначивте со вла-
деењето на Груевски, односно го на ре-
ковте автократско владеење...  

РАХИЌ: Па, како расчистуваше Груевски со 
Кедев, со Ганка, со останатите, кои подоцна на 
некој начин ги врати. Ако сега тоа ја теши гос-
поѓа Шекеринска, односно дека на таков начин 
за година-две СДСМ ќе го врати рејтингот или 
ќе стане тоа што сега е Груевски, греши. Гру ев-
ски и Шекеринска, бидејќи генерациски се 
блиски, по начинот на владеење се како 
близ наци. Автократски, тоталитарно, нема 
демократија во нивното размислување. Ду-
ри и овој висок рејтинг на Груевски и стилот на 
кој условно речено ја "замајува" јавноста, иако 
морам да признаам дека ми се допаѓа на чинот 
на кој во одредени сегменти ја води ра ботата, 
ќе падне. Не се гради своја среќа на туѓа не-
среќа. Инаку, реков дека станува збор за не ле-
гитимна одлука на нелегитимен орган избран 
на нелегитимен Конгрес. Откако Шекеринска 
првиот пат го собори Бучковски, одржаа уште 
еден Конгрес, односно ја избраа вториот пат. На 
тој Конгрес таа можеше да оди на избор со 
истите делегати кои ќе й го потврдат мандатот и 
веројатно ќе имаше мандат. Сега се случува 
друго, можам судски и кривично да й го ос по-
рам нејзиното право дека таа го узурпира пот-
писот. Јас сè уште таму имам добри пријатели, 
добар дел од животот го поминав таму, каде 
останаа многу чесни луѓе. Но, некој сметаше де-
ка Есад Рахиќ им го руши високиот углед и реј-
тинг кој го имаат меѓу граѓаните, иако за пет 
ипол години, колку што сум пратеник и прет-
ходно како заменик-генерален директор на не-
колку јавни претпријатија, немам никаква афе-
ра. Едноставно, заради ситни интереси некои 
луѓе се тргнати од СДСМ. Жал ми е што поради 
крупни интереси некои останаа во СДСМ и 

Есад Рахиќ, на возраст од 43 години. 
Бош њак. Дипломиран правник. Добро 
го познава англискиот, а се служи со 
турскиот и со гер манскиот јазик. Живее 
во Скопје.  

Рахиќ е поранешен претседател на 
Град ската организација на СДСМ-Скоп-
је, и пора нешен заменик-гене ра лен ди-
ректор на "Во довод". 

Човек кој, како што вели самиот, ја 
сака Ма кедонија со срце и со разум, а 
не со желудник. Во Македонија, до пол-
нува тој, доаѓа времето на такви луѓе. 

НА НА ГРУЕВСКИ И СО "ПРВАЧ   ИЊАТАГРУЕВСКИ И СО "ПРВАЧ " НА ЦРВЕНКОВСКИ  
тие ќе му донесат само зло. Во принцип јас ќе признаам 
дека сум социјалдемократ, јас сум левичар, тоа никој не 
може да ми го одземе. Можат ус ловно да речат дека ме 
исфрлиле од партијата, но и во неа вле гов доброволно. 
Погледнете ја ма кедонската историја, нај го лемите ре во-
луционери Гоце Дел чев, Димитар Влахов... биле со ци јал-
демократи, левичари. Левицата не е мртва опција, на про-
тив ја води група луѓе ко ја нема ништо заедничко со неа, 
односно само така се на рекуваат, ја злоупотребуваат. Тие се 
само нејзини симула тори или узурпатори.

Струјат различни шпекулации која била вистинската 
причина за Вашето исклучување. Од обид да се при-
кријат предупредувањата за неукоста на Шеке рин-
ска во водењето на партијата до идеја актуелниот ам-
ба садор во Грција, Благој Ханџиски, по враќањето 
од Ати на, да ја преземе лидерската палка, а со тоа да 
ја врати дисциплината во партијата...

