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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

Ш Т О  С Е  К Р И Е  З А Д  Н А Ј Н О В А Т А      З О В Р И Е Н О С Т  Н А  З А П А Д Е Н  Б А Л К А Н ?Ш Т О  С Е  К Р И Е  З А Д  Н А Ј Н О В А Т А   

По посетата на претседателот на 
Републиката, Бранко Црвен ков-
ски, на Брисел и горчливите кнед-

ли кои тој мораше да ги проголта по ла-
вината критики за актуелните пре вира-
ња во државава, за време на средбите 
со Оли Рен, Хавиер Солана и Јап де Хоп 
Шефер, кои и овој пат не заборавија да 
ја достават сметката до македонскиот 
дел од власта за она што го подготвија 
албанските партии во Македонија, ста-
нува сè поочигледно дека Европската 
унија продолжува со својата политика 
на два аршина. Едниот се спроведува 
кон македонскиот блок партии, а дру-
гиот кон албанските, кои и натаму има-
ат "карт бланш" за своето однесување, 
кое оди во прилог на претензиите за 
независно Косово по секоја цена, па и 
по цена на нов воен конфликт, кој би ја 
опфатил и Македонија.

Откако на сите им стана јасно дека 
бегствата на албанските терористи од 
"строгите и добро чуваните" затвори на 
Косово и во Македонија беа сериозен 
индикатор за нови акции за деста би ли-
зација на состојбите, албанските партии 
ја почнаа подмолната игра во маке-
донското Собрание, налепувајќи се врз 
жестоката конфронтација меѓу владе-

Најновите настани во 
македонското Собрание имаат 
жесток вкус на обид за 
дестабилизација на состојбите во 
Македонија и попречување на 
реформскиот процес во кој, 
покрај опозицијата, предводена 
од СДСМ, најбитна улога играат 
албанските партии. Повторното 
појавување на АНА на Косово, за 
кое КФОР "нема информации", 
како и американскиот интерес кај 
хрватските органи за прифаќање 
бегалци од Косово, јасно 
укажуваат на сложеноста на 
ситуацијата, која мириса на нов 
воен конфликт, кој би се 
проширил и во Македонија. Дали 
тоа е одговор на неможноста на 
Запад низ системот на ООН да ги 
реализира претходно дадените 
ветувања на Албанците за 
остварување на нивниот сон за 
"голема Албанија", ќе покажат 
наредните настани и тоа многу 
брзо. 

јачката ВМРО-ДПМНЕ и опозиционата 
СДСМ, која се води за превласт во суд-
ската власт, односно за нејзино осло-
бодување од стегите на партизацијата.

АЛБАНЦИТЕ ИГРААТ 
"ДЕБЕЛА" ПОЛИТИЧКА 

ИГРА!
Да видиме како се остваруваше таа 

игра, која не може да се замисли без не-
која поддршка од моќни странски фак-
тори.

Командант Вентили, алијас Садула 
Ду раку, ексминистер за земјоделие, шу-
марство и водостопанство, кој во прет-
ходната Влада на СДСМ бегаше од но-
винарите заради непознавањето на ма-
кедонскиот јазик или поради непод гот-
веноста за извршување на функцијата, 
го удри Абдулади Вејсели од ПДП. По-
тоа Мендух Тачи со заменик-министерот 
за внатрешни работи, Рефет Елмази, го 
влечеше за реверите од палтото и го 
удираа по нозе ексминистерот за обра-
зование, Азис Положани, член на обез-
бедувањето на ДУИ му удри шлаканица 
на новинарот на А1 телевизија, Лирим 
Дулови, во предворјето на Собранието, 
наводно Мендух Тачи й се заканил со 
ликвидација на Теута Арифи, вооружени 
Албанци во 6 возила извршија неус-
пешен упад во законодавниот дом, Ал-

банец од МВР му ја искрши камерата и 
го претепа снимателот на "Алсат", Игор 
Љубовчевски... и што уште требаше по-
крај повторното минирање на мостот 
кај селото Лешок... за некој од кул тур-
ната и цивилизирана Европа да се сети 
дека целата ујдурма има дебела об лан-
да, зад која се крие сценариото кое ве-
ќе се "имплементира" во покраината Ко-
сово!? 

