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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Д

МЕЃУНАРОДНА 
ВМРО ЈА "ЉУБ 

МАНДАТАРОТ ГРУЕВСКИ МЕЃУ ЧЕКАНОТ И НАКОВАЛНАТА 

ека Македонија има 
сила на дело се до ка-
жа. До вчера опози ци-
о ната ВМРО-ДПМНЕ, 

предводена од претседа те-
лот, и иден премиер на Ре-
публика Македонија, Никола 
Груевски, како што всушност 
и се очекуваше, на годинаш-
ниве петти по ред парла мен-
тарни избори, убедливо го 
победи владејачкиот СДСМ. 
Разликата во пратенички 
ман дати, што во своја корист 
ја оствари коалицијата "За 
подобра Македонија", на ли-
дерот на ВМРО-ДПМНЕ му 
дава доволно простор за ма-
невар, внимателно да ги из-
бере своите идни владини 
коа лициони партнери, со 
кои ќе работи во наредните 
четири години. 

Сигналите дека опозици-
јата ќе победи на овие из-
бори беа забележливи уште 
за време на кампањата, каде 
расположението на поголе-
миот дел од граѓаните на Ре-
публика Македонија исклу-

Меѓународните претставници во Ма-
кедонија инсистираат ВМРО-ДПМНЕ 
да направи коалиција со ДУИ. Иако 
многу добро знаат дека традиционален 
коалиционен партнер на ВМРО-ДПМНЕ 
е партијата на Арбен Џафери, ДПА. Но, 
тоа веројатно не им се допаѓа. Се 
плашат од помислата ДУИ да биде во 
опозиција, бидејќи замислете, нејзи-
ни те членови ќе се радикализирале, и 
можеби повторно ќе заминеле во 
планина или, пак, ќе прогласеле своја 
територија! Токму затоа најдобро би-
ло тие секогаш да биле во власта!

Ваквото политичко "силување" на 
вол јата на македонскиот политички 
кам пус, во најмала рака, е недозволиво 
и се граничи со класична закана. 

чително беше насочено кон 
промени, со надеж дека ис-
тите ќе донесат поголем бе-
риќет, се разбира, најнапред 
во џебот на просечниот Ма-
кедонец. Токму економијата 
беше таа која ги натера гла-
сачите својот глас да му го 
доверат на Никола Груевски, 
кој во својот кампањски го-
вор речиси и да ја исфрли 
политиката, оставајќи им 
најголем простор на економ-
ските теми, за кои  во својата 
програма се обврза и со кон-
кретни рокови.

Но, иако сигналите беа со-
сема јасни уште од стартот 
на кампањата, сепак кулми-
нацијата беше апсолутно 
видлива токму на петти јули, 
најнапред во Изборниот 

штаб на ВМРО-ДПМНЕ смес-
тен во хотелот "Холидеј Ин", 
каде победничката атмо сфе-
ра се чувствуваше од самиот 
почеток, за  истата да пре-
расне во еуфорија веднаш 
по добивањето на првичните 
резултати од аналитичкиот 
центар. Подоцна се одеше по 
зацртаниот редослед, а во 
кулоарите се слушаше веќе 
познатата "Ги прегазивме ка-
ко шлепер жаба". 

Последното соопштување 
на делумните резултати на 
аналитичкиот центар на 
ВМРО-ДПМНЕ се случи не ка-
де пред полноќ, каде ли де-
рот на оваа партија, Никола 
Груевски, и официјално со-
општи дека неговата партија 
е победник на петтите пар-

ГРУЕВСКИ НА ТЕШКИ МАКИГРУЕВСКИ НА ТЕШКИ МАКИ
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ТА ЈА "САКА" ДУИ - 
И" ДПА! 

ламентарни избори во Ре-
публика Македонија. Тоа бе-
ше доволен повод маса чле-

Еуфорија, радост, побед-
нички дух... беше само дел од 
она што можеше да се за бе-

истовремено со многу сми-
рен тон им објасни дека ги 
чека напорна работа, со која 
ќе мораат да ја оправдаат до-
вербата на граѓаните. 

ЕКОНОМСКИ 
МАНИФЕСТ ЗА 

ПРЕРОДБА 

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски, дефи ни тив-
но е свесен што го очекува 
откако ќе седне во жешката 
премиерската фотелја. На-
порна работа со која ќе мора 
да ја оправда довербата на 
граѓаните на Република Ма-
кедонија, но и да ги исполни 
роковите, на кои сам се об-
врза во својата изборна про-
грама. Сепак, пред да почне 
сериозно да работи на ис-
полнување на својата агенда, 
ќе мора да го состави својот 

тим на соработници, кои ќе 
ја направат преродбата во 
100 чекори. И тука е првата 
стапица за Груевски или, пак, 
првиот тест за неговото по-
литичко искуство во тешките 
меѓупартиски преговори. 
Топката е во негови раце, иа-
ко веќе е јавна тајна дека ме-
ѓународните претстав ни ци, 
често пати си земаат за сло-
бода тие да одредуваат кон 
кој кош треба да се фрла топ-
ката. 