РАХИЌ: Тоа се шпекулации. Шест месеци во сите ин тер-
вјуа го напаѓав раководството, дури и претседателот на др-
жавата. За Шекеринска немав ниту еден лош збор. Во мо-
мен тот кога прв пат јавно реков дека во начинот на вла де-
ење партијата е слична со владеењето на Груевски, ве ро-
јатно капката вода ја прелеа чашата. Втора работа е дали 
има демократија во СДСМ? Но, дали воопшто има демо-
кратија во политичките партии во РМ. Ние се за лагавме за 
непосредни избори, каде членството ќе избере. Според 
она што го знаат за членовите тие ќе ги изберат луѓето кои 
ќе ги водат партиите. Тоа секаде во светот се практикува. 
Тоа е рецепт за демократизација. Од надвор сме проценети 
како држава која нема демократски капацитет. Ако немате 
демократски капацитет во власта, која по ред треба да 
ги апси криминалците, меѓутоа ако таа спроведува 
постапка во која однапред ги осудува, и иако има опо-
зиција која е антипод на власта, а треба да развие по-
инаков начин на дејствување, но го работи ис тото како 



НОВА    ТА "ФАЛАНГА" НА МЕГДАН ТА "ФАЛАНГА" НА МЕГДАН  
СО  "    ДЕТСКАТА ГРАДИНКА"  ДЕТСКАТА ГРАДИНКА"       

НА ГРУЕВСКИ И СО "ПРВАЧ   ИЊАТАИЊАТА"" НА ЦРВЕНКОВСКИ НА ЦРВЕНКОВСКИ    
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позицијата, тогаш има две партии, кои на ист на чин, ус-
ловно речено, практикуваат демократија. Тоа го не ма ни-
каде. Тоа беше првото, второто давање поголема са мо стојност 
на општинските организации. Во Охрид, на г. Чин го, кој беше 
избран, му го поништија изборот зашто од 73 де ле га ти 62 гла-
саа за него. Се очекува да зборувате за партиска де мократија, 
за невработеност, за бркање од работа, а како ли дер на пар-
тија од СДСМ бркате 13 луѓе, кои 15 години таму ра ботеле. Тоа 
за мене е лицемерие. Иако не се согласувам со гос поѓа Ше-
керинска, сепак сметам дека си ги знае работите. Ве ро јатно 
повторно ќе беше добар министер, иако мислам дека не може 
да биде лидер и премиер, бидејќи нема ниту ден работен стаж. 
Всушност, доаѓаат луѓе од невладини орга низации, од Совет 
на град Скопје и сакаат да бидат премиери. Сметам дека кон-
цептот кој таа го води во партијата е концепт кој го водеше 
Бранко Црвенковски. Меѓутоа, има различни профили. СДСМ 
со Црвенковски изгледаше поинаку од СДСМ со Шекеринска. 

Која е разликата во нивното раководење со партијата?

РАХИЌ: Разликата е голема. Црвенковски беше подготвуван 
подолго време и ние го градевме неговиот имиџ, иако во нај-
голем дел тој сам си го изгради. Шекеринска на ист начин води 
иста партиска структура, но ќе мора да се обиде малку пои на-
ку да ја формира приказната. Веројатно со тек на време да на-
прави и обид на друг начин да го наследи за мене тешко на-
следливиот Црвенковски. Шекеринска прави кардинални 
греш ки. Пред некој ден изјави дека благодарение на неа Ма-
кедонија го добила статусот земја-кандидат, при што заборава 
дека сите заедно, а најмногу македонскиот народ одработи за 
тоа. Сè што е успешно е нејзино, а неуспешното е на Рахиќ или 
на Петковски. Таа има интелект, претпоставувам и визија, но 
проблемот е во луѓето со кои е опкружена, зашто дозволи тоа 
да бидат луѓе на Црвенковски и некои предавници-полтрони 
вук-бранковички елементи во партијата, кои Бучковски ги 
измисли, а го предадоа. Й реков дека тие кои еднаш издале ќе 
ја предадат и неа. Времето ќе покаже кој од нас бил во право. 

Како главна причина за исклучувањето се спомнува Ва-
шето залагање за формирање нова политичка партија. 
Ве поврзуваа со екслидерот Владо Бучковски, а сега и 
со Љупчо Јордановски...

