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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

В М Р О - Д П М Н Е  И  Д У И  Ј А  О Ф И Ц     И Ј А Л И З И Р А А  В Л А Д И Н А Т А  К О А Л И Ц И Ј АВ М Р О - Д П М Н Е  И  Д У И  Ј А  О Ф И Ц   

Познатиот босански бегалец Ра до-
ван Караџиќ, обвинет за тешки 
воени злосторства направени на 

територијата на Босна и Херцеговина за 
време на воениот конфликт, по кој ме ѓу-
народната заедница, односно Хашкиот 
трибунал трага тринаесет години, ко неч-
но е уапсен. Веста за неговото апсење 
буквално одекна како бомба речиси во 
сите светски медиуми, вклучувајќи ги и 
македонските, пред сè, поради начинот 
на кој беше уапсен, во градски автобус. 
Јавноста многу повеќе остана изне на де-
на од неговиот сегашен стајлинг и имиџ, 
кој ни одблизу не личи на воен или на 
политички командант, под чија наредба 
се случиле илјадници убиства. Тран сфор-
мацијата на некогашниот воин Радован 
Караџиќ, за кој во изминативе тринаесет 
години се испеаја многу песни, во чии 
стихови беше претставен како српски 
херој на новото време, ги шокираше ду-
ри и неговите слепи следбеници. Од ед-
наш го снема оној лик од раните деве-
десетти години на минатиот век, во чии 
раце беше иднината на една цела др-
жава и неколку нации, и речиси преку 
ноќ се појави мирниот доктор Давид Да-
биќ, кој изминативе неколку години, по 
пат на медитација и биоенергија, се оби-
дувал да ги реши проблемите на многу 
негови пациенти. 

По сè изгледа, за Караџиќ не прет-
ставувало особена тешкотија влегува-
њето во идентитетот на сосема друга 
личност, пред сè, поради фактот што не-
говата вистинска професија, надвор од 
политичката, е невропсихијатријата, ко-
ја му била од особена корист при лич-
ната трансформација од воин во ин дис-
ки гуру кој, како што велат неговите па-
циенти, зрачел со позитивна енергија. 
Со физичкиот изглед, белата долга коса 
и брада, како и начинот на кој го врзувал 
перчето на главата, дефинитивно пот-

Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, 
е личност со темно и мрачно 
минато, над чија глава сè уште 
висат обвиненијата од хашките 
случаи. Но, со волјата на 
неговото мнозинство успеа да 
му стане партнер и на 
довчерашниот непријател - 
ВМРО-ДПМНЕ. Исто како 
Радован Караџиќ, тој успеа да 
се трансформира од жесток 
терорист во сериозен 
политички партнер на секоја 
македонска влада, а 
некогашните членови на ОНА 
да ги смести во редовите на 
својот политички субјект, кој со 
помош на домашната, пред сè, 
со меѓународната поддршка, 
станаа дел и од Владата на 
премиерот Никола Груевски.

Во насока на нашиот пат кон 
Европската унија, Владата на 
Република Македонија, според 
експозето на премиерот, 
останува да работи на 
зададените задачи од Европа, 
но сепак напомнува дека и 
натаму би можеле да останеме 
на ова ниво на кое сме сега, или 
надвор од ЕУ и од НАТО, 
доколку нашиот јужен сосед 
остане на ставот за промена на 
нашето име. Тоа би значело 
најмалку уште една година 
надвор од европските текови, и 
тоа во услови кога сите наши 
соседи јурат со непредвидлива 
брзина на возот кон ЕУ. Тоа го 
покажува влегувањето на 
Република Албанија во НАТО, и 
веќе наесен добивање статус-
кандидат за член во Унијата, 
додека Србија, по апсењето на 
Караџиќ, веќе си обезбеди 
билет за Европа. 

Останува ли Македонија 
сама со своите проблеми? Се 
согласува ли Ахмети со тврдата 
политика на премиерот Никола 
Груевски дека нема компромис 
со Грција по цена и на ЕУ? Дали 
Ахмети е подготвен да се от ка-

же од НАТО и од ЕУ по-
ради македонското име?

