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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Во 2007 г. се случуваа многу чудни, 
непринципиелни и недемо крат-
ски нешта во внатрешната по-

литика. Работата на Собранието на РМ 
беше запрена, бидејќи повеќе се так-
тизираше отколку што се водеа де мо-
кратски процеси. Имено, многу повеќе 
се туркаше консензуалната демокра ти-
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ја, така што лидерите на СДСМ, ВМРО-
ДПМНЕ, ДПА или ДУИ го презедоа при-
матот во градењето на државата. По-
ради ова, народните избраници станаа 
класична алатка за манипулација, од-
носно "вејки на ветрот". Притоа, неспо-
собната владејачка композиција, како 
и "смотаната" опозиција, не дозволија 

Република Македонија да се доближи 
до ЕУ. Инаку, годината ни почна бурно, 
во стилот на 2001 г., Гоце Заевски (47) 
од населбата Ченто во Скопје, беше 
убиен над селото Брњарци. Стариот 
лидер на ДПА, Арбен Џафери му по-
рача на премиерот Никола Груевски 
де ка со новиот собраниски Деловник 

ЛИДЕРИТЕ НА ВМРО-ДПМНЕ И    
АЛИ АХМЕТИ, СЕ ГЛАВНИТЕ АК    

Европските министри за надворешни работи ја 
издвоија Република Македонија од другите две 
кандидатки за членство во ЕУ, Хрватска и Турција, и 
нашава земја ја групираа во контекст на Западен 
Балкан, каде заедно со Албанија, Босна, Србија, Црна 
Гора и Косово, ќе го чека следниот воз за ЕУ. 

Во мај е постигнат договор меѓу премиерот Никола 
Груевски и Али Ахмети... Полицијата го пребаруваше 
теренот пред с. Ваксинце, каде беа убиени две лица, а 
четири беа ранети во престрелката... Анкетната 
комисија ги утврдуваше околностите и одговорноста 
на учесниците за инцидентите во Собранието од 25 

септември... Специјалците на МВР влегоа во с. 
Бродец за да уништат терористичка групација. 
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Колев, Иљмир Селмани, Ариф Муса и 
Цветко Мојсовски. Во исто време, но-
виот Судски совет го избра на след ни-
кот на Ленче Софрониевска. Тоа е Бе-
кир Исени. Но, долго време позицијата, 
шефот на државата и опозицијата се 
инаетеа за дооформувањето на СС. Во 
меѓувреме, Груевски и Шекеринска си 
разменуваа арогантни политички пис-
ма. Швајцарскиот пратеник Андреас 
Грос, личен пријател на трагично заги-
натиот претседател Борис Трајковски, 
почна своја истрага за смртта на шефот 
на државата. За ова набрзо ќе има нова 
истрага. Почна и расправата по кон-
троверзниот предлог на ВМРО-ДПМНЕ 
за нов собраниски Деловник. Идниот 
премиер на Косово, Хашим Тачи, до-
патува во Скопје за да го прикаже пла-
нот на Ахтисари, кој подоцна доживеа 
целосно фијаско. "Бадентер" помогна 

Македонија. Пратеникот Фазли Велиу 
се пофали дека употребил тупаници 
против полицајците на УНМИК. Во исто 
време Ахмети повтори дека без САД, 
ЕУ и НАТО, тој нема да седне на маса со 
Груевски. На четири гранични пре ми-
ни, за поткуп МВР фати 26 полицајци, 
деветмина цариници и тројца угос ти-
тели. Март донесе прво примирје меѓу 
коалиционите партнери: Груевски, Та-
чи и Петковски. Кризата на релација 
претседател-премиер продолжи да се 
продлабочува.

ВТОРО ПАТЕШЕСТВИЕ
Повеќе од 120.000 предмети беа 

разменети меѓу двата основни суда 
Скопје I и II, "единицата" стана кри ви-
чен, а "двојката" граѓански суд.

