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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Д

ТЕНЏЕРИЊАТА СИ Г  
КАПАЧИЊА! 

МАНДАТАРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ ГИ ИЗБРА СВОИТЕ ПАРТНЕРИ 

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

есет дена тешки пре-
говори. Натегнувања. 
Ќе има ли коалиција 
или, пак, ќе нема? Ако 

има со кого ќе има. Партијата 
која освои најмногу прате-
нички мандати на овие из-
бори, ВМРО-ДПМНЕ, остави 
простор за разговор со сите 
политички партии, кои се-
беси можеа да се видат како 
потенцијални кандидати за 
во идната Влада на Груевски. 
Разговорите почнаа во мач-
на атмосфера, со постојан 
при тисок од страна на ме-
ѓународната заедница, која 
по секоја цена инсистираше 
во Владата да влезе Али Ах-
мети, затоа што тој бил га-
рант за мирот во земјава!

Но, по сè изгледа, миро-
творците ќе заминат во опо-

зиција. Преговорите завр-
шија со конечен епилог. Но-
вата Влада е составена. Ман-
датарот Никола Груевски 
пресече. Негов коалиционен 
партнер во идната Влада на 
Република Македонија ќе 
биде Демократската партија 
на Албанците, на Арбен Џа-
фери. Оваа дефинитивна од-
лука беше соопштена по по-
следните преговори на ре-
лација ВМРО-ДПМНЕ - ДПА, 
односно на нивните пре го-

варачки тимови, кои се од-
виваа на претседателско ни-
во. Груевски и Џафери се од-
лучија да го продолжат тра-
ди ционално добро воспо-
ставеното партнерство кое, 
како што потенцираше пр ет-
седателот на ДПА, се дол жи 
на веќе стекнатата до вер ба, 
која функционира уште од 
вре мето на Владата на Геор-
гиевски.

Секако пресуден фактор 
за склучувањето на влади-

ниот дил меѓу овие две пар-
тии, а кој не смее да се изо-
стави, е и нивната десно-
ориентирана идеологија, ко-
ја ги врзува, но и прог рам-
ската определба, насочена 
кон спро ведување на ре фор-
м   ските зафати, кои всушност 
и имавме можност да ги ви-
диме. Кон оваа коалиција ќе 
се придружат и новиот со-
цијалдемократ Тито Петков-
ски, заедно со претседа те-
лите на двете партии, кои 
освоија по еден мандат во 
Собранието на Република 
Ма кедонија, Фијат Цаноски 
и Лилјана Поповска, со што 
ќе се создаде стабилно пар-
ламентарно мнозинство.  

Конечно, како што рече 
Џафери, тенџерињата си ги 

најдоа своите капаци.  Тој од 
самиот почеток велеше дека 
ДПА е капакот за ВМРО-ДП-
МНЕ, додека ДУИ е капак за 
некое друго тенџере, при 
тоа мислејќи на СДСМ. Оваа 
негова теза Џафери ја об-
разложи со фактот дека ДУИ 
од самиот старт на нејзиното 
формирање се определила 
за центролевичарска пар-
тија, и како таква одлично 
функционирала во Владата 
со СДСМ, за во последен мо-
мент, односно по победата 
на ВМРО-ДПМНЕ, да тврди 
дека таа всушност и не по-
седува идеологија, односно 
дека за неа најважни, на вод-
но, биле економско-ре форм-
ските зафати, сакајќи на тој 
начин да му се приближи на 

KОГО СÈ ЌЕ ВИДИМЕ ВО СОБРАНИЕТО?
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 И НАЈДОА СВОИТЕ 

Играта топло-ладно нè истушира си-
те, а веројатно најмногу Никола Гру ев-
ски, кој заглавен меѓу чеканот и на ко-
валната, се обидуваше да биде баш-че-
лик, и да понуди квалитетен минис-
терски состав. Но, очигледно не може-
ше да размислува на "раат", бидејќи 
оваа Влада е единствената досега која 
се формира во атмосфера на интен зив-
ни лобирања од страна на меѓуна род-
ната заедница која, пак, по секоја цена 
инсистираше да ја вдоми ДУИ во влас-
та. Практично, од кога ДУИ се уфрли 
во игра како кандидат за во идната 
Вла да на Република Македонија, пре-
говорите почнаа да добиваат мара тон-
ски терк.

