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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

НА ДУИ НЕ МОЖАТ   
НИТУ ЖАЛОПОЈН  
ДО БРИСЕЛ И ДО В  

А Л И  А Х М Е Т И  М У  С Е  В РАТ И  Н А  К А Л А Ш Њ И КО В ОТ ? !

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

Идниот премиер на Ре-
публика Македонија, 
Никола Груевски, на 

го лемо изненадување на јав-
носта, одлично го избоксира 
турнусот натпревари со евен-
туалните кандидати за коа-
лициони партнери, иако се 
чинеше дека преговорите ќе 
траат маратонски или, пак, 
дека истите веќе запа ѓа ат во 
тешка криза. Сепак, на крајот 
се покажа дека прет седа те-
лот на ВМРО-ДПМНЕ многу 
тактички ги изведе, при тоа 
отворајќи простор за сите 
заинтересирани, со што во 
јавноста, особено пред ме-

Секое тенџере има капаче! Да, ама сè 
уште истото тешко се затвора. Про бле-
мот е во притисокот, кој е во атмо сфе-
рата или, пак, во нечии глави. Сепак, 
пр виот бран од бурата околу коали-
цио ното партнерство во идната Влада 
на Никола Груевски полека стивнува. 
Актерите во идниот владин филм се ве-
ќе познати, а она што останува е тие да 
бидат официјализирани во јавн оста. 

ѓународната заедница, со з-
даде слика на лидер, кој е 
отворен за соработка со сите 
политички партии, без оглед 
на нивната политичка ориен-
тираност! Ова особено важи 
за некогашите "миленичиња" 
на меѓународниот фактор - 
Демократската унија за инте-
грација, за која тие потрошија 
значителен кредит, да го 
убедат Груевски дека ДУИ, по-
ради стабилноста на земјата 

треба да биде партнер во 
влас та. И, иако се чинеше де-
ка ВМРО-ДПМНЕ, како десна 
партија сериозно ќе се спро-
тивстави на овие притисоци, 
Груевски многу тактично не-
колку пати ги повика инте-
гративците на разговор. Ос-
та   натото е познато. Поради 
големите апетити на функцио-
нерите од врвот на ДУИ, оваа 
партија најверојатно ќе ос-
тане во опозиција во наред-
ните четири години. По овие 
случувања претставниците 
на меѓународната заедница 
се ставени во шах-мат пози-
ција, од која веќе не ќе можат 

да поентираат и да инси сти-
раат ДУИ по секоја цена да 
би де дел од владиниот тим 
на Груевски.   

Но, надоаѓа вториот бран, 
таканаречен персонален. 
Оној кој со име и презиме 
треба да ги заокружи идните 
носители на највисоките 
функ ции во државава. Ми-
нистрите! Тој сè уште се под-
готвува да ја "поплави" јав-
носта, иако дел од "пли ва чи-
те" горе-долу се познати. Се-
пак, знамето за старт е во ра-
цете на првиот пливач. Ман-
датарот Груевски, кој и на та-
му, како со преговорите, три 
пати мери, а потоа сече.  Кан-
дидати многу, желби уште по-
веќе, а ресори само четири-
наесет. Во нив треба да се 

МАНДАТАРОТ ГРУЕВСКИ ЈА СОСТАВУВА СВОЈАТА ВЛАДА
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 ДА ИМ ПОМОГНАТ 
ИТЕ ПИСМА 
 АШИНГТОН

најде место за сите коали цио-
ни партнери на Груевски, со 
кои тој ќе работи во иднина. 
Засега, велат нашите извори, 
преговорите одат добро, по 
што идниот состав на Вла да-
та се очекува да биде познат 
кон средината на идниот ме-
сец. Во меѓувреме, по долго 
натегање, конечно се опре-
дели датумот за конституи-
рање на составот на Собра-
нието на Република Маке до-
нија, а со првата седница, од-
носно додека не биде избран 
новиот претседател на најви-
сокиот законодавен дом, со 
него ќе раководи најстариот 
пратеник, во случајов прет-
седателот на Либералната 
пар тија, Стојан Андов.   

