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В О  РАСЧ Е КО Р  П Р Е Д  С А М И ТОТ  Н А        А Л И ЈА Н С АТАВ О  РАСЧ Е КО Р  П Р Е Д  С А М И ТОТ  Н А   

МАКЕДОНИЈА В    ЛЕГУВА ВО НАТО КАКО МАКЕДОНИЈА В  
БИНАЦИОН  А ЛНА ДРЖ АВА!?БИНАЦИОН 

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

На државава й претстои сериозна 
политичка криза доколку пар-
тиципиентите во политичкиот 

живот во земјава, не успеат да се над-
минат себеси во своите ментални сла-
бости. Едноставно, треба сериозно да 
го сфатат историскиот час кој е пред 
нив. Повикувајќи ја потсвеста можеби 
полесно ќе успеат да ги пребродат чо-
вечките умствени рефлекси, бидејќи 
очи  гледно свеста одамна ги на пуш ти ла. 

Во моментов Македонија е заложник 
на фикс идеите на поголем дел од опо-
зицијата, па со тоа сериозно се дове-
дува во прашање опстојувањето на др-
жавата во обликот во кој моментно се 
наоѓа. Имено, албанскиот корпус се 
обидува не само да ја искористи, туку и 
да ја злоупотреби ситуацијата околу по-
каната за членство на Македонија во 
НАТО. Се обидува преку кукавичко од-
не сување и клеветење пред меѓуна-
родниот фактор да издејствува нов по-
литички и државен систем, кој во го-
лема мерка би бил поинаков од овој де-
нешниот. Навидум, станува збор за два 
обични закона кои треба само да ги 
задоволат партиските суети на врвот на 
ДУИ. 

Но, истовремено тие предложени 
законски проекти, опфатени во некаков 
т.н. "Мајски договор" меѓу Груевски и 
Ахмети, од корен можат да го изменат 
државното општење во повеќе оп штес-
твени сфери и да го стават под знак 

Откако поминаа 
новогодишните празници и 
периодот за прилагодување на 
активностите за претстојните 
дванаесет месеци, 
политичките елити во земјава 
се наоѓаат пред сериозен 
предизвик. Треба да ги 
завршат одамна ветените 
обврски, неопходни за 
добивање зелено светло за 
покана во Алијансата. 
Февруари ќе биде клучниот 
месец за постигнување на 
целта. Прекраток период за да 
се надминат суетите, 
тесноградоста, интересите и 
партискиот менталитет. Во 
играта секој од играчите 
влегува со сопствени заложби 
и потреби. Државниот и 
националниот интерес, како и 
вообичаено, до последен 
момент ќе бидат ставени во 
втор план. 

Власта ќе се обидува да ги 
амортизира опозицијата и 
нејзините надувани желби, а 
истата таа опозиција, преку 
протуркување на нивните 
проекти во крајните 
заклучоци, ќе ја намалува 
популарноста на владејачките 
субјекти. Значи, и во овој 
период, кој е од круцијално 
значење за развојот на 
Македонија, партиското и 
индивидуалното ќе биде над 
државното. Отсуствува 
стратегијата, го нема 
вистинското родољубие. Само 
обични празни фрази дека се 
борат за каузите, за својот 
народ, за идеологијата. Во 
практиката е нешто поинаку. 

Вистината е дека се борат за 
опстојување на тронот и за 
доаѓање на тронот. Нешто меѓу 
тоа е успехот на Македонија. 
Доколку тој се случи, 
веројатно ќе биде 
"колатерална штета", случајно 
постигнат, бидејќи некој од 
надвор повеќе и подобро 

мисли за нас, отколку 
самите ние.

прашање унитарниот карактер на Ре-
пуб лика Македонија. Можеби првата 
по четна грешка е направена од страна 
на премиерот Груевски, со самото тоа 
што тој прифатил да разговара на тие 
теми и да ги стави на некаква хартија во 
облик на скица. Развлекувањето на це-
лиот тој процес и игнорирањето на она 
што се договорило пред осум месеци ја 
доведува државата пред период во кој 
ќе има политички потреси. Сега веќе е 
доцна нешто да се измени во тет-а-тет 
средбата. Едноставно нема време. 

Но, од друга страна, поддршка на 
спо годбата нема ниту од страните кои 
нешто договарале, а не, пак, од оние 
кои биле изземени од преговорите. Гле-
даме колку е јасен ставот на СДСМ и на 
ДПА. Тие не сакаат да бидат соучесници 
во дијалогот Груевски-Ахмети. Тие ед-
ноставно беа фрлени настрана, кога 
овие двајцата пишуваа нови амандмани 
на македонскиот Устав. Можеби и со 
право не сакаат да учествуваат во не-
каков меѓупартиски договор.

