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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

И Н Ц И Д Е Н Т И Т Е  В О  С О Б РА Н И Е ТО       Н А  Р М  И М  О Д АТ  Н А  Д У Ш А  Н А  П О Л И Т И Ч А Р И Т ЕИ Н Ц И Д Е Н Т И Т Е  В О  С О Б РА Н И Е ТО    

"ОВА НЕ БЕШ   Е  ФАЌ АЊЕ "ОВА НЕ БЕШ 
ЗА ВРАТ, ТУК   У ЗА 'ГУША'"ЗА ВРАТ, ТУК 

Извештајот на Анкетната комисија, 
која ги испитуваше лицата ин-
волвирани во настаните од 25 

септември во Собранието на РМ, за гла-
ви таму каде што и почна - кај пра те-
ниците, кои немаат доблест да признаат 
дека ја девалвираа својата функција и 
со тоа Република Македонија ја ставија 
во позиција на колец или на заложник, 
кој страда од кеифот на нечии лични 
или партиски интереси.

Според тоа, без разлика во кој вид ќе 
излезе заклучокот од Анкетната ко ми-
сија, со име и презиме, со партиска шиф-
ра или со број на чевлите кои ги носат, 
сепак не можат да ги покријат сите цр-
нила што ги направија кон државата и 
против националниот интерес на гра ѓа-
ните, кои од нив очекуваа примерно 
однесување, а не тепачки и други об-
лици на насилства.  

НЕМА ТРЕЗВЕН 
ИЗВЕШТАЈ

"Беснилото" кое ги зафати пра тени-
ците не минува. Тоа продолжи и натаму 
да тлее, но само во завиена форма, која 
се чувствуваше во работата на Ан кет-
ната комисија. Таа многу бавно ги при-
врши испитувањата, а уште потешко го 
составува извештајот, кој сигурно нема 
да биде по волја на Тачи, ниту по волја 
на Шекеринска, или по мерак на Садула 
Дураку.

Згора на сè, на крај постои опасност 
дури и насилниците да бидат про гла-
сени за "исшиканирани личности", кои 
наводно биле под удар на јавноста, чиј 
линч е поопасен од сигналот, кој го 
емитуваше Брисел во текот на овие 
триесеттина и повеќе дена. Имено, фор-
мулирањето на евентуална одговорност 

"Беснилото" кое ги зафати 
пратениците не минува. Тоа 
продолжи и натаму да тлее, но 
само во завиена форма, која се 
чувствуваше во работата на 
Анкетната комисија.

Таа многу бавно ги приврши 
испитувањата, а уште потешко 
го составува извештајот, кој 
сигурно нема да биде по волја 
на Тачи, ниту по волја на 
Шекеринска, или по мерак на 
Садула Дураку.

на заменик-министерот Рефет Елмази 
или, пак, на лидерите на ДУИ и на ДПА, 
Ахмети и Тачи, претставуваше најголема 
пречка членовите на Анкетната коми-
сија да донесат барем и малку трезвен 
извештај, кој ќе ги оцени инцидентите 
од 25 септември.

ДПА тврдокорно го брани својот за-
меник-министер за внатрешни работи, 
Рефет Елмази, чија одговорност е не-
сомнена, иако постојат многу други по-
опасни "киксови" за кои од него треба 
да се побара оставка. 

Опозиционите членови на Коми си-
јата ја нагласуваа одговорноста на Ел-
мази, кој е виновен за инцидентот со 
Азис Положани.

"Тој треба да ви објасни како тоа е 
можно. Сака да се врати на нешто што 
Комисијата веќе го завршила. И запис-
нички е констатирано", изјави Борис 
Кон дарко, СДСМ.

ДПА инсистираше на формулацијата: 
"Се имало впечаток дека Елмази е од-
говорен, затоа што од снимката не мо-
жело точно да се утврди дали тој го уди-
рал Положани".

Во меѓувреме, договорено е дека 
случувањата во собраниската сала и 
нападот врз Вејсели одат на душа на 
Садула Дураку и на Рафиз Алити. Истите 

актери се виновни и за масовната те-
пачка пред главниот собраниски влез, 
но вината ќе ја делат со Гариб Каба и 
Руж ди Матоши од ДПА.

За упадот на координацијата во Ох-
ридска сала одговорност ќе се бара од 
лидерот на ДПА, Мендух Тачи. Блерим 
Беџети од ДУИ, пак, е одговорен за за ка-
ните врз спикерот Георгиевски, кои тој 
му ги упатил во просториите на СДСМ.

За нападот врз новинарот Лирим 
Дулови одговорноста е лоцирана кај 
членот на раководството на ДУИ, Бекир 
Асани. Во врска со овој настан, ДУИ не 
се согласува со барањето вина да се ба-
ра и од Екрем Дарлишта и уште од трој-
ца надворешни лица, кои во кри тич-
ниот момент биле во Собранието и на 
новинарот Дулови му се заканувале со 
ликвидација.

Комисијата утврди дека спикерот 
Геор гиевски треба да се укори, односно 
опомене за начинот на водење на сед-
ницата, затоа што не покажал доволна 
енергичност да ги спречи тензиите.

Освен одговорноста за Елмази, кој 
често пати ја блокираше работата на 
Комисијата, сè уште е неизвесен одго-
ворот на прашањето околу политичката 
одговорност на лидерите на ДУИ и на 
ДПА, Ахмети и Тачи.

ЧЛЕНОВИТЕ НА АНКЕТНАТА КОМИСИЈА ИСПИТУВАА, ЧЛЕНОВИТЕ НА АНКЕТНАТА КОМИСИЈА ИСПИТУВАА, 
НО НЕ НО НЕ МОЖЕАМОЖЕА БРЗО ДА ГО ДОНЕСАТ ЗАКЛУЧОКОТ ЗА  БРЗО ДА ГО ДОНЕСАТ ЗАКЛУЧОКОТ ЗА 
ОДГОВОРНОСТА НА ПРАТЕНИЦИТЕОДГОВОРНОСТА НА ПРАТЕНИЦИТЕ
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"ОВА НЕ БЕШ   Е  ФАЌ АЊЕ Е ФАЌ АЊЕ 
ЗА ВРАТ, ТУК   У ЗА 'ГУША'"У ЗА 'ГУША'"

ПРИФАТЛИВ 
КОНСЕНЗУС

Претседателот на Анкетната коми-
сија, Стојан Андов, постојано ја држеше 
тензијата околу работата на Комисијата 
и притоа го коваше политичкиот кон-
сензус, кој со денови се готвеше во за-
конодавниот дом.

"Има тврди ставови и по првото и по 
второто прашање. Наше е да пора бо ти-
ме, да видиме ако можеме да најдеме 
формулација, која ќе може да биде 
прифатлива", истакнуваше Андов.

Во контекст на изјавата на Андов, 
ДУИ не сакаше нивниот лидер Али Ах-
мети да сноси вина, односно одго вор-
ност за инцидентите во Собранието, 
иако неговото партиско обезбедување 
се "кочопереше" со големиот арсенал 
оружје, кое беше скриено во возилата 
паркирани пред зградата. Тоа значи де-
ка партиските војници биле подгот вени 
за акција, чиј пир бил планиран, но бил 

Поради тоа не смее да се заборави 
на уделот на Ахмети во дивеењата пред 
Собранието.

Лидерот на ДПА, Мендух Тачи, сè 
уште не ја открива својата одлука околу 
ова прашање. Имено, значењето за 
преземање политичка одговорност за 
случувањата со координацијата во Ох-
ридската сала, односно неговиот упад 
на координативниот состанок, ќе има 
голем удел во функционирањето на вла-
дејачката коалиција, која во секој случај 
многу добро е нокаутирана од непро-
мисленото избувливо однесување на 
претседателот на оваа партија. 

Тачи не може да се мери со улогата 
на претходниот лидер на ДПА, Арбен 
Џафери, кој многу мудро ги влечеше 
конците во партијата и притоа го над-
градуваше својот политички имиџ. Тоа 
значи дека методите и средствата кои 
ги применува Тачи во македонската по-
литика можат само да ја намалат не го-
вата вредност. Но, исто така, не ќе може 
да го фокусира своето внимание кон 
реализацијата на одредбите од Рамков-
ниот договор.

АКТЕРИТЕ ВО 
ТЕПАЧКИТЕ

Работата на членовите на Анкетната 
комисија е во фокусот, бидејќи нивниот 
извештај од познати причини доцни. 
Долго време Стојан Андов ја спушташе 
топката на земја, иако работата запна 
околу две прашања, кои погоре се тре-
тирани.

"Доколку не го усвоиме извештајот 
со консензус, тогаш ризикуваме тен-
зијата да ја пренесеме и на собраниската 
седница на која ќе се најде извештајот 
на Анкетната", изјави во една пригода 
претседателот на Комисијата.

Според одвивањето на дискусијата 
околу заклучокот на Анкетната коми си-
ја, најверојатно виновниците ќе добијат 
парична казна, односно во текот на на-
редните три месеци нивното конто ќе 
биде помало за 30 проценти.

Во контекст на ова, супервизорот - 
меѓународната заедница - одамна бара 
ефикасна истрага и одговорност за 
актерите во тепачките, но до целосното 
расветлување на случајот и утврдување 
на евентуалната политичка одговор-
ност за главните актери Брисел ќе мол-
чи, а дури подоцна ќе ги коментира за-
клучоците.

Во очекување на нивниот завршен 
збор ќе останат во спомен различните 
изјави на актерите во немирите од 25 
септември. 

"Од Охридска сала прва излезе Теута 
Арифи, потоа претседателот Георгиев-
ски, па Тачи", објаснуваше пред чле но-
вите на Анкетната комисија шефот на 
собраниското обезбедување, посочу-
вајќи дека точно не се сеќава кој сè 
присуствувал на координацијата дента 
кога се случиле инцидентите.

"Јас не навредував, од место ме на-
вредуваа ДУИ, дофрлуваа со уличарски 
речник", зборуваше за римејкот на на-
станите лидерот на ПДП, Абдулади Веј-
сели, кој се бранеше со ставот дека про-
тив него се подготвувало сценарио за 
линчување.

"Мислите дека ова е 'разлогот' за ин-
цидентот во Собранието, кога тој ден 
има надворешни луѓе на ДУИ во Со-
бранието и кога 'колите' на ДУИ се пол-
нети со калашникови надвор од Собра-
нието. Што барам од оваа Комисија? Да 
се достави список во МВР, во чии 'коли' 
се најдени калашникови", истакнуваше 
Вејсели.

Спротивно на него Садула Дураку 
негираше дека го нападнал. 

"Ова не е фаќање за врат, туку ста ва-
ње на раката на грбот. Тој ја тргна ра ка-
та и ме бутна", изјави Дураку на све до-
чењето.

И по сè може да се констатира дека 
системот навистина ни е во криза. До-
колку насилниците ги следеше среќа, 
тогаш институциите на државата ќе 
"кра хираа". Поради ова мораме конеч-
но да застанеме на здрави нозе, бидејќи 
ако дозволиме  тие да си играат мајтап, 
тогаш нема да ни се знае крајот, кој 
нема да биде далеку од песната "калаш
ников...калашников...калашников".

спречен од страна на полицијата, која 
имаше "луда" среќа што инцидентите 
не прераснаа во друга приказна. Затоа 
инцидентите можат да се сведат на 
една позната кафеанска приказна: "Ча-
ши кршам, рацете ми се крвави".

Според тоа, одговорноста за одне-
сувањето на Садула Дураку или на 
Рефет Елмази, мора да биде лоцирана 
во нивните лидери, бидејќи вакви ис-
пади не смеат да се толерираат.


