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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

И М А  Л И  М А К Е Д О Н Е Ц  М Е Ѓ У  С Д     С М  И  В М Р О - Д П М Н Е ? !И М А  Л И  М А К Е Д О Н Е Ц  М Е Ѓ У  С Д  

ВО ТРИ ВО ТРИ ДРЖАВИДРЖАВИ  
АЛБАНЦИТЕ АЛБАНЦИТЕ 
СТАНУВААТ СТАНУВААТ 
ДРЖАВОТВОРЕНДРЖАВОТВОРЕН  
НАРОД, А НАРОД, А 
МАКЕДОНЦИТЕМАКЕДОНЦИТЕ  
МАЛЦИНСТВО ВОМАЛЦИНСТВО ВО  
МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈА

Додека македонските политичари 
трчаат на релација Вашингтон, 
Брисел, Атина итн. односно се 

сконцентрирани на приемот на Ре-
публика Македонија во НАТО кој, пак, е 
условен од волјата на Грција, другиот 
дел од политичкиот мозаик, Мендух 
Тачи и Али Ахмети, баш ги боли уво за 
настаните поврзани со иднината на 
нашата земја, бидејќи тие со една нога 
се во Скопје, додека со другата се во 
Приштина или во Тирана. Имено, во 
моментов нивна крајна цел е при зна-
вање на независноста на Косово, сто-
рија која во нашава земја е зафрлена 
некаде во заден план, но таа и тоа како 
болна политичка точка, која сè повеќе 
ги засега македонско-албанските од-
носи во земјава. За албанските поли-
тичари во Македонија тоа претставува 
приоритетно прашање, бидејќи нив-
ната крв не е вода, туку е државотворна 
симбиоза, која ја градат со децении и со 
години.  

ЅВЕРОВИ И ПИОНИ
Во овој момент Република Маке до-

нија мора да стравува за својата суд-
бина, бидејќи е ставена во небрано, од 
една страна притиска Грција, од друга 
страна кокетира Бугарија, а од трета 

Албанците не гласаа за 
независноста на Македонија. 
Албанците ја создадоа 
паравојската. Албанците се 
тепаа за универзитетот во 
Мала Речица. Албанците ја 
формираа ОНА. Тоа значи 
додека Македонците бараа 
Македонец меѓу СДСМ и 
ВМРО-ДПМНЕ, Албанците 
станаа државотворен народ.

Во овој момент Република 
Македонија мора да 
стравува за својата судбина, 
бидејќи е ставена во 
небрано, од една страна 
притиска Грција, од друга 
страна кокетира Бугарија, а 
од трета страна албанските 
политичари вршат уцена, 
чија хегемонистичка 
политика доаѓа до израз, 
така што не се знае кој е 

поголем ѓавол или 
шејтан во заткулисната 
игра.

страна албанските политичари вршат 
уцена, чија хегемонистичка политика 
доаѓа до израз, така што не се знае кој е 
поголем ѓавол или шејтан во заткулис-
ната игра.

Ваквите најави деновиве ги потвр-
дува и поранешната хашка обвинителка 
Карла дел Понте, која во својата книга 
посветена на настаните и на судењата 
од Хаг оценува дека Хашим Тачи и Агим 

 "ГОСПОДАР" НА СИТУАЦИЈАТА ВО ЗЕМЈАВА "ГОСПОДАР" НА СИТУАЦИЈАТА ВО ЗЕМЈАВА



15  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  717 / 28.3.2008

И М А  Л И  М А К Е Д О Н Е Ц  М Е Ѓ У  С Д     С М  И  В М Р О - Д П М Н Е ? ! С М  И  В М Р О - Д П М Н Е ? !