РАХИЌ: Не е прашање дали Рахиќ ќе формира партија, за 
што повеќе пати ме прашале. Но, јас малку поинаку ќе го по-
ставам прашањето. Според мене, а и голем број инте лек ту-
алци, црно-белата слика која во Македонија постои 17 го ди ни 
не дава резултати. Народот е поделен. На почетокот нè по-
делија СДСМ - "комуњари", ВМРО-ДПМНЕ - "бугараши", подоц-
на нè поделија на Македонци од една и на Албанци од друга 
страна и 17 години имаме перманентни судири. Проблемот е 
што 17 години ни кажуваа дека сме лидери во Источна 
Европа, на  Балканот, па и лидери на Западен Балкан. Зна-
чи, се собира нашиот лидершип, за  на крај да излезе дека 
само Албанија е зад нас, а знаејќи ги реформите и струк-
турните поместувања во неа, за неколку години ќе бидеме 
последни. Некој едноставно перманентно создава криза 
во РМ, граѓаните сè полошо живеат, а тие, пак, подобро. 
Станува збор за мал број олигарси, поврзани со олигарсите 
политичари, една структура, па што и да се случи неа й е до б-
ро. Од друга страна, огромен дел од народот е незадоволен, 
невработен, тие што работат не добиваат плата, сè потешко 
доаѓаат до виза. Дефинитивно, од една страна има политичари, 
не се тоа само Шекеринска, тука е и Груевски, и Рахиќ, како и 
другите кои го лажат народот дека утре ќе биде подобро, а 17 
години има само крвничка транзиција-геноцид над овој на-
род. Веројатно од тука се и претпоставките дека наесен ќе 
се појави нов политички субјект. Тоа ќе биде мулти нацио-

нална партија, иако спо- ред мене во РМ жи-
веат 2 милиона Маке- донци од раз лич-
но ет нич ко потекло. Мо ја та ви зија е 
американската при каз-
на. Мислам дека само та- ка можеме да 
оди ме на пред, затоа што де ле ње на пле-
ми  ња до ве ду ва до она што сега сме. 
Мно  гу интелек туал ци, обич  ни гра ѓани 
гле даат како со се дите, кои се за нимаваат со 
политика или со сомни тел- ни бизниси, пре-
ку ноќ екс трем но се бо га- тат, а 
тие се сè по сиро-
маш ни. Ве ро-
јатно добар 
дел од моите 
колеги, збо-
рувам за овие 
кои ги знам, 
не ма ле прет-
става како 
из  гле да да 
живееш под 
кирија, де-
тето да ти 
побара 10 
де  на ри за 
сладо лед и 
да не мо-
жеш да му 
дадеш. За-
тоа многу 
им е лесна 
при каз ната 
- М а  к е  д о -
нија живее 
сè подобро. 
И то гаш се 
из легува со 
сто ријата за 
БДП - 7 от сто, 
10 от сто, а реал но сме 
сè по долу и по долу.

Вие бев те дол   го-
го ди шен акти-
вист во СДСМ, 
екс пр ет  седател 
на Град ската ор-
га низа ција на 
С Д С М - С к о п ј е . 
Изја вив те дека 
вре мето ќе пока-
же дека и овој реј-
тинг на партијата 
е пре голем. Има-
ше на јави дека по 
Ва шето исклу чува-
ње ќе се разни ша-
ат и другите оп-
штински орга ни-
зации на СДСМ...

РАХИЌ: Фактички член на СДСМ сум од 1994 г., а реално од 
1992 г. кога на локалните избори во Скопје, СДСМ од Карпош 
доби 2 советника во Советот на Град Скопје. Тоа беше мој 
личен ангажман и мислам дека многу сработив. Јас сум еден 
од оние кои ја правеа Градската организација, ус пе хот беше 
евидентен. Најдобар сведок беше 1999 г., потоа 2002 г., и зе-
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нитот со 2004 г. со изборите за претседател на државата. Но, 
секогаш има горе-долу. Се случи тоа што се случи. СДСМ се 
затвораше, почна да функционира на системот семејство, 
како што тоа го прави ВМРО-ДПМНЕ. Премиерот си ги мести 
братучедите, сопругот си ја мести сопругата и обратно, кумата 
кумашинот и полека почна да се затвора кругот на луѓето во 
СДСМ кои имаат што да кажат. Се случи да нема нов проток на 
идеи. Се избркаа интелектуалците од СДСМ. Ако Есад Рахиќ е 
проблем затоа што интелектуалците бегале од партијата 
јас ќе й се заблагодарам на Шекеринска и ќе й посакам 
многу среќа. Нека се вратат интелектуалците и партијата 
ќе се крене на нивото кое како голема политичка партија 
го заслужува. Но, времето ќе се покаже дека не е така. Брен-

во партиите на квазиполитичките елити кои владеат во РМ, ќе 
донесе демократизација на општеството и прогрес, а државата 
ќе биде чекор поблиску до НАТО и до ЕУ. 

