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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Д П А  И  Д У И  С Е  К О П И Р А А Т  М Е Ѓ     У  С Е Б ЕД П А  И  Д У И  С Е  К О П И Р А А Т  М Е Ѓ  

ЧИЈ "ЧАЛАМ"   ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ - ЧИЈ "ЧАЛАМ"  
ОНОЈ НА ТАЧИ   ИЛИ ТОЈ НА АХМЕТИ?!ОНОЈ НА ТАЧИ  

Пред одржувањето на Самитот на 
НАТО во Букурешт во Романија, 
најголемите албански партии во 

РМ, ДУИ и ДПА, се обидуваа да не кре-
ваат раце, оружје или... некој друг ар се-
нал меѓу себе, освен по некој арти ку ли-
ран маркетингшки изблив, кој е во фу-
нкц ија на држење тензија.

Всушност, и најновата провокација 
на лидерот на ДПА, Мендух Тачи, да ја 
експонира својата слава, демек еве тој 
е најекспонираниот албански "вожд", 
кој постојано е под присмотра на ма-
кедонските разузнавачки служби, има 
иста функција. Но, со друга цел - да се 
постигне одредена придобивка, која ќе 
го крене рејтингот кај албанскиот елек-
торат.

Тачи е свесен дека неговата партија 
одамна е во криза и која е загрижувачка, 
па затоа користи многу ризични ме то-
ди и трикови, но во оваа пригода сепак 
времето ќе каже дали начинот кој тој го 
избрал ќе ја постигне целта или уште 
еднаш тоа ќе се одрази врз неговата 
политичка кожа. 

За разлика од него лидерот на ДУИ, 
Али Ахмети, молчи, иако и тој од Вла-
дата на РМ очекува одредени сигнали 
за главните прашања: закон за упо тре-
ба на јазиците, закон за статусот на бор-

Шесте прашања се јајце на 
јаце на "Мајскиот договор", 
така што фотокопираните 
барања од лошата копија на 
агендата на ДУИ не може да 
ја постигне целта.

Затоа се наметнува 
прашањето, кој со кого 
преговара за албанските 
барања - ДПА или ДУИ? 

Доколку сакаме да се 
повториме, нема разлика во 
нивните партиски барања, 
освен што притиска 
политичката конотација. 
Затоа формата на 
преговорите и не е битна, 
туку кому ќе му припадне 
славата, бидејќи на крајот на 
краиштата успехот што ќе се 
постигне не ќе може да го 
покрие "чаламот", кој ќе го 
протежираат Тачи или  
Ахмети.

ците на ОНА и признавање на неза-
висноста на Косово.

Тоа што во овој момент се обидува 
Тачи да му ги украде авторските права 
ќе мора да го решат меѓу себе, бидејќи 
ловориките ќе ги прибере оној кој ќе 
успее да ја реализира албанската аген-
да, која влече корени од Рамковниот 
договор.

  

КОЈ ЌЕ БИДЕ СЛАВЕН?     

Пред да се случат настаните околу 
букурешкиот Самит, агендата на ДУИ ги 
скара владејачките партнери. Имено, 
т.н. "Мајски договор", склучен меѓу 
премиерот Никола Груевски и лидерот 
на ДУИ, Али Ахмети, ги дестабилизира 
коалиционите партнери. Темперамент-
ниот Тачи тоа не може да му го прости 
на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, но не мо-
жејќи  да се круниса за цар меѓу свои-
те браќа, тој мора да тапка зад на ста-
ните. Меѓутоа, и во војна и во мир со 
коалициониот партнер, сепак тој е фак-
торот од кој зависи судбината на Вла-
дата. Затоа во 12 часот и 5 минути, тој 
склучи нов сојуз со лидерот на ВМРО-
ДПМНЕ. 

Шесте прашања се јајце на јаце на 

"Мајскиот договор", така што  фото ко-
пираните барања од лошата копија на 
агендата на ДУИ не можат да ја по-
стигнат одредената партиска цел. За-
тоа се наметнува прашањето кој со ко-
го преговара за албанските барања - 
ДПА или ДУИ. Доколку се повториме, 
нема разлика во барањата, освен што 
притиска политичката конотација. За-
тоа формата на преговорите и не е бит-
на, туку единствено е важно кому ќе му 
припадне славата, бидејќи на крајот на 
краиштата успехот што ќе се постигне 
не ќе може да го покрие "чаламот", кој 
ќе го протежираат Тачи или Ахмети. Кој 
од нив е поголем "чаламџија"?  

РАБОТНИ ГРУПИ
Формирањето на работните групи 

меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДПА за решавање 
на барањата на албанските политички 
партии не ги принуди ДУИ и СДСМ да 
седнат на заедничка маса, напротив 
тоа уште повеќе ги зближи да ја урнат 
владејачката коалиција. Затоа повикот 
на ДПА беше сфатен како задоцнета 
политичка понудица. 

"Ги повикувам ДУИ и СДСМ да им се 
придружат на ДПА и на ВМРО-ДПМНЕ 

САМ ПРОТИВ СИТЕ - МЕНДУХ САМ ПРОТИВ СИТЕ - МЕНДУХ 
ТАЧИ ЛИДЕР НА ДПАТАЧИ ЛИДЕР НА ДПА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
ДУИ МУДРО МОЛЧИДУИ МУДРО МОЛЧИ
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Д П А  И  Д У И  С Е  К О П И Р А А Т  М Е Ѓ     У  С Е Б Е У  С Е Б Е

ЧИЈ "ЧАЛАМ"   ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ - ЌЕ БИДЕ ПОГОЛЕМ - 
ОНОЈ НА ТАЧИ   ИЛИ ТОЈ НА АХМЕТИ?!ИЛИ ТОЈ НА АХМЕТИ?!

за да ги решиме прашањата кои се мно-
гу битни за Македонија. Мислам дека 
сме мала држава со многу проблеми и 
ако се приближиме со ставовите ќе ги 
решиме овие прашања", изјави нео-
дамна потпретседателот на ДПА, Ружди 
Матоши. 

Во врска со ова прашање се огласи и 
координаторот на пратеничката група 
на ДУИ, Рафиз Алити. 

"Ние немаме потреба да се при-
клучиме на некои преговори кои се 
внатре во Владата, бидејќи ние не сме 
дел од неа. Тачи заборава дека тој е дел 
од Владата. Доколку луѓето од ДПА са-
каат да присуствуваат на средбите на 
кои се присутни и претставници на ЕУ 
и на американската Амбасада во Скоп-
је, тие можат да учествуваат, но треба 
да бидат дел од екипата на ВМРО-
ДПМНЕ или на господинот Груевски", 
возврати Алити. 

Алити повтори дека согласно Рам-
ковниот договор и "Мајскиот договор" 
решавањето на барањата е обврска на 
државата. 

Тоа го потврди потпретседателот на 
ДУИ, Рафиз Алити.

"Работните групи се состанаа. Ние 
сме подготвени да ја помагаме оваа 
Вла да, со тоа што сме ги изготвиле на-
шите предлог-закони, кои сме под гот-
вени да й ги дадеме на оваа Влада", 
изјави Алити.

"Доколку оваа Влада подготвува за-
кон за борците на ОНА, доколку таа под-
готвува закон за јазиците, секако дека 
тоа е обврска на Владата, без оглед 
дали тоа ќе се постигне со нас или со 
ДПА", додаде Алити.

Од ВМРО-ДПМНЕ ги потврдија ин-
формациите дека разговарале со ДУИ 
по прашањата поврзани со жртвите од 
конфликтот и за изнаоѓање решение за 
употреба на јазиците на етничките за-
едници, но додавајќи дека сè уште не 
дошле до конечен или завршен правен 
документ.