Чеку се најголемите непријатели за др-
жавотворноста на Македонија. Оваа 
констатација доаѓа во исклучително 
тешко време за нашата држава, бидејќи 
македонскиот државен врв не може да 
одговори на предизвикот. Тие се дој-
дени до нож, бидејќи сè уште прво 
сонуваат за власт, а дури потоа се за-
нимаваат со некоја државничка работа. 
Оттаму е и севкупниот амбиент, кој не 
само што заканувачки тропа во Скопје, 
туку им ги отвора вратите на "ѕверовите 
од Приштина", кои преку своите пиони 
во Тетово или во Скопје можат во секој 

момент да ги кренат на нозе Албанците 
во Македонија. Зошто?

Во прилог на оваа актуелна теза бе-
ше и повикот до лидерите на партиите 
на македонските Албанци ДУИ, ДПА, 
ПДП и на ДУА на средба со челниците 
на косовските институции, која ја бој-
котираше Мендух Тачи, кој се фокуси-
раше на Тирана. Тоа што Али Ахмети 
оде ше на "благослов" во Приштина не 
значи дека Мендух Тачи не ги знае при-
оритетите на Албанците во регионот. 
Првата тајна средба на Албанците од 
Балканот се одржа пред една година во 
Призрен, каде се детерминираа ната-
мош ните политички чекори за стек ну-
вање независно Косово, а дури потоа 
отпочна битката за освојување на т.н. 
етнички територии на Албанците.

Во функција на оваа стратегија беше 
и последната средба, која беше свикана 
на иницијатива на косовскиот претсе-
дател Фатмир Сејдиу, а во разговорите 
учествуваше и косовскиот премиер Ха-
шим Тачи.

ТАЧИ ПРОТИВ ТАЧИ
Зошто лидерот на ДПА во последен 

момент ја откажа посетата на Приш ти-
на? Зошто Мендух Тачи беше непослу-
шен?

Претседателот на ДПА, Мендух Тачи,  
сигурно долго време се мислел дали да 
патува за Приштина, но сепак на крајот 
ја откажа поканата - наводно поради  
државни интереси. Сепак, зад оваа од-
лука постојат неколку аргументи. Прво, 
тој знае дека всушност Ахмети е главен 
фактор, или прв "фраер" во РМ, додека 
тој сè повеќе има споредна улога во 
остварувањето на албанската кауза. Тоа 
што љубовта меѓу Тачи и Тачи е дојдена 
на работ од бездната не значи и дол-
говечна караница. 

Имено, и многу порано косовските и 
македонските лидери се карале за пре-
стиж меѓу албанското население во ре-
гионот, но постоеле моменти кога тие 
се фрлале на буниште, бидејќи кауза си 
останува кауза. Всушност, денес многу 
македонски "државници" можат од нив 
да научат како се проси пред меѓуна-
родната јавност, а притоа да не се на-
рушат националните интереси. Во овој 
контекст треба да се пронајдат причи-
ните за разидувањата меѓу Тачи и Тачи, 
односно меѓу оној Тачи од Приштина и 
оној Тачи од Тетово. Тоа значи дека и во 
нивната кавга има политичка игра. Ли-
дерот на ДПА категорично ја отфрли 
изјавата на косовскиот премиер Хашим 
Тачи, која се поврзуваше со тајмингот 
на признавањето на Косово од страна 
на Република Македонија. За разлика 
од него, лидерот на ДУИ, Али Ахмети, 
оцени дека "ваквите посети се во функ-
ција на хармонизација на политиките 
кои ја фаворизираат регионалната ста-
билност".

"Македонија во суштина веќе ја при-
знала независноста на Косово, иако 
формално тоа се очекува да се прогласи 
наскоро", се потенцира во одговорот на 
косовскиот премиер Хашим Тачи на 
предизвикот т.е. на изјавата на Мендух 
Тачи, кој рече дека тој а не косовскиот 

Денес многу македонски "др-
жавници" можат од Албанците 
да научат како се проси пред 
меѓународната јавност, а притоа 
да не се нарушат националните 
интереси. 

Во овој контекст треба да се 
пронајдат причините за ра зи ду-
вањата меѓу Тачи и Тачи, односно 
меѓу оној Тачи од Приштина и 
оној Тачи од Тетово. Тоа значи де-
ка и во нивната кавга има по-
литичка игра.