Истиот Садула Дураку е човекот кој 
во XXI век граѓаните на Куманово не-
колку месеци ги остави без вода за пие-
ње откако стана "командант Вентили", 
но неговиот случај, заедно со оние три 
други од времето на судирот во 2001 
година, за кои е осомничено раковод-
ството на ДУИ на чело со Али Ахмети, сè 
уште се наоѓаат во Хашкиот трибунал. 
Или, пак, не се испратени до маке дон-
ските судови за да не распадне актуел-
ната коалиција, односно ќе се испрателе 
кога ќе се опремеле судниците со нови 
уреди, па кога ќе се обучеле нови судии 
и...

Реакциите на "меѓународната заед-
ница" повторно се испраќаат на погреш-
на адреса, на македонската! Се гово-
реше за примитивизам, за што уште 
не... и, се разбира, тоа веднаш се "ева-
луи раше" како недејствување на ин сти-
туциите на политичкиот систем и дија-
логот меѓу власта и опозицијата, што и 
натаму останува дел од "агендата" на 

КОЈ ГИ ПОДДР   ЖУВАКОЈ ГИ ПОДДР  
АЛБАНЦИТЕ ВО    РЕГИОНОТ?АЛБАНЦИТЕ ВО  

АЛБАНЦИТЕ СЕ ПОДГОТВУВААТ, А НИЕ?АЛБАНЦИТЕ СЕ ПОДГОТВУВААТ, А НИЕ?
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уценувањата за добивање позитивен 
извештај во ноември за спроведените 
реформи во Македонија, а и врапците 
знаат дека ЕУ донесува политички, а не 
технократски одлуки за прием на нови 
членки! Тоа го покажаа случаите со 
прие мот на Бугарија и на Романија во 
полноправно членство од 1 јануари го-
динава!

ХАШКИОТ ТРИБУНАЛ НЕ 
МОЖЕ, А КАКО НИЕ ЌЕ ГИ 

КАЗНУВАМЕ?
Хавиер Солана на средбата со Бран-

ко Црвенковски побарал брзо спрове-
дување на истрага и казнување на ви-
новниците за "масовната тепачка", како 
што веќе се нарекуваат настаните во 
Собранието, иако многу добро знае де-
ка токму според нивните препораки ма-
кедонската страна настојуваше да ги 
смири воинствените страсти и реван-
шизмот, кои се провлекуваа од кон-
фликтот во 2001 година и по цена сè уш-

Мендух Тачи и натаму останува на 
црниот список на САД за добивање  ви-
за, а сосема е јасно дека неговото из-
легување од коалицијата со ВМРО-
ДПМНЕ оди во прилог на СДСМ да ја со-
бори власта! Значи, повторно ситуација 
"угоре високо - удолу длабоко"! А смет-
ката вообичаено ја добива Никола Гру-
евски, кој иако остварува импозантни 
резултати во борбата со организи ра-
ниот криминал, митото и корупцијата, 
мошне слабо се носи со менаџирањето 
на односите со албанскиот блок партии, 
во или надвор од коалиционата Влада! 
Тоа особено се однесува на лидерот на 
ДУИ, Али Ахмети, кој по пропаднатите 
обиди за докажување на непостоењето 
на дијалог меѓу власта и опозицијата, 
кои беа отфрлени од Брисел, целосно е 
ориентиран кон единствената цел - пов-
торно излегување од Собранието на Ма-
кедонија! Да спомнеме дека по неодам-
нешниот состанок со останатите 4 до-
минантни партии и премиерот и прет се-
дателот на Републиката беше постигнат 
меѓупартиски договор за брзо доком-

ОДГОВОРНОСТА НА 
НАЈГОЛЕМАТА ПАРТИЈА 
ВО ВЛАСТА ОСТАНУВА!
 