МАЈОРИЗАЦИЈА НА 
МАЛЦИНСТВОТО ВРЗ 

МНОЗИНСТВОТО
Предложениот закон, кој се однесува 

на службената употреба на албанскиот 
јазик и социјалниот пакет, кој би им га-

ЕТНИЧКОТО И ЕТНИЧКОТО И 
НАЦИОНАЛНОТО НАД НАЦИОНАЛНОТО НАД 
ДРЖАВНОТО... ДО КОГА?ДРЖАВНОТО... ДО КОГА?
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В О  РАСЧ Е КО Р  П Р Е Д  С А М И ТО Т  Н А        А Л И ЈА Н С АТА   А Л И ЈА Н С АТА

МАКЕДОНИЈА В    ЛЕГУВА ВО НАТО КАКО  ЛЕГУВА ВО НАТО КАКО 
БИНАЦИОН  А ЛНА ДРЖ АВА!?А ЛНА ДРЖ АВА!?

рантирал пензиско згрижување на по-
ранешните припадници на терорис-
тичките единици на ОНА, се темите кои 
никако не се вклопуваат во актуелниот 
Устав на Република Македонија. Не-
колку пати досега опозиционата ДУИ ги 
напушташе институциите на системот и 
јавно се закануваше дека доколку не 
се оствари договорената спогодба за 
служ  бена употреба на албанскиот ја-
зик, тогаш последиците би биле ог ром-
ни. Имаше и такви реторики од некои 
пратеници на ДУИ дека не е исклучено 
дури и повторно заминување во пла-
нините за почеток на нова борба про-
тив Македонија. За такви шаблонски 
изјави денес на Шешељ му се суди во 
Хаг, вербални испади и закани. А, во 
земјава очигледно дека сè може да се 
истресе од ракав и да се каже, без ни-
какви последици за кажаното. Погреш-
ното толкување на охридскиот Рам ко-

вен договор за употреба на мал цин-
ските јазици може земјава да ја однесе 
во безизлезен ќорсокак. Партијата на 
Ахмети по малку е осоколена и од ди-
пломатскиот притисок кој врз Маке-
донија го вршат претставници на меѓу-
народната заедница. Нивната перфидна 
игра внесува застој во реформите, на 
кои тие инсистираат и непотребно вле-
гуваат во лавиринт од кој потоа тешко 
се излегува. Измените во законо дав-
ството, кои ги бараат меѓународните 
дипломати, ја прават Македонија бина-
ционална држава. Форсирањето на ал-
банскиот јазик за втор службен во др-
жавава на сите општествени нивоа и 

ЖОЛТ КАРТОН ЗА ОПОЗИЦИЈАТА

ДУИ сè уште мисли дека е на 
власт. Партиските функционери 
слепо веруваат во можноста дека 
можеш да водиш држава и кога 
не си на врвот. Пишуваат квази 
закони и како такви ги предлагаат 
до државните институции. По-
следните од низата се новиот 
предлог-закон за употреба на сим-
болите на заедниците, воведу ва-
ње на Бадентеровиот принцип 
при донесувањето на одлуките во 

Уставниот суд, како и нови забелешки на Законот за полиција. Едно став-
но, станува збор за идеи кои од Македонија прават сè помалку маке-
донска, а сè повеќе албанска држава. Пробивањето на бариерите на 
Рамковниот договор не одат во прилог на стабилноста на државата. ДУИ 
може колку сака да предлага и да форсира свои етнички концепти, но 
меѓународната заедница е таа која ќе го покаже жолтиот, но ако затреба 
и црвениот картон за пречекорување на правилата на игра.

Дополнителна турбуленција ќе настане со враќањето на 
четирите случаи од конфликтот во 2001 година, кои Хашкиот 
суд не сакаше да ги процесуира. И повторно најмногу е за-
сегната ДУИ. Доколку се докаже одговорноста на лицата во 
злосторствата од пред седум години, тогаш речиси половина 
од раководството на опозиционата партија ќе се најдат зад 
решетки. Можеби затоа се крева толкав прав и се бара про-
тивуставна измена на одредени законски решенија. Притисокот 
по секоја цена да се исполнат барањата на Ахмети, зашто во 
спротивно ќе го опструираат влезот на Македонија во НАТО, не 
е само антидржавен и велепредавнички чин, туку и знак за 
приземен очај и паника, кои ги фатиле "борците за права", за 
кои наголемо се подготвуваат апартманите во "Шутка" и во 
"Идризово".

ЦВЕТОТ ОД "МАЈСКИОТ ЦВЕТОТ ОД "МАЈСКИОТ 
ДОГОВОР" ПОПАРЕН ОД ДОГОВОР" ПОПАРЕН ОД 

ЗИМСКА СЛАНАЗИМСКА СЛАНА
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политичко-државни инстанци, не прет-
ставува ништо друго освен удар врз 
еден од столбовите на унитарниот ка-
рактер на македонската држава. Тоа 
мора да се избегне и по цена на нови 
притисоци. 