Во април Владата деградираше 53 
службеници, кои работеа во Секре-
таријатот за евроинтеграции. Ова се 
слу чуваше само неколку дена откако 
Советот на Европа во својот Извештај 
ја критикуваше земјава за партизација 
на администрацијата. ВМРО-ДПМНЕ и 
ДУИ беа на чекор од финализирањето 
на т.н. "мајски договор". Советот на 
Европа беше и против владиниот про-
ект дијаспората да гласа на маке дон-
ските избори. Пукна филмот во коа ли-
цијата ДУИ-ПДП, по што Груевски му ја 
отвори вратата на Вејсели и ПДП влезе 
во власта. Триесеттина припадници на 
полициската Единица за брзо распо-
редување беа кривично гонети за упа-
дот во дискотеката "Процес". На 16 ап-
рил почна судскиот процес во Хаг про-
тив Љубе Бошкоски и Јохан Тарчу лов-

албанскиот јазик мора да биде рам-
ноправен со македонскиот. Паралелно 
со овие активности, позицијата ја тур-
каше својата теза - прво средба на ли-
дери, а потоа соодветен политички 
дијалог на глуви. Во првиот чин од ма-
кедонската политичка претстава вла-
диниот двоец Груевски и Џафери, ру-
чаа сами. А, лидерката Радмила Ше ке-
ринска тврдоглаво испрати писмо де-
ка нема да учествува на таа средба. На 
Божик, на граничниот премин Блаце, 
беше запленето рекордно количество 
кокаин (400 кг), кој вредеше 40 ми лио-
ни евра. Поради ова Станислава Чо чо-
ровска-Полетан доби затворска казна 
од 14,5 години. Конечно во Собранието 
на РМ се појави Љубчо Георгиевски, екс -
премиер, екслидер на ВМРО-ДПМНЕ, 
но и вечен "благонадежен бугарски 
гражданин". Прв пат по шест месеци 
откако го зема својот пратенички ман-
дат тој беше на собраниска седница. 
Се отвори и процесот за Законот за лус-
трација, но иницијаторот Стојан Андов 
од ЛП сè уште нема можност да ја за-
твори страницата на полициските ко-
доши. Членовите на одборот на СДСМ 
едногласно ги отфрлија предлозите на 
Бучковски за легализирање на фрак-
циите, воведување непосредни избо-
ри, па имаше дури и идеја за про ши-
рување на централниот одбор, така 
што расколот меѓу социјалдемократите 
продолжи да се одвива. Прво, Есад Ра-
хиќ го избркаа, а потоа Љупчо Јор да-
новски формира нова партија. Него-
виот "имењак", Љупчо Шврговски, ста-
на нов државен обвинител. На 24 ја-
нуари ДУИ и тогашниот мал брат ПДП 
решија да го напуштат Собранието. 
Поч на ерата на уцени. Нови антико-
рупционери станаа: новинарката Мир-
јана Димовска, правникот Зоран До-
девски, Љубинка Марковска, Мане 

да добиеме речиси нов Закон за праз-
ници. Државни празници се: 24 мај - 
Свети Кирил и Методиј, 23 октомври - 
Ден на македонската револуционерна 
борба, 8 декември - Свети Климент Ох-
ридски, Бадник, Велики Петок, За душ-
ница, Водици, Голема Богородица, ка-
ко и муслиманскиот Рамазан Бајрам. 
Севкупно 17 неработни дена во го ди-
ната, а Македонија се приближи кон 
европскиот рекордер, Шведска. Не ра-
ботни денови се и 22 ноември - Ден на 
албанската азбука, како и Ден на мрт-
вите, кој им припаѓа на католиците. 
Празници добија и припадниците на 
ромската, српската, бошњачката и 
влаш  ката заедница. ЛДП доби нов ли-
дер, Јован Манасиевски, а Пенов за ми-
на во историјата. Во демонстрациите 
во Приштина учествуваа и Албанци од 

  НА ДУИ, НИКОЛА ГРУЕВСКИ И 
   ТЕРИ ВО Т.Н. "МАЈСКИ ДОГОВОР"

НА ПОСЛЕДНАТА ЛИДЕРСКА СРЕДБА ВО КЛУБОТ 
НА ПРАТЕНИЦИТЕ ПАДНА "ПОСЛЕДНАТА КЛАПА" 
ЗА ИЗГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ ПОВРЗАНИ СО 
ВЛЕЗОТ ВО НАТО



24  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  704-705 / 28.12.2007

РЕТРО ПОЛИТИКАРЕТРО ПОЛИТИКА

ски. ДУИ ја обвини власта дека нивните 
градоначалници Албанци останале без 
пари. Во ист тоналитет СДСМ ја об вини 
власта дека извршила парти за ција на 
МВР. Таа смени десеттина поли циски 
началници и прераспореди пе десет-
тина припадници на УБК. Набрзо, 
Ѓорѓи Трендафилов стана претседател 
на ВМРО-Народна партија. Експотпрет-
се дателот на Собранието, Иван Ана ста-
совски, и близок соработник на Пет-
ковски, во една од неговите анализи 
објавени во печатот сериозно ја раз-
дрма НСДП за да ја напушти Владата. 
Тој понуди оставка од потпретсе дател-
ската функција и тоа конечно го на-
прави на крајот од 2007 г. Претсе да-
телот Бранко Црвенковски им порача 
на премиерот Груевски и на лидерот 
на опозиционата ДУИ, Ахмети, да го 
прекинат дијалогот и да се фатат за ра-