Таква е ситуацијата во Ма-
кедонија од Рамков ниот до-
говор наваму, па од таму во-
општо не е за чудење што 
претставникот на Европ ска-
та унија во земјава, Ерван 
Фуе ре, соопшти дека би би-
ло добро ВМРО-ДПМНЕ да на-
прави коалиција со ДУИ. Иа-
ко многу добро знаат дека 
традиционален коалиционен 

ДПА НЕ ЈА ПРИФАЌА РАКАТА НА ДУИ!

Во пресрет на решавањето на косовското прашање, 
ДУИ се заканува со дестабилизација на Република Ма-
кедонија, доколку не се најде во идната Влада. Оваа нивна 
најава очигледно најмногу ги исплаши меѓународните 
претставници, кои потрчаа на Груевски да му наложат под 
итно да почне разговори со партијата на Али Ахмети. Тие 
веќе се во тек. Она што може неофицијално да се дознае е 
дека истите се одвиваат во многу мачна атмосфера за ДУИ, 
бидејќи ВМРО-ДПМНЕ поставува високи правила на игра 
доколку се дојде до решение за соработка. Сега веќе вла-
дејачката партија на Груевски јасно соопштува дека не 
прифаќа било кого за министер или, пак, особено оние 
ими ња кои веќе се извалкани во јавноста, но и исто вре-
мено ги испрашува интегративците како тие размислуваат 
за многу конкретните проекти кои новата владејачка гар-
нитура се обврза дека ќе ги спроведе. Токму затоа пре-
говорите одат премногу бавно, без конкретен заклучок.

Сепак, ова не й се допаѓа на ДПА, која во неофицијален 
разговор по телефон веќе му најавила на Груевски дека 
сериозно размислува да не партиципира во идната Влада, 
се разбира, доколку во неа се најде ДУИ. Но, Џафери и Тачи 
оставаат простор идниот премиер уште еднаш да раз ми с-
ли. Велат, џокерот е во неговите раце. Истовремено, тие се 
надеваат и на добар резултат при прегласувањето во Џеп-
чиште и во Боговиње, кое треба да се случи наскоро. До-
тогаш останува неизвесноста со која албанска партија ќе 
работи ВМРО-ДПМНЕ.  

нови и симпатизери на 
ВМРО-ДПМНЕ, заедно со сво-
јот претседател, да се упатат 
на Градскиот плоштад "Ма-
кедонија" и заедно да ја про-
слават победата. 

лежи кај присутните на пло-
штадот "Македонија". Но, не 
и кај Груевски. Тој многу тре-
звено, и без никаква помпа, 
им честиташе на македон-
ските граѓани за победата, но 

ЗА ДУИ ПОНУДЕНИ МЕСТА, ВТОР ПАРТНЕР

ДПА И НАТАМУ РАЗМИСЛУВА
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партнер на ВМРО-ДПМНЕ е 
партијата на Арбен Џафери, 
ДПА. Но, тоа веројатно не им 
се допаѓа. Се плашат од по-
мислата ДУИ да биде во опо-
зиција, бидејќи замислете, 
нејзините членови ќе се ра-
дикализирале и можеби пов-
торно ќе заминеле во пла-
нина или, пак, ќе прогласеле 
своја територија! Токму затоа 
најдобро било тие секогаш 
да биле во власта! Ваквото 
политичко "силување" на 
вол јата на македонскиот по-
литички кампус, во најмала 
рака е недозволиво, и се гра-
ничи со класична закана, иа-
ко фактите говорат дека ДУИ 
на овие избори освои повеќе 
пратенички мандати од опо-
зиционата ДПА. 

На овие "добронамерни 
предупредувања" идниот 
пре миер засега се држи со-
сема солидно. Имено, многу 
мудро на партиите кои ос-
воија пратенички мандати 
во Собранието, јасно и не-
двосмислено им соопшти де-
ка е расположен за разговор 
со сите, се разбира, освен со 
поразениот СДСМ, но докол-
ку истите би можеле да се 
пронајдат во него, односно 
да го прифатат такана ре че-
ниот економски манифест. 
Овој документ ги содржи 
глав ните економски проекти 
кои ВМРО-ДПМНЕ има на ме-
ра да ги реализира во својот 
четиригодишен мандат, а кој 
мора да биде основа за со-
работка со оние партии кои 
би сакале да се најдат во Вла-
дата на премиерот Никола 
Груевски. 