Неофицијалните информации го во-
реа дека идниот премиер Никола Гру-
евски намерно ги одолговлекувал пре-
говорите, бидејќи не сакал да западне 
во истата стапица, како и досегашните 
влади. Односно, да направи "на слепо" 
коалиција, без при тоа да знае со кого 
ќе работи во наредните четири години. 
Како што дознаваме, неговиот пре го-
ва рачки тим со претставниците на 
ДУИ разговарал за сите законски про-
екти, кои треба да се донесат, но и за 
капацитетот на идните функционери, 
кои мораат да ги задоволат апетитите 
на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ кој, пак, 
јасно и недвосмислено соопштил дека 
не прифаќа било какво партиско ре ше-
ние, само затоа што таа одредена лич-
ност е заслужна во партијата.

ГРУЕВСКИ ГИ СОБРА СВОИТЕ ИДНИ ПРАТЕНИЦИ

ЏАФЕРИ ИЗБОКСИРА КОАЛИЦИЈА
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ВМРО-ДПМНЕ. Но? 
Сепак, од партијата на 

ман датарот Груевски велат 
дека преговорите со ДУИ сè 
уште не се завршени, и дека 
ним им е оставено да од лу-
чат дали ќе прифатат да би-
дат втор партнер во вла ди-
ниот тим или, пак, природно 
ќе се одлучат да заминат во 
опозиција заедно со СДСМ. 
Од партијата на Али Ахмети 
се надеваат дека Груевски 
во последен момент ќе се 
предомисли, и  првенствено 
место ќе им даде ним во Вла-
дата, особено по прегласу-
вањето во Шестата изборна 
единица, кое треба да ја про-
мени албанската пратеничка 
карта. На ова прегласување 
се надева и ДПА, од каде ве-
лат дека со него ќе си ги вра-
тат украдените мандати, кои 
по пат на насилство им биле 
одземени од страна на кри-
миналците од ДУИ. 

ТЕЛЕФОНИТЕ СЕ 
ВЖЕШТИЈА ОД 

ЛОБИРАЊЕ ЗА АХМЕТИ 

А преговорите се одвиваа 
бескрајно долго и тешко. Ут-
рински брифинзи, по плад-
невни средби, вечерни пре-
испитувања... и повторно ис-
тото од почеток. Повеќе од 
десет дена се преговараше, 
разговараше, потшеп нува-
ше, и ништо официјално не 
се соопштуваше. Никој не-
маше одговор на клучното 
прашање. Кој ќе ја сочинува 
идната Влада на Република 
Македонија?

Ова прашање секој ден 
си го поставуваа новина ри-
те, во потрагата за што по-
добра информација. Јав нос-
та стана нервозна, од посто-
јаното исчекување одговор 
од главниот играч - Груевски. 
А нему му гореше под нозе. 
Се обидуваше да биде сми-
рен, и по негов терк да го 
"скрои" својот владин каби-
нет. Веројатно и ќе беше та-
ка и ќе беше сè готово многу 
брзо, доколку тој самиот од-
лу чуваше за сè. Но? Во не ко-
ја друга земја, и во некое 
дру го време! Можеби?

Во македонскиот мек про-
текторат тоа и не оди баш 
така. Овде додека не даде 
"амин" меѓународната заед-

ница, ништо не е готово, иа-
ко истата таа на јавноста й  
со општува дека не се меша 
во преговорите за составот 
на идната Влада. Вели, ид ни-
от премиер Никола Груевски 
сам требал да си го избере 

ти мот на играчите, иако би 
било добро во него да се нај-
де и Али Ахмети. Тоа за гос-
по динот Ерван Фуере е само 
добронамерен совет, кој се-
како мораше сериозно да се 
земе предвид. И токму затоа 

преговорите со партиите - 
кандидати за влез во идната 
Влада, траеја, траеја, и тра-
еја...

