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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"РАМО...РАМО    ДРУГАР МОЈ ВЕЈСЕЛИ, "РАМО...РАМО  
ДАЛИ ГО СЛУШ   АШ ПЛАЧОТ МОЈ!"ДАЛИ ГО СЛУШ 

П Р А Т Е Н И Ц И Т Е  С Е  " Љ У Б Е Л Е ",  А      Н Е  С Е  Т Е П А Л ЕП Р А Т Е Н И Ц И Т Е  С Е  " Љ У Б Е Л Е ",  А   

Анкетната комисија која ги ис пи-
тува актерите вмешани во собра-
ниските тепачки, кои се одвиваа 

по расправата за Законот за измени и 
дополнување на Изборниот законик, со 
кој помалите етнички заедници треба 
да добијат загарантирани пратенички 
места, а потоа се прелеаја на улиците 
пред Собранието на Република Маке до-
нија и пошироко, се наоѓа пред го лем 
предизвик - да одговори кој е ви но вен 
за настаните во законодавниот дом.

Но, по сè изгледа, работата се изја-
лови, па затоа во овој момент всушност 
никој не е виновен, бидејќи засега ак-
терите немаат храброст да покажат со 
прст во лицето кое е виновно за "кло-
ците" и за повредената суета на народ-
ните избраници, кои по којзнае кој пат 
се коцкаа со судбината и со иднината 
на Република Македонија. Поради ова 
виновниците станаа невидливи за обез-
бедувањето, а можеби се невидливи и 
за партиите, дури и за странските дип-
ломати во Скопје, и конечно тие можат 
да станат невидливи и за Брисел.

Имено, во македонската политика 
невидливоста и "ќоравоста" станаа 
идеа лна партнерка за власта и за опо-
зицијата, која често пати кога има криза 
или голем проблем се користи со оваа 
метода во практиката.

На тој начин и новоформираната Ан-
кетна комисија е во функција на волкот, 

Во овој момент, по сè 
изгледа, никој не е виновен, 
бидејќи засега актерите 
немаат храброст да покажат со 
прст во лицето кое е виновно 
за "клоците" и за повредената 
суета на народните избраници, 
кои по којзнае кој пат се 
коцкаа со судбината и со 
иднината на Република 
Македонија. 

Поради ова, виновниците 
станаа невидливи за 
обезбедувањето, а можеби се 
невидливи и за партиите, дури 
и за странските дипломати во 
Скопје.

Во македонската политика 
невидливоста и "ќоравоста" 
станаа идеална партнерка за 
власта и за опозицијата, која 
често пати кога има криза или 
голем проблем се користи со 
оваа метода во практика.

кој по обичај ќе остане сит, а овците 
повторно ќе ни се на број. Со тоа "без-
бели" сè ни е рамно во државата, дури и 
оружјето кое ѕвецкаше и тупаниците, 
кои завршија во нечиј грб.

Според ова, и формирањето на Ан-
кетната комисија стана проблем, бидеј-
ќи премногу исти фаци гледаме во вак-
виот вид комисии, така што исходот 
одам на е познат. Нема виновни, нема 
тепачишта, нема клоци, нема тензии. 

Тоа е исто како и во случајот со пар-
тиите, кои не поседуваат софисти ци-
рани прислушни уреди, а во меѓувреме 
ги начулиле ушите од "Мавровка", од 
"Шипковица", од "зградата спроти Вла-
дата" итн. Тоа значи дека анкетните ко-
мисии се во функција на замајување на 
јавноста.

ДОКАЖУВАЊЕТО 
ПОЛИТИЧКА ВИНА
Дали сведочењата можат да имаат 

политичка тежина? Да, освен ако тие не 
се претворат во една голема лакрдија, 
или во една голема "лага и измама". 
Токму поради ова прашањето мора да 
се одговори, бидејќи неизвесноста и 
политичката тензија се мерат од страна 
на Брисел. А, тука можат што сакаат да 
зборуваат. Дури и да мјаукаат или да 
предат како питоми мачиња. Но, сепак 
постои само една шанса за докажување 
на политичката вина. И, таа повторно се 
одвива во рамките на законодавниот 
дом. 

Претседателот на Собранието на РМ, 
Љубиша Георгиевски, на своето второ 
сведочење пред Анкетната комисија, 
обелодени дека во моментот кога во 
просториите на СДСМ, по кавгата со 
Тачи, Теута Арифи примала лекарска по-
мош, тој добил закани од страна на пра-
теникот Беџети.