Се разбира, заедно со ос-
танатите две барања, од нос-
но овозможување мир и ста-
билност и стабилно пар ла-
мен тарно мнозинство кое, 
пак, според ВМРО-ДПМНЕ, 
тре  ба да ја надминува број-
ката од 65 пратеници. 

Но, за да се дојде до неа 
Гру евски е свесен дека треба 
да направи коалиција, која 
ќе може да овозможи ста бил-
ност во законодавниот дом. 
Токму затоа тој прави серија 
средби со лидерите на сите 
политички партии, кои се 
сме таат за победници на 
овие избори, по што ќе го об-
јави составот на идната Вла-
да на Република Македонија.

ДРУГАРОТ ТИТО ВО 
ДРУШТВО СО 
ДЕСНИЦАТА!

Идниот премиер на Ре-
публика Македонија, Никола 
Груевски, е на слатки маки. 
Како да го состави идниот 
владин кабинет, кој треба да 
му обезбеди стабилност во 
текот на четиригодишниот 
мандат. Прво што треба да  
од  лучи е со која албанска 
пар тија ќе коалицира. Не го-
вите симпатии се за ДПА, а 
ме ѓународната заедница 
при тиска за ДУИ, и се оби-
дува да направи мост меѓу 

тарно мнозинство. Потребна 
ќе биде уште една маке дон-
ска партија, чиј избор за овие 
избори падна на партијата 
на Тито Петковски - НСДП, и 
ВМРО-Народна, на Љубчо Ге-
оргиевски, односно на един-
ствените две партии кои ос-
воија најмногу пратенички 
мандати во Собранието на 
Република Македонија. Шан-
сите Груевски повторно да 
биде во "љубов" со Геор гиев-
ски се многу мали, бидејќи 
односите меѓу нив се повеќе 
од нарушени, но не и ком-
плетно раскинати. На нивно 
помирување работи ДПА, ко-

та Влада има Тито Петковски 
и неговата НСДП, која според 
меѓународната зедница тре-
ба да биде баланс меѓу евен-
туалната коалиција на Ни-
кола Груевски и Али Ахмети, 
но во исто време и сериозна 
потпора на можната коа ли-
ција меѓу ВМРО-ДПМНЕ и 
ДПА што, пак, е повозможна 
комбинација. Сепак, и во два-
та случаја се добива солидна 
бројка на пратеници која, се 
разбира, би била дополнета 
со мандатите на Фијат Ца но-
ски од ПЕИ и Лилјана По пов-
ска од ДОМ, кои на овие из-
бори поминаа само со по 

КОЈ СÈ ЌЕ СЕ ВДОМИ ВО ВЛАДАТА?

двете победнички партии на 
овие избори. Во меѓувреме, 
жестока рововска битка меѓу 
ДПА и ДУИ. Едните, односно 
ДУИ, пред странските амба-
садори се фалат и плачат со 
бројот на освоените мандати, 
кои сметаат дека треба да им 
бидат билет за во власта, до-
дека другите, односно ДПА, 
се потпираат на традици о-
налните односи со ВМРО-
ДПМНЕ. 

Сепак, со која албанска 
пар тија и да одлучи да коа-
лицира Груевски, бројката 
нема да биде доволна за да 
се добие стабилно парла мен-

ја смета дека треба да се на-
прави коалиција на дес ни-
цата во Македонија. Но, теш-
ко остварливо. Веројатно ќе 
се оди на варијантата Гр уев-
ски да добие поддршка во 
Собранието од Георгиевски 
за реформските зафати и за-
кони, при тоа без неговата 
ВМРО-Народна да биде дел 
од владината коалиција. 
Всуш ност, тоа и неофи цијал-
но веќе го ветил Георгиевски, 
но истото ќе важи доколку 
ВМРО-ДПМНЕ не направи 
коалиција со ДУИ. 

Многу поголеми шанси од 
Георгиевски за влез во ид на-

еден пратеник. 
Постои и трета варијанта, 

која меѓународните прет-
ставници се обидуваат да ја 
разработат до максимум. Од-
носно во идната Влада на Ни-
кола Груевски да се најдат и 
двете албански партии. За се-
га за тоа не постои голем про-
блем, освен со суетата на ра-
ководството на ДУИ, кои не 
можат да ја прифатат тезата 
на Груевски, ДПА да биде не-
говиот главен коалиционен 
партнер во власта, додека 
ДУИ, се разбира, ако се со гла-
си да биде втората партија 
во владиниот кабинет!  