Во интервју за Би-Би-Си ова го обе ло-
дени Ахмети. Потоа следуваше екс-
пресна реакција од владината ДПА. По 
час и половина отворен разговор, очи 
в очи, Тачи и Груевски ја зачуваа коа-
лицијата. На крајот на мај, по конечниот 
договор меѓу Никола и Али, ДУИ се 
врати во Собранието. Прва точка на 
листата беа законите со Бадентер, 
вкупно 46. Втора точка беше реком-
понирање на составот на Комитетот за 
односи меѓу заедниците, кој деновите 
пред Нова година дојде на ред. Третата 
и четвртата точка останаа спорни, за 

згрижувањето на припадниците на 
ОНА и за употребата на јазиците ќе 
продолжи експертската расправа. 
"мајскиот договор" различно се тол ку-
ва во јавноста. Груевски тврдеше - со 
ДУИ постигнавме устен договор един-
ствено за списокот Бадентерови за ко-
ни кои ќе се дефинираат со новиот со-
браниски Деловник, промената во ме-
ѓуетничкиот Комитет и Законот за ко-
митетот итн. Пратениците не можеа да 
го докомплетираат Судскиот совет на 
Македонија. Лина Петрова, Бедредин 
Ибраими и Звонко Богдан не беа из-
гласани за членови на Советот. Ба ден-
теровото мнозинство не профунк цио-
нира. Претседателот Бранко Црвен-
ковски донесе указ со кој ја одликува 
Македонската православна црква со 
Орден на Република Македонија. Ова 
највисоко државно одликување го до-
дели по повод 40-годишнината од ав-
токефалноста на МПЦ. СДСМ го те сти-
раше владиното мнозинство, до Со-
бранието поднесе иницијатива за гла-
сање доверба на Владата. Рефет Ел ма-
зи се врати во Владата. Го задржа за-
меничкото место во МВР. Премиерот 
не ја прифати неговата неотповиклива 
оставка, која ја поднесе заради на ста-
ните во Танушевци. Во овој лавиринт и 
момчето на министерката за вна треш-
ни работи, Гордана Јанкуловска, му 
стана советник на премиерот. Мендух 
Тачи го наследи на лидерската по зи-
ција Арбен Џафери, кој се повлече од 
функцијата во партијата. Пожари во 
Скопско и во цела земја. Само 30 оп-
штини се подготвени да влезат во вто-
рата фаза од децентрализацијата, 20 
не ги исполниле ниту основните ус ло-
ви. Амди Бајрам предвреме излезе од 
затвор. Го спаси Бранко Црвенковски, 
кој донесе одлука за делумно поми-
лување. ДПА и ЛП гласаа воздржано за 
новиот Предлог-деловник. Во ваква 

Анкетните листови покажуваат дека Ахмети, покрај повеќе 
пратеници, има и четири пати поголем имот од ривалот Тачи. 
Мендух има 107.000 евра, Али околу 410.000 евра. Лидерот на 
ДУИ, кој во 2001 г. војуваше, пријавил дека има стан и куќа во 
вредност од 150.000 евра и 100.000 долари, земјиште во Зајас 
вредно 153.000 евра и во Албанија 30.000 долари. Пријавил и 
стар автомобил "Опел Астра" вреден 3.500 евра, и сметка во 
Комерцијална банка со околу 4.000 евра. За разлика од него, 
лидерот на ДПА, штедел во друга банка, Стопанска банка, каде 
на две сметки имал околу 20.000 евра. Пријавил два автомобила, 
блиндирано "БМВ" вредно 50.000 евра и "Пежо" за сопругата. 
Таа имала 22.300 евра побарувања од роднините. Но, во ан ке т-
ниот лист на Тачи, исто како и кај коалициониот партнер Гру-
евски, има празна графа за недвижности, нема куќи, станови и 
плацеви. Со скромни 107.000 евра Тачи како да е посиромашен 
и од пратеникот од Липково, Садула Дураку, кој покрај пра-
теничката плата, од браќата гастарбајтери во Германија и во 
Ав стрија годишно добивал по 20.000 евра. Имал две куќи, два 
хектара ниви и големи дворови во Липково, сите на неговиот 
татко, проценети на 170.000 евра. Во дворовите паркирал 
целосно опремен трактор и "Ауди 4". Штеди како и неговиот 
лидер - во Комерцијална банка. Но, тројцата спомнати во имо-
тот заостануваат зад Владо Димов, ексминистерот за здравство. 
Според Влатко Ѓорчев, Димов има огромни сметки во странски 
банки, скапи станови и автомобили, акции во фирми во вкупна 
вредност од околу 2 милиона евра.