Й припаѓате на бошњачката етничка заедница, односно 
Вашиот глас е неопходен кога станува збор за носење 
закони со Бадентерово мнозинство. Се слушаше дека 
Владата ќе формира Министерство за мал цин ства, а 
како возврат Груевски ќе го добие гласот на за едниците 
за овие закони?

РАХИЌ: Мене ме ставаа во таа "игранка", но не играм на таа 
музика. Јас сум етнички Бошњак, но јас сум Македонец. Таа 
приказна кај мене не поминува. Дефинитивно треба да им се 
помогне на етничките заедници кои се маргинализирани. Осо-
бено зборувам за Ромите, кои 15 години имаат претставници, 
генерално носиме закони, декади на Ромите, но никој од нив 
или од нас не прави ништо конкретно за тие луѓе да живеат 
подобро. Слично е кај Србите, Бошњаците, Турците, но и кај 
гра ѓаните на РМ. Има македонски села во кои сè уште нема 
струја, пат, вода. Треба да направиме нешто за да "мрднеме". 
Да престанеме со правење лажна слика за државата, би-
дејќи оние кои нè скенираат многу добро ја знаат фак тич-
ката состојба. Не можеме странците да ги лажеме, во мно-
гу сегменти тие подобро ја препознаваат приказната за 
политичката реалност во РМ и од нас тука.

Какви се односите меѓу Бучковски и Тачи?

Шекеринска има интелект, претпоставувам и визија, 
но проблемот е во луѓето со кои е опкружена, зашто до з-
воли тоа да бидат луѓе на Црвенковски и некои пре дав-
ници-полтрони вук-бранковички елементи во партијата, 
кои Бучковски ги измисли, а го предадоа. Й реков дека 
тие кои еднаш издале некого, сега ќе ја предадат и неа. 

дот не е името, него го прават луѓето. Партијата е како цвеќе, 
мора да се негува. Сметам дека голем број луѓе кои ја 

сакаат политиката бегаат од неа зашто 
во неа има луѓе кои ја сфаќаат како 
извор за лесно богатење. И јас жи-
веам од политика. Но, имам една из-

јава - зошто сум подобар од оние 
400.000 невработени или од оние 
кои не земаат плата? Во што сум 

попаметен од нив? И здравје Бо же, 
к о г а  не ма да бидам парла ментарец ќе бидам под За-
вод за вработување. Каква ќе ми биде среќата, не знам. Во 
еден период нешто поради среќа, нешто затоа што сум вложил 
по веќе труд, успеав да влезам во "игранката". Она за што ме 
пра шувате веќе се случува, на тој начин што на ниво на оп-
штин ските организации има класична поделба на претсе-
датели блиски на Црвенковски и блиски на Шекеринска. Го 
спомнавте доаѓањето на Ханџиски, како една од шпекулациите 
за вра ќање на дисциплината. Жално е што Шекеринска мо-
жеби не доби доволно време, и тоа кое го имаше го из-
губи. Долго време беше потпретседател, лесно е тоа да си 
кога го имаш Црвенковски за претседател. Некој друг ти 
го чисти теренот, на друг паѓаат обвинувањата за лоша по-
литика, за катастрофална економија, стандард, социјала, 
а ти собираш ловорики. Факт. Пред десет години кога во 
странство ме прашаа за СДСМ им одговорив дека имаме ис-
клучителен тим млади политичари, тогаш беа Црвенковски, 
Бучковски, Шекеринска, луѓе кои секоја поголема партија би 
ги посакала. Тоа го има и во ВМРО-ДПМНЕ. Треба да им се по-
могне на тие луѓе. Но, нив не треба предвреме да ги фрлиме во 
оган. Во мое време имаше книга "Орлите рано летаат" од Б. 
Чопиќ, сите тие "орлиња" изгореа, па така и со ова. Но, пуш-
тање деца во политика... Затоа и велам "детската градинка" на 
Гру евски со "првачињата" на Црвенковски... Имаме сериозен 
про блем!

