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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА ВЕРБАЛНА   ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ВЕРБАЛНА  

"Во моментов делувам како 
член на СПМ, но во Собранието 
сум независен во моите 
дејствувања, токму поради 
проблемите и разликите со 
членовите на СПМ во однос на 
НАТО, но тоа не значи дека 
веднаш би влегол во 
пратеничка група, колку за да 
влезам", вели Зоран Витанов.

"Не сум сигурен дека веќе 
сакам да бидам 
парламентарец. Во ваква 
какафонија каква што е во 
македонското Собрание 
срамота е да бидеш 
парламентарец, чест на 
исклучоци. И ако некогаш се 
премислам, тоа ќе го правам 
како независен пратеник", 
коментира Есад Рахиќ.

"Логиката е следна, да се 
зближат луѓе кои се демократи 
по убедување во вистинска 
политичка ориентација во 
смисла на знаење за тоа кои се 
реалните перцепции кои треба 
да ги создадеме за добробит и 
на народот и на етничките 
заедници и државата. Доколку 
таквиот проект биде прифатен 
од народот тогаш сигурно ќе 
продолжам да дејствувам, во 
спротивно нема потреба 

повеќе да бидам тука", 
објаснува Ѓорѓи 
Оровчанец.

Кој кому му ги мати сметките во од-
нос на формирањето на собра нис-
ката група на независни пратеници 

и дали таа воопшто ќе се формира? Иако 
такво нешто се најавуваше пред буку-
решкиот Самит, групата чиј приоритет 
тре баше да бидат НАТО и ЕУ интегра-
циите, сè уште не е формирана. Откако 
пратеникот Зоран Витанов реши во Со-
бранието да дејствува како назависен 
пратеник, иако си ја задржа книшката на 
Социјалистичката партија на РМ, се ми-
слеше дека работата е повеќе од завр-
шена. Но, очигледно не е така.

По неговата изјава "Неколкумина сло-
бодномислечки луѓе, меѓу кои и јас, од-
лучија да се здружат за клучните прио-
ритети НАТО, ЕУ и името, а за сите други 
прашања ќе спроведуваме сопствена 
агенда", тој, сега вели: 

"По секоја цена не би влегол во таа 
собраниска група". 

Сепак, во јавноста како членови на но ва-
та собраниска група, покрај Вита нов, се 
спомнуваат и Кире Гештаковски, Есад Ра-
хиќ, Ѓорѓи Оровчанец, Фадил Сулејмани.

ИДНИ ПРАТ  ЕНИЧКИ ФОТЕЛЈИИДНИ ПРАТ 

Колку што е најасна дилемата во од-
нос на формирањето на оваа собраниска 
група, толку е симптоматично и праша-
њето зошто овие пратеници почнуваат 
да се активираат во вистинска смисла на 
зборот, токму кога се најавуваат пред вре-
мени парламентарни избори. Нив ните 
изјави се дека тие се загрижени за суд-
бината на Македонија, но дали вис тин-
ската причина за нивниот потег е да си 
обезбедат нареден мандат. Всушност, ис-
куството покажа дека секогаш кога има-
ло избори се одвојувале пратеници и се 
формирале нови партии, кои се приказ-
на сама за себе, активни се само во пред-
изборието, а штом ќе поминат изборите 
замираат со своите активности. 

НЕ ПО СЕКОЈА ЦЕНА 
ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ 
На прашањето за мотивите во Со-

бранието да дејствува како независен 
пратеник, и дали со тој чекор собира 
поени за евентуален нареден мандат, 
пратеникот Витанов одговара: 

 "Ако постои такво нешто, пред сè, би 
дал оставка од функцијата пратеник от-
колку да тактизирам. Ситуацијата, барем 
за мене, е јасна. Знаете дека тоа не ми е 
прв пат. Бев заменик-министер за еконо-
мија, а по обелоденетиот криминал да-
дов оставка, и потоа немав аспирации 
да бидам дел од Владата, како и сега. 
Што се однесува до прашањето за пред-
времени избори моја проценка е дека 
во 2008 година нема да ги има. Сигурен 
сум дека ќе влеземе во ЕУ агендата во 
ноември да почнат преговорите, а по-

гру па колку за да влезам. Во тој случај по 
малку би личел и на Амди Бајрам. Мојата 
идеја не е сега да тргувам и да ли ци-
тирам, напротив да се поддржи Владата 
до Букурешт, за потоа РМ да опстои на 
агендата за ЕУ и за либерализација на 
визниот режим. Во однос на тоа немам 
потребна ниту да бидам ниту да не би-
дам дел од некои пратенички групи, имам 
потреба да видам како ќе се одвиваат 
состојбите во РМ и ќе дејствувам неза-
висно, како што најавив пред маке дон-
ската јавност".