Груевски, односно него-
виот преговарачки тим, раз-
го вараше и преговараше со 
сите партии, кои беа за инте-
ресирани да се најдат во ид-
ната Влада, но не одго ва ра-
ше на клучното прашање со 
која албанска партија имаше 
намера да прави коалиција, 
и дали можеби планираше и 
двете да ги внесе во својот 
иден кабинет? Штурите ин-
формации велеа - токму тоа 
и му е намерата, ама ДПА се 
мислеше, и час се отка жу ва-
ше од коалицирање, час при-
фаќаше разговори за состав 
на Владата. Играта топло-
лад но нè истушира сите, а 
веројатно најмногу Никола 
Груевски, кој заглавен меѓу 
чеканот и наковалната, се 
оби дуваше да биде баш-че-
лик, и да понуди ква литетен 
министерски состав. Но, очи-
гледно не можеше да раз-
мислува на "раат", бидејќи 
оваа Влада е единствената 
до сега, која се формира во 
ат мосфера на интензивни ло-
бирања од страна на меѓу на-
родната заедница која, пак, 
по секоја цена инсистираше 
да ја вдоми ДУИ во власта. 
Практично, од кога ДУИ се 
уфрли во игра како кандидат 
за идната Влада на Репуб ли-
ка Македонија, преговорите 
почнаа да добиваат мара-
тонски терк, иако офици јал-
ните изјавите по средбите 
на претставниците на ВМРО-
ДПМНЕ и на ДУИ велеа дека 
секојдневно се постигнувал 
напредок, и дека наскоро 
мо жело да го очекуваме ид-
ниот владин состав, пред во-
ден од Никола Груевски.

Но, Врховниот суд по втор-
но ја врати топката назад. Се 
одлучи за прегласување. 

СТРАНЦИ ЌЕ ЈА 
"МЕНАЏИРААТ" 

КОРУПЦИЈАТА ВО 
ЗЕМЈАВА 

Главниот впечаток на јав-
носта беше дека прего во-
рите на Никола Груевски со 
партиите - кандидати за ид-
ната Влада се во сериозна 
криза. Најмногу се прего ва-

БИТКА ЗА МИНИСТЕРСКИ МЕСТА!

Владината коалиција е веќе готова. ВМРО-ДПМНЕ, и по-
крај големиот притисок од страна на меѓународната заед-
ница во Владата да ги земе и ДУИ, сепак се одлучи до себе 
да го има својот традиционален партнер ДПА. Офици ја ли-
зирањето на оваа коалиција се очекува да се случи по гла-
сањето во Шестата изборна единица, кога и официјално ќе 
биде соопштена поделбата на владините ресори. 

Според досегашната математика на Груевски, која беше 
направена според планот и двете албански партии да вле-
зат во власта, тие ќе требаа да добијат по две значајни ми-
нистерски места и по едно вицепремиерско. Но, со оглед 
на промената на коалиционата клима, најверојатно ДПА 
ќе добие три министерски ресори, од кои два кои се сме-
таат за значајни, и едно вицепремиерско место.   

Иако поделбата сè уште строго не е направена, сепак се 
шпекулира дека ВМРО-ДПМНЕ ќе инсистира на задржу ва-
ње на министерствата за финансии, внатрешни работи, од-
брана, и правда. За нив има по тројца кандидати за секое 
место. Според наши информации, за местото министер за 
внатрешни работи се спомнуваат Трајко Велјановски, Зо-
ран Дрндаревски и Павле Трајанов, кој всушност има и 
најмалку шанси, додека за правда конкурираат Владо По-
повски и Панде Лазаревски, се разбира, доколку не биде 
ротиран во Министерството за образование. За одбрана 
сè уште се бара личност, додека финансиите се резер ви-
рани за Миле Јанакиески или, пак, Зоран Ставревски, кој 
моментно работи во  Светска банка. Вицепремиери најве-
ро јатно ќе бидат Трајко Славевски за економија и Гордана 
Јанкуловска или Антонио Милошоски за евроинте гра ции. 