Во ниту една нормална, цивили зи-
рана и демократска држава од запад-
ниот свет, државната политика не ја во-
ди опозицијата ниту, пак, таа ги усло-
вува развојните правци на земјата. Кај 
нас постои апсурдна ситуација. Поли-
тички субјект, кој има едвај 11 отсто од 
пратеничкиот состав во законодавниот 
дом, се обидува да ја стави државата во 
една заложничка позиција и да и ги 
урне сите можности за успех кои й  
стојат на патот. Тоа е нон-сенс. Таквите 
политички структури со толкава проце-

ЌЕ ГО ПЛАТИ ЛИ 
ГРУЕВСКИ ЦЕХОТ ЗА 

МАЈСКАТА 
АВАНТУРА?

Доколку подобро се анализира ра-
ботењето и дејствувањето на ДУИ, како 
партија во опозиција, се добива впе-
чаток дека таа работи против европ-
ската перспектива на Македонија. Уце-
ните се одраз на непријателското рас-
положение кон државниот идентитет 
во момент кој е од пресудно значење за 
иднината на земјата. 

Деновиве сличен одглас можеше да 
се слушне и од уште една, можеби бе з-
начајна, партија од албанскиот корпус, 
Демократската унија на Албанците. На 
прес-конференција таа побара од го-
лемите сили поканата за членство на 
Македонија во НАТО да се услови со 

овие законски проекти, кои ги предлага 
ДУИ. Небаре ја слушаш Дора Бакојани, 
која од цела Европа бара да не й се даде 
покана на Македонија додека не го 
смени името. Иста работа. Само раз-
ликата е тоа што во овој случај "из-
родот" е дома, а не во Грција. На тој на-
чин Македонија во претстојниов пе-
риод е доведена во ситуација да се 
брани како од надворешни, така и од 
внатрешни деструктивни и девијантни 
сили. Груевски влегува во временски 
теснец. Или ќе ја амортизира ДУИ и ќе 
ги порази нивните желби или ќе мора 
да го плати "цехот" од мајската авантура 
кога преговарал со Ахмети. Опсто јува-
њето на сегашните позиции на двете 
страни само ќе ја оддалечи Македонија 
од позицијата за добивање покана за 
членство во Алијансата и уште еден па-
кет полн со негативни коментари од 
цен тралата на Европската унија во 
Брисел.

"Македонија доби кан-
дидатски статус во 2005 
година, но не и датум за 
преговори. Таа има спро-
ведено многу успешни 
реформи, некои треба да 
се довршат и во тоа мо-
раме да й помогнеме. Не 
смееме да дозволиме таа 
да се претвори во еден 
вид затвореник на регио-
нот. Унијата сака да им 
подаде рака и да се ан-

гажира околу сите земји од Западен Балкан. 
Ние треба да зборуваме за проширувањето, 
кое сè уште не е завршено. Доколку се по-
гледне картата на Европа, добро ќе се за бе-
лежи дека процесот на проширување не е 
завршен".

Јанез Јанша, премиер на Словенија

"Европската унија треба 
веднаш и без условување да 
потпише договор со Србија, но 
истовремено да одреди дека 
Македонија, Србија и Косово 
ќе ги прими во членство за-
едно по 2015 година. Албанија 
треба да почека уште една 
деценија, не само затоа што не 
е подготвена, туку затоа што 
таа за да влезе во Европа тре-
ба да докаже дека нема идеја 
за создавање голема Албанија. 
За Косово веќе е донесена одлуката за не за-
висност, но затоа на Србија треба да й се из ле зе 
во пресрет и да се компензира загубата на 
територијата со итно потпишување Спогодба 
за придружување, без да се условува со со-
работка со Хаг".

Бронислав Геремек, поранешен шеф на пол-
ската дипломатија

нтуална застапеност во парламен тар-
ниот систем на било која земја се 
фрлени на маргините на политичките 
одлучувања. Тоа е обид за класична ма-
јоризација на малцинството врз мно-
зинството. Улогата на ДУИ во овој про-
цес, кој претстои за доисполнување на 
задачите од реформскиот проект, треба 
да се сведе на минимум и тоа од две 
причини. Прво, затоа што се обидува да 
ги измени постулатите на Уставот, што е 
противзаконско, и второ, таа не рас-
полага со реална политичка моќ за да 
биде пресуден фактор во одлучувањето. 
Ахмети и неговите приврзаници сè 
уште не се помириле со фактот дека тие 
се во опозиција. Треба да се сетат на 
периодот кога четири години беа на 
власт заедно со СДСМ. Дали тогаш пред-
вид ги земаа барањата на ДПА, која бе-
ше во опозиција или си тераа по свое? 
Едноставно велеа: "Ние сме на власт и 
така ќе работиме".

ДАЛИ ВЛАДАТА ИМА ДАЛИ ВЛАДАТА ИМА 
МОЌ ДА ГИ ПОРАЗИ МОЌ ДА ГИ ПОРАЗИ 
КВАЗИ ЖЕЛБИТЕ НА КВАЗИ ЖЕЛБИТЕ НА 

ОПОЗИЦИЈАТА?ОПОЗИЦИЈАТА?


