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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

М А К Е Д О Н С К И  М А К Е Д О Н С К И  
П Л У Р А Л И З А МП Л У Р А Л И З А М З А  Н Е П О М И Р Л И      В И О Т  Д У Х  Н А  О Н А Н И С Т И Т ЕЗ А  Н Е П О М И Р Л И   

Состојбите во македонскиот по-
литички блок се многу појасни од 
оние во албанскиот. Додека коа-

лицијата предводена од Никола Гру-
евски како главна цел си има поставе-
но обезбедување 61 пратеник во ма ке-
дон ското Собрание, албанските партии 
водат жестока кампања со различни 
проценти за победа во нивните сре ди-
ни. Ахмети и Тачи се впуштија во бес-
поштедна борба за освојување на ал-
банските гласови. Нивната реторичка 
стратегија е застрашувачка не само за 
Албанците како нивен електорат, туку и 
за државата, бидејќи се препознава 
обид за уривање на уставните и на 
безбедносните постулати врз кои по-
чива Македонија. Жедта за власт не ги 
избира средствата со кои се служат 
партиските номенклатури. Дали тоа ќе 
предизвика нестабилност, дали тоа ќе 
го продлабочи јазот меѓу етникумите е 
сосема небитно за нивните раковод-
ства. Доколку тоа им беше битно, се раз-
бира, немаше да ни се случи ниту 2001 
година. 

Важно е да се застане на кормилото 

Кампањата е во полн ек. 
Патешествија низ државата, 
развеани партиски знамиња, 
симболи на туѓи држави, 
кренати раце, остри настапи, 
зголемен адреналин, пејачи 
кои ги бодрат народните маси 
и преку песна ги повикуваат да 
гласаат за партијата која ги 
плаќа... Тоа е македонската 
изборна слика. Единствена 
добра работа која се случува се 
скратените временски рокови 
за изборно претставување на 
коалициите и на самостојните 
партиски субјекти, кои се 
тркаат во овој гласачки циклус. 
Барем граѓаните ќе немаат 
продолжен рок за депресивни 
и нервозни моменти пред 
телевизиските екрани. Колку 
побрзо заврши целата 
политичка драматургија, толку 
подобро за психичкиот мир на 
обичните. 

Но, во партиската агенда на 
учесниците се препознава 
набиен нагон за добивање на 
позициите. Скратеното време 
на кампањата, истовремено не 
значи и скратени маки. Тоа 
претставува ризик за 
истрчување во некои работи. 

Обично кога времето е кратко, 
постојат бројни индиции дека 
можат да се направат многу 
непромислени потези, да се 
истресат многу нешта, кои утре 
ќе бидат опасни за политичката 
клима во општеството. 

Дел од актерите за 
партиципација во новата 
собраниска структура веќе 
почнаа да создаваат затегнати 
односи, кои само й штетат на 
македонската евро-
перспектива. Заканите за 
дестабилизација, доколку не се 
почитувала волјата на 
албанските гласачи, најавите за 
федерализација и други 
слични испади, секогаш се 
главните поенти на кои играат 
албанските партии. 
Националистичко-
шовинистичката задоеност на 
многу такви политиканти 
создава длабок јаз меѓу 
македонскиот народ и 
албанската етничка заедница. 
Структурите кои форсираат 
такви проекти во никој случај 
не смеат да бидат дел од 
новото општествено 
уредување. И по две години 
некои не научија да го 
толкуваат македонскиот Устав 
и покрај тоа што е скроен по 
нивен аршин.

на државните институции. Во спро тив-
но, предвидуваат распаѓање на маке-
донската унитарна државност, прогно-
зираат напнати состојби, кои би резул-
тирале и со инциденти на етничка ос-
нова. Со еден збор, ни навестуваат нова 
безбедносна драма со далеку поопасни 
последици од оние пред седум години. 
Е, зарем тоа е изборна платформа на 
еден политички субјект, зарем тоа е 
изборно претставување пред своите 
чле нови и симпатизери. Наместо за 
прогрес, форсираат регрес. Тие нацио-
налистички интересни групи на голема 
врата се обидуваат да создадат основа 
за ревизија на охридскиот Договор и на 
македонскиот Устав на штета на др жа-
вата Македонија. Жалат за тоа што нив-
ниот традиционален партнер за коали-
цирање сега се наоѓа во најдлабока по-
литичка криза од осамостојувањето на 
Македонија, па тешко дека во блиска 
иднина може да допре до власта. 

Од друга страна, пак, водечката коа-
лиција во македонскиот корпус раз мис-
лува за продолжување на соработката 
со другата албанска партија, за која има 

ДУИ ВО СУ     ДИР СО АМЕРИК АНСК АТА ДУИ ВО СУ  
НАДВОРЕ    ШНА ПОЛИТИКАНАДВОРЕ 

"Не само што се надевам, туку 
сигурен сум дека нема да се повтори 
грешката од 2006 година кога не 
беше почитуван гласот на ал бан-
скиот народ во Македонија. Доколку 
по втор пат се случи истата грешка, 
тогаш ќе биде јасно дека изборите 
во Македонија не постојат за Ал-
банецот. Тогаш Албанецот мора да 
бара друг начин за организирање 
на разни политички форми. И зошто 
да не изјавам дека тогаш во Ма-
кедонија треба да постои феде ра-
лизација... Ние знаеме зошто Гру-
евски коалицира со уште 19 помали 
политички партии, повеќето од раз-
лична етничка припадност. Тој го 
прави ова за да манипулира со Ба-
дентер. Со оваа коалиција ВМРО-
ДПМНЕ може да освои и 61 пра те-
ник, па не мора да прави коалиција 
по изборите. Но, едно да е јасно. 
Никола Груевски и да добие 80 пра-
теници нема да може да ја ста би-
лизира државата без да се почитува 
гласот на Албанците во Македонија. 
Блокот на ВМРО-ДПМНЕ е моби ли-
зиран за што повеќе да обезбедат 
пратеници, па составувањето на 
владата да не зависи од Албанците. 
Но, тие можат само да сонуваат за 
такво нешто. Секоја работа што ќе 
се случува во Македонија ќе зависи 
од нас, исто како што во иднина 
државата ќе зависи од Албанците ".