"Тогаш се стрчав во собата, гос по ди-
нот Блерим Беџети, заедно со Сафет Не-
зири, ми се внесе в лице и ми рече: ќе 
видиш ти, ти прв ќе си го добиеш свое-
то. На тоа изрипа Јани Макрадули и му 
рече: не, тој не е ништо виновен, тој ви 
ја спаси Теута. Меѓутоа, тој продолжи да 
се заканува. Изрипа и госпоѓа Шеке рин-
ска и рече: не, немојте тоа да го правите, 
претседателот ја спаси Теута Арифи", 
изјави Љубиша Георгиевски.

На овој начин, еден од виновниците 
за лошата артикулација во Собранието 

На интервенцијата од прет-
седателот на Анкетната коми-
сија да појасни од кого и како 
бил нападнат, Абдулади Веј се-
ли одговори: "Прв беше Дураку. 
Завршив со говорот, бев свртен 
со грб, во тој момент ми се при-
б лижи Дураку и ми ја префрли 
раката на рамо, односно на 
врат. Јас прифаќам борба лице 
в лице, а не од зад грб".
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"РАМО...РАМО    ДРУГАР МОЈ ВЕЈСЕЛИ, ДРУГАР МОЈ ВЕЈСЕЛИ, 
ДАЛИ ГО СЛУШ   АШ ПЛАЧОТ МОЈ!"АШ ПЛАЧОТ МОЈ!"

П Р А Т Е Н И Ц И Т Е  С Е  " Љ У Б Е Л Е ",  А      Н Е  С Е  Т Е П А Л Е Н Е  С Е  Т Е П А Л Е
"Жалам што наместо да им веруваме 

на снимки, денес треба да им веруваме 
на многу контрадикторни изјави. Един-
ствената слика за која јас можам да 
сведочам е сликата која ја видоа и ма-
кедонските граѓани, единствената ка-
мера која не можеа да ја скријат, би-
дејќи тоа беа и камери на медиумите, а 
тоа е како еден пратеник, вашиот прет-
седател Тачи и еден заменик-министер 
за внатрешни работи, господинот Ел-
мази, напаѓаат пратеник", изјави Рад-
мила Шекеринска, СДСМ.

Провокативната порака на Вејсели 
искажана на говорницата: "Ајде да из ле-
земе надвор да ги расчистиме смет ки-
те", го предизвикала вербалниот дуел.

"Јас го опцув Абдулади Вејсели", ис-
такна на сослушувањето Рафиз Алити 
од ДУИ.

Од салата се слушале високи тонови, 
по што при излегувањето од неа имало 
дијалог на албански јазик меѓу Тачи и 
Арифи, кога тој ја фатил за рака.

"Велите дека давате наредба 'пре ки-
нете', а вие самите велите 'физички јас 
застанав меѓу нив да интервенирам', 
тоа се ваши зборови", прашувал Борис 
Кондарко, СДСМ.

"Наредбата што е дадена за 'пре ки-
нете' е последна од останатиот дел на 
настанот кој се одржа на главниот влез", 
истакна на сослушувањето Борис Јова-
новски, началник на Одделот за вна-
трешно обезбедување на Собранието.

Непосредно по координацијата, спо-
ред началниците на обезбедувањето, 
се случила тепачката меѓу пратениците 
на ДУИ и на ДПА. Обезбедувањето зас-
танало меѓу нив, а тогаш Рафиз Алити го 
удрил полицаецот Трпевски, но не зна-

на РМ, спикерот Георгиевски стана "де-
до Ное", кој наместо да ја смирува топ-
ката на земјата, тој се занимавал со по-
следиците.

Имено, колку и да е вреден неговиот 
гест, кон неговата почитувана колешка 
Теута Арифи, сепак во функција на прет-
седател на Собранието, прв меѓу ед-
наквите, односно во случај на спре че-
ност на шефот на државата, Георгиевски 
не смее да ги чува во тајност упатените 
закани, бидејќи по сила на Уставот, во 
не дај Боже ситуации, тој би бил втор 
човек во Република Македонија. По-
ради ова, однесувањето на пратеникот 
Беџети или на било кој друг мора да се 
санкционира со соодветна политичка 
казна, која ќе биде пропорционална на 
извршениот атак врз претседателот на 
Собранието на РМ. Затоа севкупната 

Двајцата полициски службеници одговараа на прашањата од 
членовите на Анкетната комисија од опозицијата, кои инсистираа 
да добијат конкретни одговори. Јовановски и Колевски изјавија 
дека биле пред Охридската сала и слушнале врева, а потоа виделе 
како излегуваат Тачи и Арифи.