Често пати аналитичарите по-
грешно констатираат дека на 
почетокот од независноста на 
РМ, ПДП била главен фактор во 
политичкиот мозаик во Маке-
донија, бидејќи во меѓувреме се 
случија многу крупни нешта кои 
одеа против националните инте-
реси на Македонците.

Поради тоа, анализирајќи ја 
сегашната позиција на Албанците 
во Македонија низ бројки кои, 
гледано статистички, се мал цин-
ство, сепак нивната стратегиска 
развојна политичка линија води 
кон друг неверојатен и нелогички 
заклучок дека на крајот про из-
легува дека Албанците се народ 
со државотворна функција, а Ма-
кедонците се малцинство. Зошто? 
Постојат многу фактори, но она 
што е најважно албанските поли-
тичари имаат м..а за водење др-
жавничка и национална по ли-
тика.

"ПАРТНЕРИ ИЛИ ПРОФИТЕРИ""ПАРТНЕРИ ИЛИ ПРОФИТЕРИ"
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премиер го знае датумот на признавање 
на независноста на Косово од страна на 
Македонија.

"Ние сакаме и се надеваме Маке до-
нија што поскоро да стане дел од НАТО, 
а во тие рамки и прашањето за де мар-
кација на границата ќе се реши во со-
гласност со договорот кој ќе го по стиг-
нат властите во Приштина и во Скопје, 
со посредство на НАТО", изјави Хашим 
Тачи, премиер на Косово.

Нетрпеливоста меѓу Тачи од Маке-
донија и Тачи од Косово почна да се 
развива откако од редовите на ДПА си 
замина Бардуљ Махмути, кој важи за 
близок пријател на косовскиот пре-
миер. Со негова помош тој сака да се 
позиционира на македонската поли-
тичка сцена, но и таквото друштво не 
му треба. По сила на сегашната функција 
тој може да побара прием кај Груевски 
или кај Црвенковски, но тоа што сред-
бата би се окарактеризирала како не-
формална ги оптоварува односите меѓу 
Скопје и Приштина.

За разлика од Хашим Тачи, прет се-
дателот на Косово, Фатмир Сејдиу, кој 
доаѓа од редовите на Демократскиот 
сојуз на Косово, партијата на Ругова, во 
обид да ја смири напнатата атмосфера, 
тој се постави меѓу двата орла.

"Очекуваме овие денови, во рамките 
на нормалните процеси низ кои минува 
Македонија, да се случи, како што из ја-
виле и сами, признавањето на Репуб-
лика Косово ", рече Сејдиу, претседател 
на Косово.

Во врска со ова прашање Али Ахмети 
истакна дека неговата партија ќе се 
залага на многу поконструктивен начин 
Македонија да ја признае што поскоро 
независноста на Косово, бидејќи тоа 
било за доброто на нашите две земји.

ИДЕОЛОШКИ 
ПРЕДЗНАЦИ

Битката за заслугите на призна ва ње-
то на Косово од страна на Македонија 
се рефлектираат и врз македонско-
албанските односи во земјава, кои нè 
враќаат на едно друго време кога на 
почетокот на деведесеттите години од 
минатиот век наводно Албанците ги 
бранеа своите интереси преку Пар ти-
јата за демократски просперитет. Во тоа 
време главна енигма беше прашањето 
дали овој политички субјект е производ 
на македонските комунисти или про-
извод на Албанците во Македонија. Без 
разлика која теза ќе победи сепак едно 
е јасно дека аналитичарите често пати 
погрешно констатираа дека ПДП била 
главен фактор во политичкиот мозаик 
во Македонија, бидејќи во меѓувреме 
се случија крупни политички резови, 
кои одеа на штета на националниот 
интерес на македонскиот народ.

Албанците не гласаа за независноста 
на Македонија. Албанците, предводени 
од своите опоненти, гласаа за Илирида. 

