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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

П
ритисоци, средби, шпекулации за состав на идниот владин кабинет. Кој каде, 
кој со кого? - се најпоставувани прашања во политичките кулоари, а со нив 
се преокупираат и обичните граѓани. Голема претстава на политичката 
сцена! Иако сега работата е "повлечи - потегни", јасно е дека сите сакаат да 
бидат во власта, но некои само за да работат, а некои да подработуваат и 
"малку" да уживаат во неа. Некој го знае ли епилогот од преговорите, има 
нечие "глумење лудило" или трет добива време? За што?

Сега засега сè уште не е на повидок конечниот одговор на прашањето 
"Влада", бидејќи секојдневно високи партиски претставници до јавноста пре-

зентираат нови податоци, нови информации, можни калкулации, или подобро речено се 
слушаат шпекулации кои одат од една во друга крајност.

Единствено што се знае е дека главниот играч, Никола Груевски, ги има потребните карти 
во свои раце и од него, односно од ВМРО-ДПМНЕ, зависи кој ќе ја сочинува идната македонска 
Влада. 

Голем прав се крена околу учеството на албанските партии во идниот владин кабинет. 
Ахмети или Џафери или и двајцата? Сè е можно, сите опции се отворени. А згора на тоа 
тука се и странските емисари. И тие како и секогаш и секаде ги вмешаа нивните странски 
прсти со добра волја за идниот владин кабинет на Македонија. Инсистираат ДУИ да биде во 
власта, стравувајќи дека ако победникот кај албанскиот електорат не биде дел од неа, тоа 
може да ја наруши деликатната меѓуетничка состојба во државава. Од друга страна, пак, ДПА 
сака ја зачува традиционалната врска со својот стар коалиционен партнер и да влезе во 
зградата на "Илинденска" бб. 

Но, стапот, ќе речат старите, има два краја. И едната и другата партија имаат црно петно зад 
себе. Демократската унија за интеграција на Али Ахмети е добро позната партија. Од друга 
страна, пак, евентуалното влегување на ДПА во власта, на чија листа се Красниќи и Лека, 
може да влијае на македонскиот електорат. Дали кондовскиот "херој" Красниќи и командантот 
Лека, против кого има судска потерница за 12-те киднапирани Македонци, ќе бидат пра-
теници? 

Сепак, сè е неизвесно до последен момент. Како што минуваат деновите, така се менуваат и 
одлуките кај албанскиот политички кампус. Најновата е дека ДПА не сака да биде во влада во 
која ќе биде и ДУИ. Што ќе се случи ако и ДУИ се спротивстави да биде во власта во која ќе 
биде и ДПА? 

Е, тогаш Груевски ќе мора да стави точка и да реши која од двете албански партии ќе ја 
покани самостојно да земе учество во извршната власт. 

Сепак, има и еден друг проблем, а тоа е дека со која албанска партија и да коалицира нема 
да може да обезбеди стабилно парламентарно мнозинство. 

Груевски начелно направи преговори со Петковски. Не треба да се заборави партијата на 
Ге ор гиевски, со нејзините шест пратеници, кој најави дека гласовите на неговите избраници 
од народот ќе им ги даде на ДПА. 

И покрај ваквата комплицирана ситуација Груевски добро игра. Подготвен е за разговори 
со сите кои би можеле да се пронајдат во неговиот економски манифест. 

И додека траат преговорите за тоа кој ќе седне во жешките министерски фотелји, како и во 
вториот, третиот... ешалон, проблем предизвикува и решението кое го оставил актуелниот 
амбасадор во САД и поранешен спикер, Љупчо Јордановски, пред да замине за Вашингтон за 
свикување седница на новиот собраниски состав, но датумот го оставил отворен. Победничката 
партија смета дека врз основа на ова решение новото Собрание може да ја одржи првата 
седница на 19 јули. Но, експертите не мислат така. Напротив, коментираат дека ваква седница 
не може да се одржи врз основа на бланко-одлука од претходниот прв парламентарец, за што 
со тоа се крши Уставот, а одлуката која ја оставил Јордановски без датум е ништовна и нема 
правно дејство. 

И кој знае што уште нè чека? Што да кажеме по сè ова, освен тоа дека сме чудна земја на 
Балканот. Кај нас и невозможното е возможно! 