Во еден момент Тачи ја фатил Арифи за рака, а Јовановски ги раз-
делил. Двајцата тврдеа дека Тачи и Арифи разговарале на албански, 
па тие не можеле да разберат што зборуваат. Јовановски и Колевски 
не можеа прецизно да им одговорат на Никола Поповски, Борис 
Кон дарко и Тахир Хани со каков тон разговарале ниту, пак, да опи-
шат како Тачи ја фатил Арифи. Најнапред рекоа дека нормално раз-
говарале, а потоа дека "не биле ниски тоновите". 

"па рада" околу испитувањата на учес-
ниците во политичкиот инцидент, всуш-
ност е голема "шарада" на кичот и на 
"турбо-фолкот".

Власта и опозицијата можат до бес-
крај да се обвиниваат или меѓусебно да 
се прозиваат, кој го тепал или го на-
паднал Вејсели, бидејќи доколку нема 
политичка волја во овој момент сè е 
безначајно дали имало или немало сце-
нарио за политички пуч во Собранието. 
Според тоа, дури и острите критики на 
лидерката на СДСМ, Радмила Шеке рин-
ска, упатени на адреса на Георгиевски 
кој, дозволувајќи му на Вејсели да го-
вори на завршницата од седницата, на-
водно го прекршил договорот, паѓаат 
во вода. Тоа се потврдува со фактот што 
Шекеринска не го забележала инци-
дентот во собраниската сала. Дали и 
таа продава демагогија?

Координаторката на ВМРО-ДПМНЕ, 
Силвана Бонева, истакна дека го видела 
Ружди Матоши како ги разделувал Ду-
раку и Вејсели.

По инцидентот й се јавила на Шеке-
ринска со молба СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ 
да придонесат да се смират состојбите.

НИКОЈ НЕ СЕ СЕЌАВА
Во претходната претстава сведочеа 

лицата од собраниското обезбедување. 
Според првите оценки од сослушаните, 
сликата била напната. 

"Од Охридската сала прва излезе 
Теута Арифи, потоа претседателот Геор-
гиевски, па Тачи", објаснуваше пред чле-
новите на Анкетната комисија шефот на 
собраниското обезбедување, посочу-
вајќи дека точно не се сеќава кој сè 
присуствувал на координацијата.

ат дали инцидентно или тоа било на-
мерно.

Немало партиско обезбедување, ис-
то така, нема ниту видеозапис од те-
пачката, бидејќи во фоајето пред глав-
ниот собраниски влез не се ин ста ли ра-
ни камери.

Началниците на обезбедувањето не 
биле во собраниската сала кога се слу-
чил инцидентот со Вејсели, но појаснија 
дека постојат службени белешки кои 
може да й се достават на Анкетната ко-
мисија.

На повторното сведочење Абдулади 
Вејсели негираше дека неговиот жесток 
говор на седницата бил причина за ин-
цидентот.

"Јас не ги навредував, од место пра-
тениците од ДУИ ме навредуваа, до фр-
луваа со уличарски речник", изјави Веј-
сели, обвинувајќи  дека постоело одна-
пред смислено сценарио за негово 
линчување.

"Мислите дека ова е причината за 
инцидентот во Собранието, кога тој ден 
имаше надворешни луѓе на ДУИ во 
Собранието и кога автомобилите на 
ДУИ се полнети со калашникови надвор 
од Собранието. Што барам од оваа Ко-
мисија? Да се достави список од МВР, во 
чии автомобили се најдени калаш ни-
кови", истакна Абдулади Вејсели, ПДП.

Спротивно на Вејсели, Садула Дураку 
негираше дека го нападнал. Тој објас-
нуваше дека добронамерно се упатил 
кон него, прашувајќи го кој тоа го тера и 
од какви причини ги навредува пра те-
ниците на ДУИ.

"Ова не е фаќање за врат, туку ста-
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вање на раката на грбот. Тој ја тргна ра-
ката и ме бутна", изјави пратеникот на 
ДУИ, Садула Дураку.