сетува на стар научник, штотуку излезен 
од некоја лабораторија или, пак, на бу-
дистички свештеник, но никако на ко-
ман дант зад кој стојат запишани нај го-
лемите злосторства по Втората светска 
војна. 

Дефинитивно моќта на трансфор ма-
цијата е силна. Токму ова менување на 
комплетниот имиџ, но и начинот на раз-
мислување, вклучувајќи ја и професијата, 
за Радован Караџиќ биле вистинскиот 
начин да продолжи да живее меѓу сво-
ите, а при тоа воопшто да не биде забе-
лежан како Караџиќ, кој за меѓуна род-
ната заедница е најбараната личност на 
овие простори, додека за голем дел од 
неговите фанови е херојот на новото 
вре ме. Мора да се признае дека тран-
сформацијата на најбараниот воен зло-
сторник, заедно со Ратко Младиќ, е по-
веќе од успешна. Во неговата улога не 
можеа да поверуваат ниту оние кои ве-
лат дека многу добро го познава(ле)ат. 
Сепак, останува отворено прашањето 
дали навистина волкот не го менува 
својот карактер, односно дали облеката 
ја прави личноста?

АХМЕТИ НАУЧИ 
МАКЕДОНСКИ!?

Приказната со Радован Караџиќ де-
финитивно отвора многу прашања. Едно 
од нив е дали навистина луѓето можат 
толку да се променат, што од воени зло-
сторници стануваат предаватели на ду-
ховен мир? Колку вистински личноста 
може да заборави на своето минато и 
одеднаш да го почне животот одново, со 
сосема поинаква филозофија? Дали ос-
танува барем малку сеќавање за прет-
ходниот живот, кој сепак останува за ту-
рен во некој фајл во главата на личноста? 

КАРАЏИЌ НЕ УСПЕ    А ВО УЛОГАТА НА ГУРУ, ЌЕ КАРАЏИЌ НЕ УСПЕ  
УСПЕЕ ЛИ ТРАНСФ    ОРМАЦИЈАТА НА АХМЕТИ? УСПЕЕ ЛИ ТРАНСФ  

ОФИЦИЈАЛИЗИРАНА НОВАТА ВЛАДАОФИЦИЈАЛИЗИРАНА НОВАТА ВЛАДА
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Дали вртењето нова страница во живо-
тот е вистинскиот пристап? Ова се само 
дел од прашањата на кои само специ-
јализирана личност може да одговори. 
Но, сепак има нешто што оваа приказна 
ја поврзува со Република Македонија. 
Не е тоа приказната за менувањето на 
стајлингот! Тоа го гледаме речиси секој-
дневно кај нашиот т.н. политички џет-
сет. Овде станува збор за трансфор ма-
цијата на личноста, како во филмовите 
за Бетмен или за Супермен, односно ко-
га една личност со негативен лик се тр-
ансформира во супер позитивец. По го-
дувате? Станува збор лидерот на ДУИ, 
Али Ахмети, кој од водач на теро рис тич-
ката ОНА, денес е респектабилен поли-
тичар, кој ги освојува гласовите на ал-
банските гласачи. 

Немам намера да говорам за "раз вој-
ниот пат" на Али Ахмети. Тој й е добро 

со помош на домашната но, пред сè, со 
меѓународна поддршка станаа дел и од 
Владата на премиерот Никола Груевски. 
Изгласувањето на оваа Влада се случи 
минатата сабота, во собраниската сала 
во која беа присутни само членовите на 
владејачкото мнозинство, додека опо зи-
цијата одлучи да го бојкотира настанот.

Дека трансформацијата на Али Ах ме-
ти е комплетно успешна покажа и со-
браниската седница на која се избираше 
новата Влада, а на која овој жесток кри-
тизер на македонскиот јазик и нација, 
обраќајќи му се на премиерот, прого во-
ри токму на македонски: "Ви посакувам 
многу успех и подобра иднина за сите 
нас", му порача Ахмети на Груевски. По-
тоа следуваше аплауз, како пофалба за 
конечното прозборување на Ахмети на 
македонски јазик, за кој со години твр-
деше дека го учи!?