Што й треба на "розата" за да се спаси од "овенување"? 

РАХИЌ: Можеби сум пресубјективен. Не сум поддржувач на 
Бучковски, бев меѓу неговите најжестоки критичари. Во една 
колумна го искритикував каде погрешил. Поентата можеби е 
пуштање на тој вентил на непосредни избори. Има иста по-
става, и јас сум дел од неа. Тоа се луѓе од СДСМ кои долго не 
добивале шанса. Во друга колумна пишував за Македонците 
со големо "М" и со мало "м". Македонци со големо "М" се оние 
кои по Бадентер влегуваат во "игранката", а Македонци со 
мало "м" се Македонци, Албанци, Турци, Власи, Бошњаци, кои 
не влегуваат зашто се ничии. Сираци. Ако кај нас состојбата во 
партиите беше нормална сигурно ќе бевме членка на ЕУ и на 
НАТО, без оглед на објективните околности. Демократизацијата 

Таа група луѓе која сега, условно речено, ме избрка, се 
узурпатори на социјалдемократската идеја, ја узурпираа 
зградата на "Бихачка" 8, но ќе дојде време кога Есад 
Рахиќ ќе отиде таму и ќе им рече да ја напуштат затоа 
што тука не им е место.

РАХИЌ: Бучковски е прагматичен политичар. Јас имам ко-
ректност со сите 119 пратеници, бидејќи тука сите сме еднак-
ви. Ако интересите ни се заеднички-интересите на граѓаните 
и на Македонија, тогаш ние сме предодредени да сора боту-
ваме. Тачи и Бучковски имаат коректен однос, пред интер пе-
лацијата на Владата Шекеринска разговараше со Тачи, што е 
коректно. На Тачи му забележувам од друг аспект, затоа 
што со неговиот начин го оживеа заспаниот претседател. 
Не може во политичкиот живот така да се обраќаме едни 
на други, без разлика дали го сакаме или го мразиме прет-
седателот на РМ, па тој сепак е претседател. За него времето 
ќе покаже - во 2009 г. Затоа и реагирав, иако во многу работи 
не се согласувам со претседателот, конкретно за Судскиот 
совет, па ако си претседател на сите граѓани на РМ тогаш треба 
и да предложиш барем еден Ром, Србин или Бошњак. Зошто 
ние сами Македонија ја правиме биполарна? Во неа, покрај 
Албанци и Македонци, живеат и други етнички заедници, како 
и други Македонци. Според мене, време е за една нова фа-
ланга, за едно ново помирување. Дали ќе се прави нова по-
литичка партија - ќе се прави, но на тие основи. Мислам дека 
Македонија има шанси повторно да го освои светот со својата 
фаланга. Таа фаланга ќе ја сочинуваат Милчо Манчевски, 
Симон Трпчески, Борис Трајанов, истакнати лекари, Врбица 
Сте фанов, Пандев... Имаме луѓе. Македонија има со што да се 
пофали. Да им дадеме шанса, но вистинска. 

Јас можам да бидам лидер на бошњачка партија, да пре го-
варам и да влечам бенефити. Но, јас сум граѓанин Македонец, 
етнички Бошњак, кому оваа држава му е сè. Македонија е 
моја колку што е и ваша и колку што е на сите заеднички. 
Или ќе живееме сите заедно или нема да нè има. Таква е 
приказната, ова е свет на глобализација, во кој крајните 
непријатели си подаваат рака. Ние сега правиме "филмови" 
за една политичка и бизнис квази олигархија, тајкуни да мо-
жат да црпат и да цицаат. Кој ќе одговора за оваа неуспешна 
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M еа инервју

ЕСАД РАХИЌ

17-годишна транзиција? Кој ќе одговара за луѓето кои 160 
дена на студ и на плус 40 степени, лежат и чекаат некој да им 
фрли корка леб. Многу се фалиме со Александар Македонски, 
но според начинот на кој живееме и размислуваме-дали ние 
навистина сме негови потомци?

Значи, тоа би била партија на интелектуалци?

РАХИЌ: Тоа би била партија на обични, нормални маке дон-

Сега веќе Груевски се чувствува малку посилен, па удира на 
Црвенковски и тука е недоразбирањето. Околу Воената бол-
ница се договорија, иако кренаа врева. Јавно кажав дека таа 
приказна ја водат Митрев и Кедев. Господинот Груевски може 
да кажува приказни и бајки, но на меѓународен тендер ќе се 
јави завиена фирма и ќе се заврши работата. Има реална и 
номинална кохабитација. Реалната е во тоа што заеднички 
ги "очистија" Бучковски, Јордановски, па заедно си ја те-
раат сторијата. Позадината им е да продолжи црно-бе-
лата слика. Ми велат - вие правите нешто да му помогнете 
на ВМРО-ДПМНЕ? Сигурен сум дека дел од раководството 
на СДСМ работи, а некои се платени, како што вели еден 
мој пријател, да го спуштат рејтингот на СДСМ. Знам што 
работеше СДСМ во 1999 г. кога бев еден од јунаците кога 
требаше да го рушиме тогашниот ненароден режим на Ге-
оргиевски. Тоа сега не го гледам, сега гледам балони. То-
гаш бевме Бучковски, Јордановски, Рахиќ, Митрева, дел 
од таа група сега нема. Тоа е како кога ќе се тргнат искусни 
инженери кои знаат да прават патишта и ќе се донесат деца од 
средно, од ГУЦ, да прават автопат. Овој македонски народ не 
заслужува вакви политички лидери, зборувам генерално. Се-
пак сум оптимист, Македонија е библиска земја, Македонците 
имале големо срце, жал ми е што 20 века некој се обидува да 
нè уништи, но не можат да бегаат, ќе бидат препознати.

Што значи слободен демократ? Всушност, најавивте 
де ка така ќе дејствувате во Собранието?

ски граѓани. Александар Македонски не станал крал затоа 
што татко му Филип бил крал, него го избрала војската... Значи, 
тоа членство ќе оди на непосредни избори, ќе направиме ини-
цијативен одбор, ќе избереме иницијативни органи. Внатре 
во партијата ќе се роди лидер. Лидер не се прави со декрет. 
Во тоа е проблемот на Шекеринска, на Груевски, на Буч-
ковски, на Рахиќ итн. Што прави Груевски - раскажува при-
казна која народот сака да ја слушне. Меѓутоа, тој вели - слу-
шајте што зборувам, не гледајте што правам. Симулира одре-
дени работи. Многу од тоа што го кажа не го исполни. Искрено 
сметам дека оваа приказна на ВМРО-ДПМНЕ не е како што 
треба. Но, ќе бидам и првиот кој ќе му пружи рака и ќе му чес-
тита ако со тек на време се покаже дека со нивното работење 
државата станала побогата, а народот се чувствува посло бо-
ден. Меѓутоа, ќе бидам и прв кој ќе бара отчет и одговорност. 
Не може да се апсат еден или двајца лекари затоа што биле од 
СДСМ, условно да речете дека се корумпирани, а да се поштедат 
нивни двајца лекари кои прават 'ршум во здравството, ете го 
растураат Клинички центар. Затоа сметам дека мора да се 
смени  црно-белата слика на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Алтерна-
тива е нешто трето.

Какви се политичките односи Црвенковски-Груевски?

РАХИЌ: Груевски и Црвенковски цело време велат дека не 
функционираат нивните односи, но дефинитивно соработу-
ваат. Таа соработка ја видов шест-седум месеци пред избо ри-
те, кога двајцата работеа на детронизирање на Бучковски. 

Груевски и Црвенковски дефинитивно соработуваат. 
Таа соработка ја видов шест-седум месеци пред избо-
рите, кога двајцата работеа на детронизирање на Буч-
ковски. 

РАХИЌ: Некои пријатели од помалите партии ми велат да 
одам кај нив, ќе бидам министер ако ја поддржам власта. Но, 
ќе останам тоа што сум. Сметам дека таа група луѓе која сега, 
условно речено, ме избрка, се узурпатори на социјалде мо-
кратската идеја, ја узурпираа зградата на "Бихачка" 8, но ќе дој-
де време кога Есад Рахик ќе отиде таму и ќе им рече да ја 
напуштат затоа што тука не им е место. Дури размислувам и 
дали вооп што да се занимавам со политика зашто потрошив 
премногу време, енергија, непроспиени ноќи. Сепак, ќе го 
истрчам по следниот круг од есен и ќе се обидам да им по-
могнам на де мократските сили. Всушност, околу 48-50 про-
центи луѓе гла саа за оваа политичка структура, почнувајќи од 
ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ, ДПА, а имате уште 50 отсто кои не 
гласаат или од сите нив 30 отсто се неопределени. Бројот на 
гласовите кои ги добиваат ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ кога по-
бедуваат се намалува. Тука не ги сметам албанските гласови 
каде има масовно пол нење на кутии. Се намалува довербата 
на граѓаните во поли тичките партии. Господинот Груевски го 
доживува највисокиот рејтинг како лидер во Источна Европа. 
Цепилинот беше един ствен прекуокеански субјект кој леташе, 
но експлодира на милијарда парчиња и веќе не се произ ве-
дуваше. Се плашам од политички цепелин. 

Многу е лошо што во 1998 г. Георгиевски-Тупурковски го из-
лажаа народот, во 2002 г. СДСМ, еве Есад Рахиќ, не мора Шеке-
ринска и Црвенковски, јас бев главниот кој го излажа маке-
донскиот народ. И ако сега Груевски го излаже, а реално е тоа 
да се очекува и поради објективни причини, не само заради 
субјективност, тешко ќе биде овој народ некој повторно да го 
издигне. 



19  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  682 / 27.7.2007

Различни изјави на ДПА и ДУИ за јазикот, а заедно ра-
ботат за своја иста кауза? 

РАХИЌ: Тоа се добриот и лошиот полицаец, во зависност 
од тоа која политичка партија е на власт. Во многу сегменти во 
одреден период дел од Албанците беа маргинализирани. Ние 
Македонците мораме тоа да го признаеме и да се поправи. 
Друга е приказната што сега кај своето гласачко тело тие на-
метнаа дека ако Албанците зборуваат на албански јазик тогаш 
ги ос тваруваат своите права, или ако се вработеле 27 про-
центи во државната администрација. Но, тоа не е тоа. На Ал-
банците им треба работа, слобода, леб, не им требаат бандите 
кои ги уби ваат по интернет-кафулиња. Оваа приказна ми е 
чудна. Јас прв ќе научам албански зашто најмногу ми треба на 
аеродромите ка де Албанците најмногу патуваат. Тешко дека 
ќе добиете ра бота не затоа што некој ве шиканира, туку сакаат 
на свој јазик да бараат билети. Треба да се заврши со тој 
приказ - правата на Албанците, Македонците, Бошњаците. На 
една конфе рен ција во Призрен реков дека има 6 милијарди 
луѓе, има 3.000-4.000 нации, 200-300 држави, а има само два 
официјални јазика, едниот е јазикот на разбирање и толе ран-
ција, доверба и заед ништво, а другиот е на раздор и на ом-
раза. Кога со Кинез имам исто разбирање, ќе се разбирам со 
очи, не ми е потребен јазикот. На двајца Македонци или на 
двајца Албанци кои се мразат, попусто им е јазикот, тие не 
можат да се разберат. Во тој сегмент треба да ја гледаме 
Македонија, инаку приказната е завршена.

Сè уште ја извршувате функцијата претседател на со-
браниската Комисија за надзор на УБК и АР. Во каква 
состојба се нашите разузнавачки служби?

РАХИЌ: Во 2001 година немаше координација зашто на че-
ло на тие агенции се поставуваа исполитизирани луѓе. Поли-
тичките партии, сакајќи да си ги решат кадровските прашања, 
да имаат влијание, поставуваа луѓе кои ниту по капацитет, 

РАХИЌ: Таа партија тогаш беше во опозиција, сега е на 
власт. Дел од опремата вратија. Веројатно е точно тоа што го 
изјави господинот Петковски, нема зошто да не му верувам, 
но ќе беше коректно и да каже кој и каде прислушува. Точно е 
дека има некакви опреми и ваквата приказна треба да при-
вршува. За Законот за следење на комуникациите треба да се 
донесат уште некои подзаконски акти, особено од областа на 
Законот за полиција, за тоа да се стави во сегментот на закон-
ска рамка. Имено, едно е ако злоупотребуваат политичките 
партии, што е за осуда, но уште поопасно е кога државните ор-
гани, Управата за безбедност и контраразузнавање, Агенци-
јата за разузнавање, го прават тоа. За такво нешто има меѓуна-
родни санкции, а реперкусиите по државата се посериозни. 

Какви се Вашите прогнози за нашето интегрирање во 
ЕУ и во НАТО?

РАХИЌ: Дел од моето размислување за нов политички суб-
јект е Македонија 2013 година, кога Македонија ќе се обедини 
на 100-годишнината од Букурешкиот договор, на 110 години 
од Илинденското востание. Ме прашуваат како? Тогаш Ма ке-
донија ќе биде членка на ЕУ, ние ќе бидеме обединети, а за тоа 
треба знаење и визија. Ако поканата за НАТО ја добиеме во 
2008 г., во 2009 г. ќе станеме полноправна членка. Лично не би 
сакал Македонија да брза, туку 10 години да биде придружна 
членка зашто во таа фаза ќе има пристап до фондовите. Тој 
период да го искористиме за да ги подобриме стандардите во 
државата, во делот на производството, потрошувачката, зем-
јоделието и во сите сегменти кои го прават живеењето. НАТО 
не значи само право, туку и обврска. Условно ние сме членки 
на Алијансата, ни треба само печат на тоа и ќе го добиеме, но 
да не се заборави дека НАТО значи и стандарди. Тоа е циклус 
кој мораме да го изградиме. Се надевам дека нашите напори 
ќе вродат со плод и ќе постигнеме стандарди кои ќе нè 
направат контактибилни. Процесот на глобализација, 2300 
години по Александар, е тргнат и ништо не може да го 
запре. Или ќе му се приклучиме на тој процес и ќе се ор-
ганизираме тоа да помине што побезболно за нас, зашто 
ќе има болни процеси, или воопшто нема да не има не 
само нас, Македонија, туку и Србија, Албанија, Ко сово, 
Бугарија. "Игранката" е почната, но некој друг ја сви ри 
музиката и ги определува чекорите. Да ги играме тие 
чекори. Ако некогаш сме биле светски фактор кој ги од-
редувал музиката и "игранката", сега сме само консументи. 

Груевски го доживува највисокиот рејтинг како лидер 
во Источна Европа. Цепилинот беше единствен преку-
океански субјект кој леташе, но експлодира на милијарда 
парчиња и веќе не се произведуваше. Се плашам од по-
литички цепелин. 

ниту по знаење не требаше да се таму, па направија ршум во 
аген циите, односно во Агенцијата за разузнавање. Сега имаме 
добри професионалци во двете агенции. Но, останува забе-
лешката за тоа што Сашо Мијалков, братучед на Груевски, е и 
член на Извршниот комитет на партијата, односно таква глу-
пост правеше и СДСМ со Зечевиќ и со Китановски како чле но-
ви на Претседателство на нивната партија. Тоа е тоа што 
странците го оценуваат. Претпоставувам дека Мијалков е до-
бар менаџер,  а има и добра структура во УБК. Агенциите кои 
имаат многу деликатна задача, дефинитивно кубурат со па ри, 
и мора да им се помогне затоа што се клучен сегмент во де лот на 
безбедноста и одбраната. Моја интенција, како и на повеќе 
пратеници и експерти за разузнавање, е да се донесе посебен 
закон за национална безбедност каде под една капа ќе бидат 
ставени правата, обврските и надлежностите на овие агенции, 
како и начинот на соработка.

По изјавата на Тито Петковски дека четирите најголеми 
партии поседуваат опрема за прислушување, истак-
навте дека дел од опремата купена за воено разузна-
вање во 2001 г., веројатно завршила кај една политичка 
партија, за која рековте дека час е на власт-час во опо-
зиција. Донесен е Законот за следење на комуни каци-
ите. Колку се злоупотребува приватноста на гра ѓа-
ните?