Дали тоа би значело некој вид фрак-
ција во СПМ? 

"На некој начин да, бидејќи би ги из-
неверил сите членови на СПМ, кои сега 
мене ме поддржуваат и поради мене се 
во партијата. Верувајте тој број воопшто 
не е мал, особено што највисокото тело 

сигурен сум дека од 1.1.2009 г. ќе се ли-
берализира визниот режим, што зна чи 
дека избори по таква агенда не доаѓаат 
предвид, така што ова не го правам од 
никакви тактички причини. Меѓутоа, сега 
Македонија дефинитивно се наоѓа пред 
историски момент и веќе не е време на 
опортунизам и молчење, туку на храб-
рост, доблест и чесност. Потегот го на-
правив исклучително од такви побуди, и 
затоа не сакам да бидам дел од играта 
која РМ ја води кон кавга поради НАТО". 

Витанов го посочува своето гледање 
на тоа кој ја водел кавгаџиската игра: 
"Претседателот на Социјалистичка пар-
тија на Македонија, во најмала рака, се 
покажа како дел од таквата игра, осо-
бено ако се осврнете на уредништвата 
на медумите во кои тој има влијание. Ед-
ноставно, сакав да му покажам на на-

родот дека не сум дел од тој тим. За мене 
агендата за РМ е во НАТО, во ЕУ, под ус-
тавно име, зачувување на македонската 
нација, како и идентитетот и македон-
скиот јазик. Инаку, подготвен сум да да-
дам отчет за севкупното мое скромно 
работење во политиката, при што твр-
дам дека досега сум бил конзистентен 
политичар".  

Во однос на идејата за новата со бра-
ниска група на независни пратеници, тој 
вели дека во неа нема да влезе по секоја 
цена. 

"Во моментов делувам како член на 
СПМ, но во Собранието сум независен во 
моите дејствувања токму поради проб-
лемите и моите разлики со членовите на 
оваа партија во однос на нашето ев ро-
атлантско интегрирање, но тоа не значи 
дека веднаш би влегол во пратеничка 

ЗОРАН ВИТАНОВЗОРАН ВИТАНОВ
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ските интеграции - коментира Рахиќ - 
тоа сигурно е интенција на сите 120 пра-
теници. Ме чуди тоа што некој замрзнува 
функции, а потоа го одмрзнуваат да не 
настине, така рече господинот Ѕинго. 
Витанов сам си даде за право да каже 
дека влегува во групата без никој да го 
праша, а потоа се повлече од изјавата. 
Јавно и одговорно тврдам дека идејата 
да направам пратеничка група заради 
избори нема логика, зашто прво не сум 
сигурен дека повеќе сакам да бидам пар-
ламентарец. Во ваква какафонија каква 
што е во македонското Собрание сра мо-
та е да бидеш парламентарец, чест на ис-
клучоците. Второ, ако некогаш се пре-
домислам, тогаш ќе се предомислам за-
ради обичните граѓани кои ми приоѓаат 
и ме охрабруваат да продолжам во бор-
бата. И ако тоа го правам, ќе го правам 

ЕУ не значат само привилегии, туку мно гу 
повеќе значат обврски, а приви ле гии те 
доаѓаат подоцна".

Ѓорги Оровчанец, Нова алтернатива, 
за кој, исто така, постоеја најави дека ќе 
влезе во таа група, објаснувајќи ја неј-
зината цел, вели дека идејата подраз би-
ра консолидирање на пратеничка гру па, 
која не мора идеолошки да биде врзана. 
Нејзин проект се евроатлантските инте-
грации на Република Македонија. 