бота. Шефот на државата го помилува 
поранешниот државен секретар во 
Министерството за одбрана, Љубомир 
Поповски, инаку член на СДСМ. Со од-
луката тој одлежа помалку една година 
затвор. Македонскиот дипломат Срѓан 
Керим беше избран за 62 претседавач 
со Генералното собрание на ООН. ДУИ 
и ВМРО-ДПМНЕ се договорија. Усо гла-
сени се ставовите околу барањата на 
интегративците за правата на борците 
на ОНА, официјализирање на албан-
скиот јазик, како и за промена на Ко-
мисијата за односи меѓу заедниците. 

НОЌТА НА 25 СЕПТЕМВРИ ПОЛИЦИСКИТЕ "АЛФИ" НОЌТА НА 25 СЕПТЕМВРИ ПОЛИЦИСКИТЕ "АЛФИ" 
УСПЕАЈА ДА ГИ СПРЕЧАТ УСПЕАЈА ДА ГИ СПРЕЧАТ ВООРУЖЕНИТЕВООРУЖЕНИТЕ АКТИВИСТИ  АКТИВИСТИ 
НА ДУИ ДА ВЛЕЗАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РМ И ТАКА ДА НА ДУИ ДА ВЛЕЗАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РМ И ТАКА ДА 
НАПРАВАТ ПРЕСЕДАН ИЛИ ПОЛИТИЧКИ ПУЧНАПРАВАТ ПРЕСЕДАН ИЛИ ПОЛИТИЧКИ ПУЧ
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атмосфера опозицијата бара пра вил-
никот за работа на Собранието да се 
повлече за да не отидат бадијала мно-
гу пари за собраниски седници. Само 
СДСМ поднесе околу 2.000 амандмани. 
Амандманите за Деловникот дојдоа на 
собраниска седница, но не можеше да 
почне расправата за нив. Сите, освен 
ВМРО-ДПМНЕ, се незадоволни. ДУИ ја 
напушти седницата, бидејќи во де лов-
никот меѓу 47 закони, кои треба да се 
гласаат со Бадентер, го нема и законот 
за јазици. На 23 јули Груевски и Ахмети 
разговараа очи в очи за "Мајскиот до-
говор". Но, притоа секој си имаше своја 
вистина. Кризниот штаб покажа дека 
штетата од изгорените шуми во РМ 
изнесува дури 30 милиони евра. Во 
полициско комбе и со лисици на раце 
беше приведен генералот во пензија, 
Методи Стамболиски, по него се збо-
руваше за имунитетот на Владо Буч-

Шити, Лирим Јакупи-Нацист, еден од 
лидерите на вооружените банди во 
Кондово, и Џавид Морина алијас ко-
мандант Дреница, еден од лидерите на 
АНА. Џезаир Шакири-Хоџа истакна де-
ка Танушевци бара да се одвои од Ма-
кедонија и да се припои кон Косово. 
Владата бара нови 13 народни избра-
ници во Собранието, со тоа бројот се 
зголемува од 120 на 133 пратеници. 
Ова се дел од измените на Изборниот 
законик, кои Владата ги усвоила на по-
следната седница.