за што сега веќе не може да й 
помогне ниту меѓународната 
заедница, на која таа особено 
се повикува. Нивното непри-
фаќање на новонастанатата 
ситуација, очигледно дека ги 
стави во ед на апсурдна по-
зиција, од која не само што 
не можат да излезат, туку од 
ден на ден запаѓаат во сè по-
големи гр ешки. Се разбира, 
врв на нив ната нетактичност 
беше из ја вата на довчераш-
ниот вице премиер Муса Џа-
фери, која, за жал, беше по-
твр дена дури и од лидерот 
на оваа партија Али Ахмети. 
Тие, ни помалку ни повеќе, 
се заканија со вој на, во која 
ќе заиграле калаш њикови, 
односно дека на Ре публика 

Македонија ќе й се случел 
народ. Овие крајно ра ди кал-
ни изјави беа осу де ни од си-
те политички партии во зем-
јава, па дури и од нив ните до-
вчерашни коали цио ни парт-
нери - СДСМ. 

Се чини, изненадени од 
нив се и претставниците на 
ме ѓународната заедница, кои 
веруваа дека по кон флик тот 
во 2001 година, припадни ци-
те на некогашната терорис-
тичка ОНА успеале да се ре-
социјализираат, и да забо ра-
ват на оружјето, со кое патем 
речено и дојдоа во 2002 го-
дина на власт. Со овие изјави 
на Али Ахмети и на Муса Џа-
фери се урна целиот мит за 
ДУИ, дека тоа е демократска 
и европска партија, која се 
бо рела за  правата на Албан-
ците во Македонија, а не за 
територии, како што тврдеа 
поголемиот дел од маке-
донските партии во земјава. 
Нивното, би рекле, искрено 
соопштување на својата по-
литичка агенда, ДУИ ги стави 
во радикалниот круг на пар-
тии, со кои никој не би по са-
кал да соработува. Од таму и 
шокот кај меѓународната за-
едница, која млако проко-

ДУИ ПОВИКУВА НА 
ВОЈНА!?

Демократската унија за ин-
теграција, врз основа на ос-
вое ните пратенички мандати 
на изборите, и секако вр шеј-
ќи постојан притисок врз ме-
ѓународната заедница, осо-
бено врз Ерван Фуере, ус пеа 
да издејствува преговори со 
ВМРО-ДПМНЕ за евен ту ално 
идно коалицирање. Не так-
тич ното преговарање на дел 
од преговарачкиот тим на 
ДУИ, односно изнесува њето 
лични барања, кои Гру евски 
требало да ги исполни, се раз-
бира, доколку се по стиг не до-
говор за коалиција, оваа пар-
тија ја одведе во опо зиција, 

ДУИ МОРА ДА СЕ СООЧИ ДЕКА Е ВО 
ОПОЗИЦИЈА!

Во обид по секоја цена да се издејствува влез во 
власта, ДУИ ги користи сите методи, меѓу кои нај-
забележлив е притисокот што го прави врз ме ѓу на-
родните авторитети. По тој повод американската 
ам басадорка, Џилијан Миловановиќ, одржа неколку 
средби со врвот на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ, по кои не 
беа соопштени детали. Сепак, како што неофи ци-
јално дознаваме, таа воопшто не вршела притисок 
врз идниот премиер, Никола Груевски, по секоја це-
на да ја земе ДУИ  во власта, иако од оваа партија 
соопштуваат дека не можат да прифатат да бидат во 
опозиција. Токму за оваа изјава Николас Вајт излезе 
со став дека ДУИ мора да прифати дека постои опо-
зиција и власт, при тоа потенцирајќи дека нивните 
закани со дестабилизација на земјата едноставно не 
можат да поминат!

АХМЕТИ ПОВТОРНО ЌЕ СЕ ОБЛЕКУВА ВО УНИФОРМАТА НА ОНА?
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мен тира дека посакува ста-
бил ност во земјава, без при 
тоа да даде значаен коментар 
за испратените писма до нив, 
од таканареченото интелек-
туално крило на оваа пар ти-
ја, во кое "дуиџиите" себеси 
се претставуваат како га ран-
ти на мирот во земјава, но и 
на охридскиот Рамковен до-
говор, кој замислете немало 
повеќе да го почитуваат до-
колку не останеле во власта! 
Иако, само за потсетување, 
токму поради нив и беше до-
несен охридскиот Рам ко вен 
договор, односно како реак-
ција на наводно малите пра-
ва на Албанците во Маке до-
нија, а не поради нешто дру-
го!?  

Овие жалопојни писма од 
врвот на раководството на 
ДУИ, меѓународната заедни-
ца очигледно дека не ги ис-
третира така како што поса-
куваа челниците на ДУИ, иа-
ко во секое цивилизирано 
оп штество тие веднаш се ос у-
дуваат, без при тоа да им се 
даде можност на ваквите пар-
тии воопшто и да помислат 
да испратат исти такви жал-
ни писма до Брисел и до Ва-
шингтон. 

ПАРАЛЕЛЕН ЗЕЛС ЗА 
АЛБАНЦИТЕ?

