
6  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 631/632/633 / 4.8.2006

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

"ДУИЏИИТЕ" ЌЕ МО 
"ВОЗАТ" РИКВЕРЦ! 

МАНДАТАРОТ ГРУЕВСКИ ГО ОТКАЧИ АХМЕТИ!

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

Топло и жешко лето. Не 
само за политичарите, 
туку и за сите останати. 

Прво изборна кампања, а по-
тоа  мачни преговори за сос-
тав на идната Влада на Репуб-
лика Македонија. Со завр-
шувањето на летниот "рас-
пуст", почнуваме од почеток. 
Со нови сили и со нови ми-
нистерски фаци. Се разбира, 
најмногу стартуваме со на де-
жи дека дефинитивно ќе ни 
биде подобро и дека конеч-
но ќе ни тргне. А додека не 
се случи тоа, тропските го-
реш тини ќе ги минеме во ис-
чекување, доволно дозирани 
од неофицијалните инфор-
мации за играта топло-ладно 
на идните владини партнери, 
во кои повремено со свои 
кон статации се вклучува и се-
га веќе опозиционата СДСМ. 
Па, така, по многу "исфрлени" 
уставно-правни, партиски и 
експертски толкувања, за тоа 
дали претседателот на држа-
вата треба да му го додели 

мандатот на идниот премиер, 
со оглед на фактот дека сè 
уште не е избран претседател 
на законодавниот дом, Цр-
венковски одлучи тоа да го 
стори. На ваков чекор шефот 
на државата се одлучил би-
дејќи, како што соопшти, не 
сакал да навлегува во раз-
личните толкувања за про-
јавените правни дилеми, а сè 
со цел што побрзо да се фор-

до крајниот рок - 17 август, 
ќе продолжат разговорите за 
распределба на минис тер-
ски те места меѓу идните коа-
лициони партнери, во чиј 
сос тав, покрај но сечката 
ВМРО-ДПМНЕ, ќе се најдат и 
ДПА партијата на Арбен Џа-
фери, НСДП на Тито Пет ков-
ски, и двете партии кои на 
изборите освоија по еден 
пра теник, ДОМ и ПЕИ. Ко-
нечната одлука за тоа кои 
партии ќе партиципираат во 
идната власт ја соопшти лич-
но мандатарот Груевски, при 
тоа потенцирајќи дека во неа 
нема место за партијата на 
Али Ахмети. 

мира Владата на Република 
Македонија, со што ќе се ово з-
можи непречено функцио ни-
рање на институциите во др-
жавата. 

Со овој чекор Црвен ков-
ски практично комплетно ги 
занемари изјавите на него ви-
те сопартијци во Собра ние-
то, кои уште на конститу тив-
ната собраниска седница, ис-
кажаа загриженост за пар ла-

ментарната демократија во 
земјава, при тоа потен ци рај-
ќи дека се навестува ин сти-
туционална политичка кри-
за. Но, по доделувањето на 
мандатот, молк од страна на 
врвот на СДСМ! Никој не са-
ка или, пак, не може да му ре-
плицира на својот шеф!

Откако лидерот на ВМРО-
ДПМНЕ, Никола Груевски, од 
шефот на државата, Бранко 
Црвенковски, и официјално 
го доби мандатот за со ста ву-
вање на новата Влада, поч-
нува да тече законскиот рок 
од дваесет дена, по кои тре-
ба да биде познат идниот вла-
дин кабинет. Во меѓувреме, 

ГРУЕВСКИ ГО ДОБИ МАНДАТОТ ДА СОСТАВУВА ВЛАДАГРУЕВСКИ ГО ДОБИ МАНДАТОТ ДА СОСТАВУВА ВЛАДА
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РААТ ДА 

Коалицијата ПДП-ДУИ ќе ги иско рис-
тела сите демократски средства и не-
ма да дозволеле да се гази врз поли-
тич ката волја на мнозинството Ал бан-
ци, при тоа без јасно да потенцираат 
кои се тие методи. Дали можеби се ис-
тите оние, кои "дуиџиите" повторно би 
ги одвеле в планина, од каде што всуш-
ност и дојдоа или, пак, ќе ги про дла-
бочат веќе најавените саботажи од 
типот излегување од ЗЕЛС и форми ра-
ње ист таков само албански, или може-
би блокада на законите кои во Собра-
нието на Република Македонија треба 
да бидат донесени со Бадентерово мно  -
зинство!? Не се исклучени ниту тив-
ките повици до своето членство за гра-
ѓанска непослушност, како и вове ду ва-
ње на ступидната "патарина" при влез 
во одредена општина каде што градо-
началникот е од редовите на ДУИ. 

Оваа децидна изјава на 
мандатарот Груевски, иако 
бе ше очекувана, сепак пре-
диз вика значителен шок, би-
дејќи на инсистирање на ме-
ѓународната заедница, осо-
бено по средбата со аме ри-
канската амбасадорка Џи ли-
јан Миловановиќ, повторно 
беа обновени разговорите 
на релација ВМРО-ДПМНЕ - 
ДУИ. Но, нивното различно 
поимање на она што значи 
функционирање на една Вла-
да, очигледно дека и дефи-
нитивно ги раздвои патиш-
тата на овие две партии, а 
она што останува е "дуи џи-
ите" конечно да сфатат дека 
постои и опозиција, и дека 
нивното место во наредните 
четири години ќе биде токму 
таму. И тука настанува про-
блемот, кој се чини дека во 
наредниот период ќе се зго-
лемува, се разбира, доколку 
меѓународната заедница не 
му предочи на лидерот на 
ДУИ, Али Ахмети, дека треба 
да ја прифати новонаста на-
тата ситуација. 