ПОДГРЕАНИ СТРАСТИ
Мнозинството пратеници не ја при-

фати интерпелацијата за работата на 
претседателот на Собранието, Љубиша 
Георгиевски. Џемаил Исени, алијас 
Џејми Шеј, беше уапсен во својот дом 

ранет и Заим Алили, кој подоцна од Ко-
сово му беше предаден на МВР. На 25 
септември, по низата настани во Со-
бранието, група активисти на ДУИ се 
обидоа да ја блокираат раскрсницата 
пред законодавниот дом. Тензиите од 
Скопје се преселија во Тетово, беше 
претепан снимател на Алсат теле ви-
зија. Се формира Анкетна комисија 
која ќе ги утврдува околностите, но и 
одговорноста на учесниците за ин ци-
дентите во Собранието од 25 сеп тем-
ври. Последниот кандидат за член на 
СС, Абдулселам Канзоски, ги подгреа 
страстите на пратениците на власта и 
на опозицијата. ВМРО-ДПМНЕ побара 
од претседателот Црвенковски да пр ед-
ложи друг кандидат Македонец. Но-
воизбраните членови на СС се Лина 
Петровска, Љубомир Богески, Бујар 
Сабриу и Ментор Ќоку. Долгонајаву ва-
ната партија, формирана од досегашни 
влијателни членови на СДСМ, беше 
основана на 21 октомври. Партијата е 
формирана по иницијатива на пора-
нешниот пратеник и претседател на 
Собранието од редовите на СДСМ, 
Љуп чо Јордановски. Со хеликоптер на 
полицијата на Хируршките клиники во 
Скопје беа донесени тројцата повре-
дени полицајци од Кодра Фура. Тие 
имаа прострелни рани и повреди. 
Докторите успеаја да спасат двајца. На 
Уставен суд падна контроверзниот За-
кон за знамињата. Охрид беше сре диш-
те на околу 200 највисоки претставници 
од сите поголеми светски религиски 
заедници. ХТВ објави снимки на кои се 
гледаат албански герилски единици во 
близина на Липковското Езеро. Беше 
натепан и застрелан Џавид Морина, 
командант Дреница, од АНА. Тој беше 
пронајден на патот кон Јажинце, кај 
тетовско Одри. Нема датум за пре го-
вори меѓу Македонија и Унијата, нема 
ниту навестување кога би се добил 
датумот. Во основа добивме критики, 
забелешки и барање за резултати од 
реформите. Ова е сумирано во по след-
ниот Извештај за Македонија, објавен 
во Брисел. Во Тетово се раскажуваше 
полициската акција "Планинска бура". 
Специјалците влегоа во с. Бродец и ја 
уништија терористичката групација. 
Полицијата пронајде 6 тела, а уапси 13 
лица. Не беше пронајден лидерот на 
групата, Лирим Јакупи-Нацист. МВР го 
идентификува телото на Рамадан Ши-
ти. Дебатата по интерпелацијата за 
заменик-министерот Елмази падна во 
сенка на меѓусебните обвинувања 
вл аст-опозиција, околу политичко без-
бед носните состојби, случувањата во 
тетовско Бродец. Конечно власта и 
опо зицијата ги изгласаа законите за 
Комитетот за односи меѓу заедниците, 
како и законите за Јавно обви ни тел-
ство.

ковски, кој е главен осомничен во 
судскиот процес за деловите на тен-
ковите Т-55. Истрели кон полициската 
станица во Гошинце и експлозии на 
рачни бомби ја возбудија јавноста. 
СДСМ ја предупреди власта, доколку 
се осмели да го уапси Бучковски, нека 
се подготви и за последиците од так-
вата акција. Јагнула Куновска стана дел 
од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. 
Поранешниот македонски премиер и 
сегашен пратеник на ВМРО-НП во ма-
кедонското Собрание, Љубчо Геор ги-
евски, ја продолжи политичката ка-
риера во Бугарија. Седуммина зат во-
реници, речиси сите со богати кри ми-
нални досиеја во Македонија, избегаа 
од најдобро чуваниот косовски затвор 
"Дубрава". Меѓу нив беа и Рамадан 

во с. Лојане. ДУИ со 4.100 амандмани, 
СДСМ со бојкот на седницата и на пуш-
тање на Собранието беа против до-
несувањето на измените на Изборниот 
законик. Пратениците експресно го 
усвоија Законот за верските заедници. 
Премиерот беше нападнат за случајот 
"ОКТА". Полицајци го пребаруваа те-
ренот пред влезот во с. Ваксинце, на 
мес тото каде беа убиени две лица, а 
четири ранети, во престрелка меѓу по-
лицијата и групата на Заим Алили. Прв 
настрада командирот на полициската 
станица во Матејче, Фатмир Алили. 
Беа ранети неговите колеги, поли цај-
ците Јанче Китанов и Слаѓан Костовски. 
Од страна на групата од Ваксинце на-
водно бил убиен Скендер Алили, брат 
на Заим Алили. Во престрелката беше 
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