И додека се чека остар од-
говор од меѓународната за-
едница на најавите на ДУИ за 
радикализација, и тоа сега 
во пресрет на решавањето 
на статусот на Косово, како и 
за ступидните најави за фе де-
рализација на земјава, оваа 
партија се обидува вна треш-
но да прави проблеми, од-
носно блокади низ инсти ту-
циите на системот. Нивниот 
прв чекор беа градоначал ни-
ците од оваа партија, кои от-
како се смени власта во Ма-
кедонија, забележаа дека 
ЗЕЛС не функционира како 
што треба и одлучија да го 
напуштат. Нивната идеја е да 
формираат паралелен ЗЕЛС, 
во кој би членувале само ал-
банските градоначалници, 
што се разбира е невоз мо ж-
но, бидејќи оваа идеја во оп-
што не ја поддржуваат гра-
доначалниците Албанци од 
редовите на ДПА.

Нашите извори велат дека 
во ДУИ се свесни оти не мо-
жат да направат паралелен 
ЗЕЛС, но со ова прашање са-
каат да ја држат јавноста во 
неизвесност, да презенти ра-
ат моќ, но и да вршат при ти-
сок врз идниот премиер Ни-
кола Груевски, сакајќи на овој 
начин да му покажат дека тие 
во секое време можат да на-
прават проблем во Маке до-
ни ја. Оваа нивна тактика всуш-
ност била донесена ка ко за-
клучок на последната средба 
на врвот на ДУИ со нив ниот 
претседател Али Ах мети, кој 
го одобрил вак во то дејству-
вање на партијата, со таа раз-
лика што револтот ќе биде за-
маскиран со наводно нео-
дам   на врачените награди на 
најдобрите градоначал ници 
во земјава, меѓу кои не м а гра-
доначалник Албанец. 

Меѓутоа, на овој начин Ах-
мети, односно ДУИ, може да 
си нанесе уште поголем про-
блем, ако се има предвид де-
ка ЗЕЛС, односно Република 
Македонија не ги донесе од-
луките за тоа кои градона-
чалници треба да бидат на-
градени, туку тоа е од меѓу на-
родната заедница. Со овој та-
канаречен револт ДУИ мо же 
да предизвика уште по го ле-
мо дистанцирање на ме ѓу-
народната заедница од нив, 
и да ги стави на црната листа 
на партии и поли ти ча ри. 

Дека нештата не им одат во 
прилог говори и изјавата на 
премиерот на Косово, Агим 
Чеку, кој, како што по тен ци ра-
ше навистина бил из нена ден 
од изјавата на Али Ахме ти, за 
повторното ста ва ње во функ-
ција на калашњи ковите. Но, 
оваа ситуација ис клучи тел но 
добро им оди во при лог на 
ВМРО-ДПМНЕ, кои по кажаа 
мак симум конструк тив ност во 
разговорите со ДУИ, но и со 
тоа што воопшто ги повикаа 
на разговор. Она, пак, што за 
во зврат се оче ку ва да го на-
пра ви ДУИ, а што го побараа 
од ВМРО-ДПМНЕ, е јавно изви-
нување за изне сените изјави 
на Џафери и на Ахмети. Во 
спро тивно, ДУИ уш   те еднаш 
ќе покаже дека воопшто не е 
демократска пар тија, туку ра-
дикално кри ло, со што ком-
плет но ќе си ја затвори  вра-
тата кај Никола Груевски. 

ГРУЕВСКИ СÈ УШТЕ ПРЕГОВАРА

Паралелно со притисоците кои ги прави ДУИ за да вле-
зе во власта, мандатарот Груевски сериозно работи на со-
ставување на својот иден кабинет. Во оптек се повеќе 
имиња, но сепак кој ќе се најде на првото место на ми нис-
терствата ќе зависи од поделбата на колачот меѓу коа ли-
ционите партнери. Засега единствено што е сигурно е тоа 
дека Зоран Ставрев од Светска банка ќе биде идниот ви це-
премиер за економски прашања, додека со Министер ство-
то за финансии ќе раководи потпретседателот на ВМРО-
ДПМНЕ, Трајко Славевски. За останатите министерства сè 
уште се разговара, бидејќи дефинитивно не е направена 
поделбата на владините ресори меѓу партнерите во ид ни-
от владин кабинет. 

"ДУИЏИИТЕ" СЕ ВРАЌААТ ВО РОВОВИТЕ?

МЕЃУНАРОДНАТА НЕ Й ДАВА ПОДДРШКА НА ДУИ