Албанците во земјава ја создадоа па-
равојската. Албанците се тепаа во Мала 
Речица. Албанците ја формираа ОНА.

Сè тоа се идеолошки предзнаци за 
формирање политички субјекти, кои во 
суштина немаат различна стратегија, 
освен дека еднаш се наоѓаат на власт, а 
друг пат се во опозиција.

Поради тоа, анализирајќи ја се гаш-
ната позиција на Албанците во Маке-
донија низ бројки, кои гледано ста тис-
тички се малцинство, сепак нивната 
стратегиска развојна политичка линија 
води кон друг неверојатен и нелогички 
заклучок дека на крајот произлегува 
дека Албанците се народ со државо-
твор на функција, а Македонците се мал-
цинство. Зошто? Постојат многу фак-
тори, но она што е најважно албанските 
политичари имаат м..а за водење др-
жавничка и национална политика.

Додека тие градеа структури, маке-
донските политичари, поаѓајќи од ре-
формираните комунисти до оние со 
вмровска провиниенција, го уништуваа 
националното битие на македонскиот 
народ. Всушност, како може да се оцени 
уништувањето на економијата или пре-
давството со името. 

Затоа треба да стравуваме дека сè 
што ни се случува на домашната по-
литичка сцена, поаѓајќи од изле гува-
њето на Тачи од Владата, па до повтор-
ниот римејк, е во контекст на горе спом-
натата внатрешна историја.

Тоа значи додека Македонците ба-
раа Македонец меѓу СДСМ и ВМРО-
ДПМНЕ, Албанците станаа државо тво-
рен народ, и тоа не само во РМ, туку ги 
прераснаа нашите граници. Станаа др-
жавотворен народ на Косово, од 1912 
година се државотворен народ во Ал-
банија и се народ во Македонија. Дали 
тоа значи дека овие држави им ста-
нуваат претесни?

МОЛЧЕЛИВ 
ГЛАСНОГОВОРНИК 
 
Сè погласните информации за т.н. 

процес за "нетериторијалната" поделба 
на Република Македонија нè наведуваат 
на заклучок дека признавањето на Ко-

сово нè вовлекува во нов делбен би-
ланс на нашата земја. Тоа е втората фаза 
од реализацијата на Букурешкиот дого-
вор, односно завршување на процесот 
настанат со формулирањето на При-
зренската лига, која континуирано ни 
создава неиздржливи главоболки.

Поради овие причини, во овие суд-
боносни моменти имаме различна пер-
цепција за делувањето на албанските 
политичари. Лидерот на ДПА, Мендух 
Тачи, е гласноговорник, а претседателот 
на ДУИ, Али Ахмети, е молчеливиот "не-
пријател" на државотворните интереси 
на македонскиот народ. Меѓутоа, во 
овој момент уште поактуелна е тезата 
дали македонскиот народ ја губи сво-
јата природна функција или предимство 
на државотворен народ на Република 
Македонија или, пак, тоа премолчно им 
го препушта на Албанците кои, како 
статистичко малцинство, го форсираат 
одредени големи меѓународни сили.

Оваа превртена пирамида претста-
вува најголема опасност за опстанокот 
на македонскиот народ на овие про-
стори, чија иднина е неизвесна поради 
малодушноста и националното предав-
ство на Македонците кои се во врвот на 
политиката. 

Во овие судбоносни моменти 
имаме различна перцепција за 
делувањето на албанските по ли-
тичари. Лидерот на ДПА, Мендух 
Тачи е гласноговорник, а прет-
седателот на ДУИ, Али Ахмети е 
молчеливиот "непријател" на др-
жавотворните интереси на маке-
донскиот народ.

 Меѓутоа, во овој момент уште 
поактуелна е тезата дали ма ке-
донскиот народ ја губи својата 
при родна функција или пре дим-
ство на државотворен народ на 
Република Македонија или, пак, 
тоа премолчно им го препушта на 
Албанците кои, како статистичко 
малцинство, го форсираат одре-
дени големи меѓународни сили.
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