СОСЛУШУВАЊЕТО НА 
ВЕЈСЕЛИ

Слушајќи ги тврдењата на учес ни-
ците во инцидентите во Собранието се 
остваруваат нашите тврдења - дека не-
мало тепачки, освен грлење и љубење.

Или тоа некој ја пеел позната на род-
на песна "Рамо... Рамо другар мој. Дали 
го слушаш плачот мој". Ваквите тврдења 
се во директна спротивност со фактот 
на пронајдените калашникови и други 
видови оружје пред Собранието на РМ. 

Значи, во прашање е политичка иг-
ра, во која некои настрадаа, а некои не 
успеаја да се дограпчат до власта. Ако 
во римејкот од сослушувањето на Веј-
сели немаше позитивен одглас, тогаш 
дали ќе можеме да ја пронајдеме вис-

тината во неговите првични изјави пр-
ед членовите на Анкетната комисија. 

Вејсели упорно тврди дека причи на-
та за инцидентот во Собранието не бил 
неговиот говор, туку намерата на ДУИ 
да го ликвидира. Според Вејсели, токму 
тоа било причината зошто целиот тој 
ден во Собранието бил и лидерот на 
ДУИ, Али Ахмети, а пред собраниската 
зграда нивното партиско обезбедување 
и возилата во кои подоцна се про нај-
дени калашникови. 

На инсистирање на членовите на 
комисиското тело да го појасни своето 
тврдење, лидерот на ПДП го избегна 
одговорот. Садула Дураку од ДУИ се 
бра неше со ставот дека бил испро во-
циран од говорот на Вејсели, кој цело 
време ја напаѓал неговата партија, па 
затоа реагирал од место.

"Од медиумите дознав дека сум го 
нападнал Вејсели. Доколку за него прет-
ставува напад мојот конструктивен при-
стап и ставањето рака на рамо, тогаш 
сме на погрешна трага", истакна Дураку 

во првата средба со анкетарите.
Собраниското обезбедување, пак, ги 

бранеше своите позиции - со жив штит 
ги разделувало пратениците од ДУИ и 
од ДПА во тепачката која се случила на 
главниот собраниски влез. Тие сметаат 
дека поради пратеничкиот имунитет 
обезбедувањето не можело посмело да 
реагира. 

Според нивните изјави, во еден мо-
мент парламентарците се тепале меѓу 
себе со раце и со нозе, а луѓето од обез-
бедувањето со сопствените тела ги ис-
туркале во собраниската сала и им ја 
заклучиле вратата. 

Во таа мешаница потпретседателот 
на ДУИ, Рафис Алити, сакајќи да ги удри 
лидерот на ДПА, Мендух Тачи, или пра-
теникот Даут Реџепи-Лека, го повредил 
Сашо Трпевски од обезбедувањето. 
Прет ходно, на излезот од Охридска са-
ла лидерот на ДПА, Мендух Тачи, ја фа-
тил за рака потпретседателката на ДУИ, 
Теута Арифи, а обезбедувањето физич-
ки ги разделило. 

Пред собраниската Анкетна комисија пратеникот Абдулади 
Вејсели повтори дека бил нападнат од страна на пратениците на 
ДУИ. Според него, тоа било подготвено сценарио за негова лик-
видација.

"Тоа беше подготвено сценарио против мене, за линч и моја 
ликвидација", изјави Вејсели. Лидерот на ПДП, Абдулади Веј-
сели, бара да се објави список на луѓето кои во Собранието влег-
ле со оружје и во чии автомобили, паркирани пред зградата, 
би ле пронајдени калашникови.

Според изјавите на Јовановски 
и на Колевски, откако Арифи би-
ла изнесена во придружба на 
обез бедувањето, а другите пра-
теници кои биле во Охридската 
сала се движеле кон главниот 
влез, на вратата од фоајето пред 
собраниската сала се појавиле 
Алити и Садула Дураку и веднаш 
почнале да се тепаат со Тачи, Руж-
ди Матоши и со Лека. 

"Застанавме меѓу пратениците 
за да ги разделиме и во еден мо-
мент е повреден колегата од обез-
бедувањето", изјави Јовановски. 

Другите пратеници од ДУИ, ис-
то така, стоеле на вратата, но 
обез бедувањето не им дозволило 
да влезат. Тој додаде дека тогаш 
наредил да се затворат сите вра-
ти во Собранието, да се подигне 
нивото на обезбедување, вклу чу-
вајќи го и тоа пред пратеничките 
групи. 