Според наши информации, партијата на Тито Петковски 
го пикирала Министерството за здравство, иако за него е 
за интересирана и партијата на Ѕинго, додека министер без 
ресор се очекува да биде Аднан Ќахил, од партијата на 
Турците. 

ЛИЛЈАНА СО ЕДЕН МАНДАТ СИ ОБЕЗБЕДИ МЕСТО ВО ВЛАДАТА
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раше на релација ВМРО-
ДПМНЕ - ДУИ. Двете страни 
мудро молчеа и срамежливо 
соопштуваа дека разговараат 
за сериозни реформи во 
Јавното обвинителство и во 
правосудството, за борба 
против корупцијата и кри-
миналот и за длабоки ре фор-
ми во Царината и во Фондот 
за здравство. Се разговарало 
како да идната Влада утре ќе 
почне да функционира, но 
сепак дефинитивен договор 
немаше. Груевски го чекаше 
вистинскиот момент. 

Сепак, неофицијалните 
информации говореа дека 
идниот премиер Никола Гру-
евски намерно ги одолго-
влекувал преговорите, би-
дејќи не сакал да западне во 
истата стапица како и до се-
гашните влади. Односно, да 
направи "на слепо" коали-
ција, без при тоа да знае со 
кого ќе работи во наредните 
четири години. Како што до-
знаваме, неговиот прегова-
рачки тим со претставниците 
на ДУИ разговарал за сите 
законски проекти, кои треба 
да се донесат, но и за ка па-
цитетот на идните функцио-
нери, кои мораат да ги за до-
волат апетитите на лидерот 
на ВМРО-ДПМНЕ кој, пак, јас-
но и недвосмислено сооп-
штил дека не прифаќа било 
какво партиско решение, 
само затоа што таа одредена 
личност е заслужна во пар-
тијата. Особено го потен ци-
рал ставот дека сите ми нис-
три треба да одговараат пр-
ед премиерот, а не пред ли-
дерот на партијата, како што 
досега практикуваше ДУИ. 

Но, најголемо изненаду-
вање за јавноста предиз ви-
каа предлозите дека од сега 
па натаму со Царината и со 
Фондот за здравство, каде е 
забележана најголема ко-
руп ција во земјава, би мо же-
ло да управуваат странски 
лица, кои се очекува да ја 
стават ситуацијата под кон-
трола. А за сè ова да почне 
да функционира како што 
треба, најверојатно од стран-
ство ќе биде увезен и Ре пуб-
лички јавен обвинител, кој 
како странец, би требало да 
биде имун на досегашните 
пар тиски и олигархиски вли-
јанија.

Ваквите предлози на Гру-
евски не наидоа на големо 
воодушевување кај јавноста, 
особено кај оние кои се на-
викнати со секоја Влада да 
пра ват добар дил, за биз ни-
сот да им оди по зацртаниот 
план. Додека, пак, меѓу на-
род  ната заедница јавно не 
ги коментира овие проекти 
на Груевски, но потајно вели 
дека на секој начин мора да 
й се застане на патот на ко-
рупцијата, која во земјава се 
движи со огромна брзина. 

Високите стандарди на 
ВМРО-ДПМНЕ очигледно де-
ка тешко ќе можат да ги про-

Влада. Што се однесува до 
албанските партии, ДУИ и 
ДПА, преговорите со нив те-
чеа паралелно, но сепак Џа-
фери го доби она што го ба-
раше од самиот почеток. Да 
биде единствен или, пак, прв 
партнер на Груевски во ид-
ната Влада, иако меѓуна род-
ната заедница инси сти раше 
и ДУИ да влезе во влас та. 