екти. Агендата за работа на министрите 
од новата Влада имавме можност да ја 
слушнеме речиси од секој министер од-
делно, а која не се разликува од она што 
беше забележано во изборната про гра-
ма на ВМРО-ДПМНЕ, "Преродба во сто 
чекори". Главен акцент, како што се оче-
куваше, ќе биде ставен на економските 
реформи во земјава, кои предвидуваат 
отворање на нови работни места и по-
добрување на животниот стандард на 
гра ѓаните на Република Македонија. 
Неш то што всушност и најмногу ни е по-
требно, а кое во изминативе две години, 
и покрај големите заложби на Владата, 
сепак не го достигна својот максимум. 

Во насока на нашиот пат кон Ев роп-
ската унија, Владата на Република Маке-
донија, според експозето на премиерот, 
останува да работи на зададените за-
дачи од Европа, но сепак напомнува де-
ка и натаму би можеле да останеме на 
ова ниво на кое сме сега, или надвор од 
ЕУ и од НАТО, доколку нашиот јужен со-
сед остане на ставот за промена на на-
шето име. Тоа би значело најмалку уште 
една година надвор од европските те-
кови, и тоа во услови кога сите наши 
соседи јурат со непредвидлива брзина 
на возот кон ЕУ. Тоа го покажува вле гу-
вањето на Република Албанија во НАТО, 
и веќе наесен добивање статус-кандидат 
за член во Унијата, додека Србија, по ап-
сењето на Караџиќ, веќе си обезбеди би-
лет за Европа. Останува ли Македонија 
сама со своите проблеми? Се согласува 
ли Ахмети со тврдата политика на пре-
миерот Никола Груевски дека нема ком-
промис со Грција по цена и на ЕУ? Дали 
Ахмети е подготвен да се откаже од 
НАТО и од ЕУ поради македонското име?

Ова се првите проблеми на кои ќе се 
препне новата Влада. Доколку од ли де-
рот на ДПА, Мендух Тачи, можевме да 
слушнеме дека го поддржува премиерот 
Груевски во битката со Грција, барем за-
сега тоа не сме го слушнале од лидерот 
на ДУИ, Али Ахмети. Но, да се надеваме 
дека новата трансформација на Ахмети 
ќе биде поуспешна од онаа на Караџиќ, 
и ќе ја поддржи Република Македонија 
во борбата за зачувување на идентитетот 
и името. 

КАРАЏИЌ НЕ УСПЕ    А ВО УЛОГАТА НА ГУРУ, ЌЕ  А ВО УЛОГАТА НА ГУРУ, ЌЕ 
УСПЕЕ ЛИ ТРАНСФ    ОРМАЦИЈАТА НА АХМЕТИ?  ОРМАЦИЈАТА НА АХМЕТИ? 

познат на целата македонска јавност. 
Она што би сакала да го потенцирам е 
фактот дека оваа политичка личност со 
темно и мрачно минато, над чија глава 
сè уште висат обвиненијата од хашките 
случаи, со волјата на неговото мно зин-
ство успеа да му стане партнер и на до-
вчерашниот непријател - ВМРО-ДПМНЕ.  
Исто како Радован Караџиќ, и Ахмети ус-
пеа да се трансформира од жесток те ро-
рист во сериозен политички партнер на 
секоја македонска влада, а некогашните 
членови на ОНА да ги смести во ре-
довите на својот политички субјект, кој 

НОВАТА ВЛАДА МЕЃУ 
ИМЕТО И ЕУ!

Ова е првичната "фемили" фотогра-
фија на новата Влада, односно на новата 
коалиција меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Пр-
ед нив се наоѓаат многу тешки проекти и 
безброј неизвесности, кои би можеле да 
бидат пребродени само во случај до кол-
ку лидерите на ДУИ и на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски и Али Ахмети, успеат 
да бидат толерантни меѓу себе, и по све-
тени исклучително на владините про-

АХМЕТИ ПРОГОВОРИ НА МАКЕДОНСКИ. АХМЕТИ ПРОГОВОРИ НА МАКЕДОНСКИ. 
ЗАРЕМ ДОСЕГА НЕ ЗНАЕШЕ?ЗАРЕМ ДОСЕГА НЕ ЗНАЕШЕ?