Изет Меџити
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помало расположение во албанските 
средини. Тоа ги иритира некогашните 
воини од ДУИ, па прават планови со 
кои ќе се смени практиката маке дон-
ската победничка партија да го избира 
својот партнер од албанскиот блок. 
Ахмети и неговите политички соборци 
веќе подолго време се обидуваат да на-
метнат друг, би рекле, федерален из-
борен пристап при формирањето на 
постизборните меѓуетнички коалиции. 

Неспорно, станува збор за увертира 
во политичката федерализација на Ре-
публика Македонија. Тоа е проектот кој 
е почнат од страна на ОНА уште во 2001 
година, но поради неостварливоста во 
тоа време, сега бараат други начини 
и модалитети за да дојдат до целта. 
Смешни се нивните тврдења дека за 
тоа постои основа во постојниот Устав, 
бидејќи на ниту едно место не може да 
се најде ниту една буква која би водела 
во насока на нивните заложби дека 
секоја идна македонска влада треба 
да се формира од победничките пар-
тии во македонскиот и во албанскиот 
кор пус.

НЕПРИРОДНИТЕ 
КОАЛИЦИИ - 

ПОГРЕШЕН РЕЦЕПТ
Најгласен во обидите да се промени 

политичката практика во македонското 
постизборие е Иџет Меџити, еден од 
првите луѓе на ДУИ, кој уште од првиот 
ден од преземањето на градо начал-
ничката функција почна да ги мати во-
дите во многу сегменти. Покрај локал-

ната функција која ја има, "типчето" од 
Чаир премногу милува да се занимава и 
со проекти од високата, па и од меѓу-
народната политика. Речиси секој че-
кор кој досега го има преземено и на-
правено, почнувајќи со незаконското 
поставување на албанските знамиња во 
левиот дел од Скопје само за инает на 
извршната власт, преку нелегалното 
преадаптирање на еден објект во спо-
мен-куќа на ОНА и на албанскиот екс-
панзионизам, па до најновите мега ло-
мански закани за федерализација, е 
потег кој не заслужува само критика и 
осуда, туку и законски прогон. Најавите 
за дестабилизација на Македонија, до-
колку не се почитувал гласот на Ал-
банците во Македонија, се предзнак на 
непомирливоста на "онанистите" дека 
нема да се согласат со уште еден пра-
тенички мандат во опозиција. Одат 
докрај за запоседнување на фотелјите и 
по цена на војна? Ашколсун. 

Но, со кого ќе коалицираат? Нивниот 
природен сојузник со социјалдемо крат-
ски предзнак се мачи за достојно оп-
стојување на политичката сцена. Од дру-
га страна, пак, нивното коали ци ра ње 
со движењето на ВМРО-ДПМНЕ не би 
донело никакви резултати, од проста 
причина што немаат никакви, ниту про-
грамски, ниту идеолошки допирни точ-
ки. Досега Македонија  неколку пати 
фор мираше неприродни коалиции и 
тоа се покажа како многу погрешен и 
нестратешки чекор. Потребно ли е пов-
торно да се прават истите грешки? 

Македонија нема повеќе време за 
експерименти. Додека ние се испро бу-
ваме секој со секого во соработката, Ев-

ДУИ ВО СУ     ДИР СО АМЕРИК АНСК АТА  ДИР СО АМЕРИК АНСК АТА 
НАДВОРЕ    ШНА ПОЛИТИКА ШНА ПОЛИТИКА

За да се распадне една држава, за 
да добие федеративен или кон фе-
деративен облик, неизбежно е за 
тоа да постои расположение во за-
падниот дел од меѓународната заед-
ница. Таков голем проект не по ми-
нал без стратешки документ изгот-
вен од некоја моќна разузнавачка 
служба. Доколку Македонија го пот-
пиша Договорот за билатерална со-
работка со САД кој, меѓу другото, се 
однесува и на безбедноста, стабил-
носта и унитарноста на Македонија 
во наредниот период, тогаш рето-
рич ката екскурзија на локалните ше-
рифи на ДУИ носи само ризик, так-
вите визионерско-фантазерски ти-
пови да се најдат на новиот освежен 
црн список на САД. Заканите на "она-
нистите" за поделба на Македонија 
по етнички линии е во спротивност 
на американската стратегија за за-
јакнување на државата во сите пара-
метри. Грците навидум ја победија 
Бушовата стратегија во Букурешт, но 
долгорочно се катастрофални гу-
битници. Веројатно Ахмети и него-
вите блиски нема да бидат, исто та ка, 
наивни да се испробаат да го по бе-
дат Буш.

ропа ќе крене раце од нас и од нашите 
реформи, кои никогаш докрај не ги сп-
роведовме. Едноставно нашиот дух ќе 
замре во ерата на нашата вечна тран-
зиција.
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