Зошто? 
За ова нивно интензивно 

инсистирање постојат не-
кол ку причини, но секако 
како најбитно се спомнува 
прашањето за Косово кое, 
по сè изгледа, дека на Ре пуб-

фикува со настаните кои се 
случуваат на Косово, што би 
можело да предизвика и не-
сакано вовлекување на Ма-
кедонија, во косовското пра-
шање кое, пак, меѓуна род-
ната заедница неофи ци јал-
но соопштува дека на вис-
тина нема сила да го реши. 
Односно, дека не сака да се 
доведе во ситуација пов тор-
но да гасне пожар, кој овој 
пат би имал големи размери. 
Токму затоа потребни се 
двете албански партии во 
влас та. Барем додека не се 
реши косовското прашање, 
чие затворање е закажано 
за крајот на годината. Всуш-
ност, на оваа тема ДУИ и 
ДПА веќе разговарале во се-
ријата преговори со ВМРО-
ДПМНЕ.

Дека влезот на двете ал-
бански партии се чини по ле-
зен за ВМРО-ДПМНЕ говорат 
и математиките, од кои мо-
же да се забележи дека до-
колку не се случи тоа Гру ев-
ски би имал сериозна пар-
ламентарна опозиција, која 
во секој момент би можела 
да му се заканува со преврат. 
СДСМ заедно со ДУИ и со 
ВМРО-Народна во секој мо-
мент би можеле да го уце ну-
ваат Петковски за тој да пре-
мине во спротивниот табор, 
особено по информациите 
дека наскоро се очекува сме-
на на врвот во оваа партија, 
односно сигурен пад на пр-
ет седателот Владо Бучков-
ски, поради кој и Тито Пет-
ков ски ја формираше него-
вата НСДП. За да го избегне 
овој пеколен план Груевски 
се обидува до себе да ги при-
ближи ДУИ, но истовремено 
потенцирајќи им дека ДПА е 
главниот албански играч. Тие 
би биле само потпора за до-
несувањето на законите за 
кои е потребно дво тре тин-
ско мнозинство или, пак, мно -
жењето по Бадентер.

Но, со нивниот влез Груев-
ски ризикува, за СДСМ, пре-
ку воспоставените инстала-
ции на ДУИ и натаму да "ра-
боти" во власта, односно по-
стојано да го минира Груев-
ски во неговите проекти, 
при тоа оставајќи голем про-
стор за проток на инфор ма-
ции, кои можеби ќе го носат 
знакот доверливо.    

голтаат сите коалициони 
пар т нери, кои досега биле 
научени на поинакво функ-
ционирање. Но, токму затоа 
и долго се преговара, велат 
нашите извори, кои потен-
цираат дека идниот пре ми-
ер пред да го соопшти сво-
јот владин состав, сака мно-
гу јасно да им укаже на свои-
те партнери што ги очекува 
доколку одлучат да сора бо-
туваат со него. 

КОСОВО БЕШЕ КЛУЧОТ 
НА ДУИ ЗА ВЛЕЗ ВО 

ВЛАДАТА 

Партијата на Тито Пет ков-
ски, заедно со Лилјана По-
повска и Фијат Цаноски, се 
сигурни за влез во идната 

лика Македонија й е суд би на.
Имено, според наши ин-

формации, меѓународната 
заедница и натаму стравува 
од евентуална безбедносна 
нестабилност на земјата, во 
пресрет на решавањето на 
идниот статус на Косово, ко-
ја би можела да настане ка-
ко резултат на подигну ва-
њето на тензијата меѓу ко-
совските Албанци и Србите. 
Затоа Македонија мора да 
биде стабилна, бидејќи евен-
туалниот конфликт од со сед-
но Косово би можел многу 
лесно да биде префрлен во 
нашата земја, особено ако 
во неа, во тој момент, егзис-
тира некоја албанска пар ти-
ја која ќе биде во опозиција. 
Бидејќи секоја албанска пар-
тија во опозиција се иденти-

НОВО ЛИЦЕ ВО ПОЛИТИКАТА, ФИЈАТ ЦАНОСКИ 