Истите извори наведуваат дека со 
оглед на фактот дека ВМРО-ДПМНЕ раз-
говара на исти теми со ДПА, цени дека 
одделни разговори со двете партии не 

решт ќе биде на власт, тој се дрзна да ја 
обвини опозицијата, која постојано го 
прислушкува и го прави антидржавен 
елемент. Според Мендух Тачи, прет-
ходната власт, вклучувајќи го и ДУИ, го 
следела и го прислушкувала. Тој се во-
дел под псевдонимот "Креатор". До-
сието му го отвориле на 17 март 2003 
година, во времето кога премиер беше 
актуелниот претседател на државата 
Бранко Црвенковски, додека министер 
за внатрешни работи беше Хари Кос-
тов.

Документот го потпишал директорот 
на УБК, Зоран Верушевски, тврди ли-
дерот на ДПА, кој побара негово итно 
отповикување од Амбасадата во Рим.

"Јас имам деца, имам жена дома. И 
жена ми беше прислушувана и браќата. 
Сите бевме шиканирани последните 
четири години", изјави Мендух Тачи, 
претседател на ДПА.

Реагираше министерката за вна-
трешни работи, која го повика лидерот 
на ДПА да дојде во МВР и заедно да ги 
проверат наводите.

Албанските политички партии ба-
раат да се донесат законите за упо-
треба на јазиците, решавање на ста-
тусот на борците на ОНА, како и реа-
лизирање на критериумот за заста-
пеноста на етничките заедници во др-
жавната администрација и притоа кол-
ку што е можно побрзо да се  признае 
независноста на Косово.

ИСТИ БАРАЊА
Тоа значи дека формулата за ал-

банските барања е иста, но оној кој се 
наоѓа во клинч е премиерот, притиснат 
од разните надворешни фактори мора 
да одговори и на домашните уце ну-
вачи. Имено, по склучувањето на до-
говорот меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДПА да 
формираат работни групи за изнао-
ѓање решение за законот за јазиците, 
законот за жртвите од конфликтот, за-
конот за употреба на знамето, за пра-
вична застапеност на етничките заед-
ници, веднаш потоа ДУИ одговори со 
нова информација дека работната гру-
па на ВМРО-ДПМНЕ се сретнала со нив-
ните преговарачи и се сконцентрирале 
на изнаоѓање решение за употреба на 
албанскиот јазик.

би биле продуктивни. Затоа ВМРО-
ДПМНЕ смета дека двете албански пар-
тии можат многу повеќе да придонесат 
за решавање на барањата.

НОВО ДОСИЕ
Во меѓувреме Тачи ја презеде уло-

гата да биде манипулатор или за ба-
вувач на домашната политичка сцена. 
Имено, користејќи ја неодредената по-
ложба на коалиционата Влада, како и 
неразјаснетите позиции кој по Бу ку-

"Ова е пораз за една држава која со 
најголем напор во сите овие години се 
обидува да гради демократија. Ова е 
пораз за една политичка опција која не 
успеа да се трансформира", изјави Гор-
дана Јанкуловска, министерка за вна-
трешни работи.

Досието против него е затворено во 
јануари 2007 година од страна на ак ту-
елниот прв човек на УБД, Сашо Ми јал-
ков.

Тачи ги прозва на одговорност то-
гашните носители на власта.

"Сега би го прашал мојот другар, го-
сподинот Бучковски, поранешен пре-
миер, како се чувствува. Дали му е 
срам, жал или страв?", истакна Тачи.

"Господинот Ахмети не е тука и него 
би го прашал, иако нема што да го пра-
шам, за мене беше јасно од 2001 година 
дека Али Ахмети е само еден нов ин-
струмент од неговиот дедо и прадедо 
Александар Ранковиќ", додаде Мендух 
Тачи.

Тачи тврди дека правдата ќе ја бара 
од сите институции во државата сè до 
Судот во Стразбур. Инаку, досието на 
Тачи му било доставено пред извесно 
време, кое наводно било оставено 
пред неговата куќа.

Тачи е свесен дека неговата 
партија одамна е во криза, 
која е загрижувачка и затоа 
користи многу ризични ме-
тоди и трикови, но во оваа 
пригода сепак времето ќе ка-
же дали начинот кој го избрал 
ќе ја постигне целта или уште 
еднаш тоа ќе се одрази врз 
неговата политичка кожа. 