ВМРО-ДПМНЕ, која ревносно ги сле-

деше сите укажувања од поранешните 
пораки од Брисел за целосното ос тва-
рување на Рамковниот договор, што во 
практиката понекогаш значеше и ис-
пуш тање на работници од јавната ад-
министрација и нивно пополнување со 
нови  според етничкиот критериум за 
рам ноправна застапеност, со таквото 
бриселско толерирање на ДУИ доби 
нож во сопствениот грб. Таа не може да 
им одговори на сопственото членство и 
на гласачите, а од друга страна развојот 
на настаните во регионот, особено по 
пропаднатите акции на Запад за неза-
висно Косово и противењето на Русија, 
кога ревносно се залагаше за при фа-
ќање на планот на Марти Ахтисари за 
иднината на Косово, со надеж дека така 
ќе успее да издејствува што побрза де-
маркација на границата кон Косово, не 
успеа да освои ниту еден позитивен 
поен!  

Посебно прашање претставува спо-
собноста на владејачката партија да ги 
антиципира наредните настани и да 
подготви најдобра стратегија за да не 
дојдеме во ситуација да ни се повторат 
настаните од 2001 година. Изгледа дека 
потпирањето на Никола Груевски врз 
млади кадри, кои не биле конта мини-
рани од минатото, не й овозможува да 
го најде вистинскиот одговор на пре-
дизвиците од зовриениот Западен Бал-
кан. Тука е и неможната идеолошка ко-
хабитација со претседателот Бранко Цр-
венковски, која води кон реафир ма ција 
на магарешкиот инает во маке дон ската 
политика, кој нè закова на нај ниски 
гран  ки. Потсетете се на најновиот не-
очекуван предлог на Црвенковски за 
старо-нови двајца членови на Судскиот 
совет, кој предизвика нови бурни сос-
тојби меѓу пратениците во Собранието. 
Кога веќе сме кај овие односи на двете 
највисоки институции на власта, да 
кажеме дека по најновата неочекувана 
промена на директорот на Агенцијата 
за разузнавање, која се наоѓа под кон-
трола на претседателот на Републиката, 
во јавноста и натаму постојат сомне ва-
ња во нејзините капацитети да го снаб-
дува македонскиот политички врв со 
релевантни разузнавачки податоци, 
информации и проценки за она што се 
случува во соседството, особено во и 
околу Косово. А таму се подготвуваат за 
нов конфликт и Србите и Албанците и 
ние не треба да ја забиваме главата в 
песок и да се правиме наивни! Без ог-
лед на тоа што портпаролот на КФОР не 
знаел ништо за дејствувањето на АНА, 
која се појави на тамошната телевизија, 
што е веќе видена ситуација од мина-
тото, ние треба да се надеваме дека таа 
нема да се повтори и со Македонија. 
Верува ли некој во тоа? Ќе правиме ли 
повторно широка коалиција како во 
2001 година?

КОЈ ГИ ПОДДР   ЖУВА ЖУВА  
АЛБАНЦИТЕ ВО    РЕГИОНОТ? РЕГИОНОТ?

те да не може да им даде вистински од-
говор на роднините на 12-те кидна пи-
рани Македонци. Во него е вмешан и 
пратеникот на ДПА, Даут Реџепи-ко-
мандант Лека, кој деновиве одбива да 
ја прими и судската покана за непри-
јавување на имотот, а воопшто не раз-
мислува дека некогаш би можел да се 
соочи со органите за правдата за слу-
чајот со киднапираните Македонци!

пле тирање на Судскиот совет, што беше 
поздравено и од американската амба-
садорка Џилиен Миловановиќ и од ев-
ропратеникот Ерван Фуере, кога тој се 
оглуши од тој договор, без да даде ни-
какво објаснување! Значи, секому му е 
јасно дека тој настојува по секоја цена 
да ја закочи Македонија на патиштата 
кон НАТО и ЕУ!

ГИ ИМА ИЛИ ГИ НЕМА КАЈ НАС?ГИ ИМА ИЛИ ГИ НЕМА КАЈ НАС?