"Тоа значи - констатира тој - нема 
поддршка за Владата или за опозицијата, 
туку има поддршка за државата во неј-
зините евроатлантски интеграции, како 
и исполнување на условите кои треба 
да го дефинираат датумот за почеток на 
пре говори. Тоа се основните начела 
плус други елементи, кои ќе овозможат 
зајакнување на системското делување на 

"Апсолутно нема потреба да се су-
дираме. Политичката идеологија во РМ, 
без разлика колку партиите и ме диу-
мите да се трудат да ја диферен ци раат 
на лева и на десна, според мене, таа тол-
ку е из местена, па всушност не постои 
лево или десно. Сè е маневар и глумење 
пред јавноста за да покажат некаква 
идео логија, која всушност не постои. 
Пар тии те се недемократски, не се из-
градени по демократски принципи и 
функционираат на принцип на ли дер-
ство, со лојалност на одредена ели тис-
тичка група. Другите не учествуваат во 
демократијата, тие се маргиналци и 
такви партии кои досега дефинираа и 
власт во РМ се покажаа како неуспешни. 
На Македонија й треба реална демо-
кратија, а недемократски партии не ќе 
може да постојат".

институциите во РМ. Витанов ја про мо-
вираше идејата, иако ние претходно ја 
чувавме од јавноста, за на некој начин 
да ја заштитиме од било какви влијанија 
и за да го изодиме нашиот реален пат. 
Меѓутоа, јас сум оптимист дека таква 
група сепак ќе се формира и дека бројот 
на нејзините членови ќе се зголемува". 

Дали неговиот ангажман во евен ту-
алната нова собраниска група би значел 
поени за нареден мандат? За потсе ту-
вање, тој излезе од ВМРО-Народна пар-
тија, формира своја партија, а во Собра-
нието дејствува како независен. Од тој 
аспект какви му се шансите доколку има 
предвремени избори?  

"Логиката е следна, да успееме да се 
обединиме околу спомнатата идеја која 
е надвор од партискиот антагонизам, кој 
во РМ владее17 години и кој ја доведе 
Македонија во овој ќорсокак, да се збли-
жат луѓе кои се демократи по убедување 
во вистинска политичка ориентација во 
смисла на знаење за тоа кои се реалните 
перцепции, кои треба да ги создадеме 
за добробит и на народот и на етничките 
заедници и државата. А дали ваквиот 
проект ќе биде прифатен од народот, 
тоа е прашање на избор. Доколку биде 
прифатен тогаш сигурно ќе продолжам 
да дејствувам, во спротивно нема по тре-
ба веќе да бидам тука. Целото мое по-
литичко делување, без разлика каде и 
како, всушност се сведуваше на концеп-
цијата која сега ви ја презентирам".

Иако основата на оваа група би биле 
евроатлантските аспирации на РМ, пос-
тои ли можност за судир меѓу прате ни-
ците кои имаат различно позицио ни-
рање?

на СПМ има изградено став ние да вле-
земе во НАТО. Должен сум тоа да го по-
читувам, а спротивен став да не следам, 
макар да доаѓа и од претседателот на 
партијата", коментира Витанов. 

СВЕТСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ САКААТ 
ДЕМОКРАТСКИ ПАРТИИ

Пратеникот Есад Рахиќ, кој се спом-
нува како еден од членовите на групата 
која треба да биде формирана, вели 
дека Витанов, иако последен, се при клу-
чил на ваквата идеја, сепак прв ја про-
мовирал. 

На Македонија й се важни евро атлант-

како независен пратеник. Меѓутоа, има 
една работа која не е коректна и не е 
фер, а тоа е зошто Македонија не ја на-
прават една изборна единица, па тогаш 
на Есад Рахиќ, на Георги Атанасоски, и на 
било кои други луѓе, кои можат да по-
могнат, ќе им се даде можност. Во ваква 
прагментирана политичка сцена, со ва-
ков изборен систем, апсолутно приви-
легирани се големите политички партии, 
па затоа тие не даваат промена на из-
борниот модел. Јас сум еден од оние кои 
се залагаат за група на независни пра-
теници. Идејата беше да се настапи на 
здрава основа - штитење на македон-
ските национални интереси. Нашето при б-
лижување кон евроинтеграциите да не 
биде само на зборови, туку и подготовка 
на одредени законски решенија и зазе-
мање цврсти позиции затоа што НАТО и 

ЕСАД РАХИЌЕСАД РАХИЌ ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ


