ДОГОВОРОТ МЕЃ У НИКОЛА И А
Иако поминаа шест месеци
од денот кога е склучен т.н.
"Мајски договор", сепак до ден
денес јавноста не знае што
всушност е договорено, а како
резултат на тоа бројни се
шпекулациите за неговата
содржина. Дали во него
навистина било предвидено
законот за употреба на
јазиците да се најде на
Бадентеровата листа, и дали
сега некој се предомислува, не
знаеме. Но, знаеме дека ако
нешто е договорено и тоа под
будното око на меѓународниот
фактор, тогаш нормално е и
условувањето тоа да се
реализира. Доцна е за
предомислувања, а оние кои
се договарале требало
однапред да мислат на
последиците од договореното.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

П

рашањата за Комитетот за односи
меѓу заедниците, за листата на Бадентерови закони, како и за тоа
дали законот за употреба на јазиците
треба да биде дел од т.н. Бадентерова
листа, го внесоа т.н. "Мајски договор" во
законодавниот дом. Од 29 мај, ден кој се
води како датум кога е постигнат овој
Договор, веќе минаа речиси шест месеци. Но, тој јавно не е обелоденет, па
поради тоа кој како ќе стигне шпекулира
со неговата содржина. Во отсуство на
вистинските одговори преговарачките
страни можат да манипулираат со јавноста. Тоа што на тој договор повикува и
меѓународниот фактор потврдува дека
сепак нешто е договорено. А ако е договорено под будното око на странските
емисари, тогаш нормални се и нивните
условувања дека тоа треба да се реализира. Сега веќе е доцна за предомислувања. Политичарите требаше да размислат пред да одлучат што и со кого се
договараат. Доколку нешто е договорено
на штета на македонската држава, никој
нема да ни биде виновен за последиците.
Меѓутоа, како што тргнале работите, цената која Македонија ќе треба да ја
плати со овој Договор ќе биде премногу
висока. Всушност, овој Договор на некој
начин е продолжување на Рамковниот
договор, за кој сите знаеме каква судбина й скрои на државава. Сега засега законот за употреба на јазиците и законот
за пензии за припадниците на ОНА се

"АКО НЕ СЕ ПОЧИТУВА ДОГОВОРЕНОТО МЕЃУ ГРУЕВСКИ
И АХМЕТИ НЕМА ДА БИДЕ ДОБРО ЗА МАКЕДОНИЈА", ДУИ

КАКО НА МАЈСКИ
Е ОТПЕАНА "ХИМ
камен на сопнување меѓу власта и опозицијата. Во иднина, само Господ знае
што ни подготвуваат нашите "албански
пријатели".
Во отсуство на официјалната содржина на овие закони поставуваме две
прашања: Дали со законот за употреба
на јазиците ќе се воведе двојазичност на
ниво на цела држава, прво, при што не
смееме да заборавиме дека веќе одамна
во Западна Македонија функционира
двојазичноста, и второ, дали со законот
за пензии за припадниците на ОНА во
ист кош ќе ги ставиме и нив, тие кои со
пушка в рака посегнаа по територијалниот интегритет на државата и по безбедносните сили кои го бранеа македонскиот суверенитет? Сепак, колку и да
поставуваме вакви прашања со слична
содржина и колку и да ги предупредуваме повиканите за опасностите од решенијата, искуството покажа дека во
оваа држава граѓани од прв ред се Албанците, а не Македонците. А нивната
практика на дејствување е создадена од
уцени и закани за да се дојде до саканата
цел.

БЛОКАДА
Веќе во виден стил интегративците
повторно, по којзнае кој пат, се заканија,
односно поставија ултиматум - ако законот за употреба на јазиците не се најде
на Бадентеровата листа, тие нема да гласаат за Комитетот за односи меѓу заедниците кој, пак, е една од точките на "Мајскиот договор", со кој странците го условуваат нашиот прием во северноатлантската Алијанса. Знаејќи дека и тие
се фактор во консензусот на кој толку
многу повикува меѓународниот фактор,
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играат на нашата слабост и на линијата
на помал отпор. Откако, Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците, предложен од Владата влезе во собраниска
процедура, се огласија членовите на
ДУИ, со свои забелешки. Реагираа дека
во него бил изоставен законот за употреба на јазиците. Всушност, во владиниот предлог, во законот за овој Комитет
влегува листата од 45 Бадентерови закони, во која не е вклучен и законот за
употреба на јазиците кој, како што посочи премиерот, бил изоставен од неа
бидејќи сè уште немало договор за неговата содржина. Но, така не мисли партијата на Ахмети. Таа бара да се почитува
договорот Груевски-Ахмети. А тој бил листа со 46 закони, меѓу кои и толку
спомнуваниот закон.
"Има и други закони кои се на листата,
а се од поранешна СФРЈ. Ние сме за тоа
што е договорено меѓу Груевски и Ахмети и ако тоа не се почитува нема да
биде добро за Македонија", изјави Рафиз
Алити, ДУИ.
Во слична насока е и изјавата на колегата Аднан Јашари:
"Како експерт од ДУИ лично присуствував кога се правеше 'Мајскиот договор'. Тврдам дека Груевски и Ахмети начелно се договорија дека законот кој
треба да се донесе ќе се вика закон за
употреба на јазиците".
Не се знае кој ја зборува вистината и
кој манипулира со граѓаните. Но, факт е
дека реакцијата на ДУИ уште повеќе се
засили по одлуката на Комисијата за деловничко и мандатно-имунитетни прашања, според која, на истата пленарна
седница на која се разгледува Законот
за Комитетот, не можат да се разгледуваат амандманите на ДУИ за внесување
на законот за употреба на јазиците на

Л И В Л Е ТА В О З А К О Н О Д А В Н И О Т Д О М
листата на Бадентерови закони, "бидејќи
тие не биле поднесени заради усогласување со законот, туку претставувале нови барања".
Од ДУИ велат дека Собранието ќе направи преседан доколку спикерот не
отвори расправа за нивните амандмани,
за кои сметаат дека имале право да ги
поднесат.
"Имавме право поради тоа што Владата интервенираше со амандман врз
чија основа се измени текстот на предложениот закон и нашите амандмани се
однесуваат на владините. Комисијата ги
одби барањата на ДУИ во однос на законот за употреба на јазиците и усогласување на амандманот на Владата со
уставните одредби. Поради тоа, ние ќе
настојуваме на парламентарна седница

ЈАВНОСТ
"Мајскиот договор", за кој сега се кршат копјата меѓу избраниците во законодавниот дом, влезе во македонското Собрание, по обидот на американската амбасадорка Џилијан Миловановиќ да ги
зближи политичките партии на патот кон
ЕУ и НАТО, како и пораката овој Договор
целосно да се спроведе. Но, така како
што претходно политичарите различно
ги толкуваа изјавите на американската
амбасадорка во НАТО, Викторија Нуланд,
и сега имаше разлика во нивните изјави
за тоа што разговарале со Миловановиќ.
Од ДУИ изјавија дека Ахмети предложил
во пакет да се донесат Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците, негово
рекомпонирање, Деловникот со листа од

Лидерот на ДПА, пак, коментира дека таа
не го спомнала овој Договор. Сепак, кога
станува збор за прашањето што е договорено со "Мајскиот договор" и апелот за
негово јавно обелоденување, се огласи и
пратеникот на владејачката ДПА, Ружди
Матоши.
"Мислам дека е попусто да се говори
дека сме се договориле вака, или не сме
се договориле. Ако сте се договориле
тогаш треба да излезете со еден нацрт и
да кажете за што се договориле. А дека
треба да имаме закон за употреба на јазици, најдобро за тоа говори Рамковниот
договор, кој е признат и од меѓународниот фактор, од сите политички субјекти
во РМ", изјави Матоши.
Нему му реплицираше пратеникот Сафет Незири:

ТЕ ПОЛИТИЧКИ ВЕЧЕРИ
НАТА" ЗА МАКЕДОНИЈА
Груевски ги повика Шекеринска и Ахмети на лидерска средба на
која ќе се дискутира за приоритетните прашања поврзани со интеграцијата на Македонија во НАТО и во ЕУ. И двајцата го потврдија
присуството. Сепак, во јавноста струјат и поинакви информации,
според кои, до Самитот на НАТО во Букурешт, напролет 2008 година,
Владата најверојатно воопшто нема да ги отвора прашањата за
употребата на јазиците и за припадниците на ОНА.

да ги изнесеме аргументите и да го убедиме мнозинството пратеници дека треба да ги прифати нашите амандмани", изјави Аднан Јашари.
Трајко Велјаноски, ВМРО-ДПМНЕ, потенцира дека треба ДУИ да си го преиспита ставот, бидејќи Законот за Комитетот се носи на нивно барање.

46 закони, законот за употреба на јазиците и решение за припадниците на поранешната ОНА. Со тоа ќе се избегнела можноста да се закочи реализацијата на "Мајскиот договор". Од власта, пак, потенцираат дека амбасадорката Миловановиќ
порачала оти треба да се спроведе тоа
што го договориле Ахмети и Груевски, а
"прашањата за употреба на јазиците и за
припадниците на ОНА да биде процес".

АКО НЕМА КОНСЕНЗУС ВО ЗАКОНОДАВНИОТ ДОМ
НЕМА ЕВРОПСКА ИДНИНА ЗА МАКЕДОНИЈА
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"Вие сте повеќе од 15 месеци на власт и
ниту еднаш не најдовте за упатно да
донесете нацрт за употребата на албанскиот јазик, што е голема слабост за вас,
кажувате дека сте учествувале во Владата и дека имате своја платформа, меѓутоа немате", вели Незири.
И претседателот на ДПА, Мендух Тачи,
коментираше дека во интерес на ДПА и
на граѓаните било што побрзо тој Договор да се обелодени, во него нема ништо
добро за Албанците, туку се работи за
евтина политичка "финта", која се нарекува стратегија на Црвенковски и на компаниите за да ги скараат коалиционите
партнери. Според него, законот за употреба на јазиците ќе се донесе кога ќе се
договорат партнерите во Владата. Без оглед кој кому какви "штосови" му продава,
очигледно е дека на нив наседнуваат само Македонците, со кои играат и едните
и другите, во зависност од тоа кој од која
позиција ги дава изјавите. Вистината е
дека и ДПА и ДУИ работат за изгласување
на што повеќе закони во корист на Албанците. Но, од друга страна, токму со
тие закони е условен нашиот прим во европското семејство. Па, освен пораките
за докомплетирање на Судскиот совет,
донесување на Законот за обвинителството, спроведување на Законот за полиција, неопходна е и поконструктивна
клима во Собранието и добро менаџирање на меѓуетничките односи. Од сè ова
зависи нашата иднина, како што потенцира и Миловановиќ:
"Дали Македонија во април 2008 г. ќе
добие покана за НАТО, зависи од напорите на Македонија. Ако политичките
лидери и од власта и од опозицијата ги
остават настрана недоразбирањата и се
обединат околу заедничката цел за да ги
завршат најважните задачи, ќе можат да
ги постигнат бараните резултати...".