"ДВОЛИЧНИОТ"  
ГРУЕВСКИ ГО НАЛУТИ 

АХМЕТИ!

По обновувањето на раз-
говорите меѓу ВМРО-ДПМНЕ 
и ДУИ, односно меѓу нивните 
преговарачки тимови, во јав-
носта се создаде впечаток 
дека на инсистирање на ме-
ѓународната заедница, ДУИ 
сепак ќе партиципира во ид-
ната власт, и покрај про ти ве-
њето на поголемиот дел од 
членовите на ВМРО-ДПМНЕ. 
Сепак, Груевски пресече. Во 
неговиот владин состав нема 
да има место за партиските 
членови на ДУИ. Оваа негова 
изјава предизика шок кај 
"дуи џиите", кои навикнати 
постојано да им се угодува, 
не очекуваа дека идниот пре-
миер цврсто ќе застане зад 
својата политичка агенда и 
дека ќе ги исфрли од игра. 
Ток му затоа паника во ДУИ. 
Итни состаноци, телефонски 
јавувања, притисок кај меѓу-
народната заедница. Но, де-
фи нитивниот став е - за нив 

Во агендата на Груевски спаѓа и пар-
тијата ПДП, на која јавно и ја отвори 
вратата за влез во Владата, но без ДУИ. 
Токму оваа покана, како што дозна ва-
ме, направила сериозен раскол во пар-
тијата на Вејсели, кој се соочил со ре-
волт на дел од членовите на неговата 
партија, кои отворено застанале зад 
иде јата дека треба да се прифати по-
каната на Груевски за влез во Владата, 
при тоа потенцирајќи дека ПДП не е 
приврзок на ДУИ, туку самостојна пар-
тија. Најголем противник, пак, на оваа 
идеја, како што дознаваме, бил токму 
претседателот Абдуљади Вејсели, кој 
инсистирал на тоа дека местото на 
ПДП било покрај Али Ахмети, а не кај 
Мендух Тачи, на што добил жесток од-
говор од неколкумина членови.

ЉУБИША ГЕОРГИЕВСКИ ПРВ ПАРЛАМЕНТАРЕЦ

Меѓу петте 
имиња, Гордана 
Јанкуловска, Пе-
тар Арсов, Зо ран 
Коња новски, Ан-
тонио Мило шос-
ки и Благородна 
Дулиќ, кои во јав-
носта се вртеа за 
можни прет се-
датели на Собра-
нието на Репуб-
лика Маке дони-
ја, ниедно од нив 
не ја помина пар-
тиската филтрација на последната седница на Извршниот 
комитет. 

Напротив, како најголемо изненадување, највисокото 
тело на ВМРО-ДПМНЕ, за прв меѓу еднаквите одлучи да го 
предложи режисерот Љубиша Георгиевски кој, за пот се ту-
вање, беше и претседателски кандидат на оваа партија во 
1995 година. 

Останатите две потпретседателски места во Собранието 
на Република Македонија допрва ќе се утврдуваат сог лас-
но партиската распределба меѓу коалиционите партнери.   
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нема место во Владата!
Со оваа одлука тие очи-

гледно не можат да се по ми-
рат. Токму затоа, по долго за-
седавање, одлучија да до не-
сат Декларација со која прет-
седателот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски, го про гла-
сија за дволичен, политички 
незрел, и за иницијатор за 
раздор меѓу Албанците во 
Македонија. Според нив, ман-
датарот Груевски на немо ра-
лен начин се обидел да внесе 
раздор меѓу Албанците, поа-
ѓајќи од правилото - подели, 
па владеј, што за нив прет ста-
вувало опасна идеја, со која 
наводно се градела поделба 
меѓу граѓаните по верска и 
по етничка основа. Токму за-
тоа, коалицијата ПДП-ДУИ ќе 
ги искористела сите демо-
кратски средства, и нема да 
дозволеле да се гази врз по-
литичката волја на мнозин-
ството Албанци, при тоа без 
јасно да потенцираат кои се 
тие методи. Дали можеби се 
истите оние кои "дуиџиите" 
повторно би ги одвеле в пла-
нина, од каде всушност и дој-
доа или, пак, ќе ги продла-
бочат веќе најавените са бо-
тажи од типот излегување од 
ЗЕЛС и формирање на ист та-
ков само албански, или мо-
жеби блокада на законите 
кои во Собранието на Ре пуб-
лика Македонија треба да 
бидат донесени со Баден те-
рово мнозинство!? Не се ис-
клучени ниту тивките повици 
до своето членство за гра ѓан-
ска непослушност, како и 
воведување на ступидната 
"патарина" при влез во оп ш-
тината во којашто градо на-
чалникот е од редовите на 
ДУИ. 

Но, кое демократско сред-
ство и да биде избрано, ако 
воопшто биде демократско, 
во моментов може да им оди 
само на штета на челниците 
на ДУИ, бидејќи меѓуна род-
ната заедница јасно покажа 
дека не сака да "поентира" 
при составувањето на идната 
Влада, и покрај тивкиот при-
тисок, кој поедини меѓуна-
родни претставници го вр-
шеа врз Груевски, да ја земат 
ДУИ во власта. Особено по-
ради фактот, барем досега, 

доколку меѓународната за-
едница нешто сакала сто про-
центно да побара од нашиот 
политички естаблишмент, таа 
тоа и го правела. Очи глед но 
овој пат одлучија дека е по-
добро Груевски сам да си ја 
заврши работата, односно да 
одлучи со кого сака да ра-
боти.

ПДП НА ТЕШКИ МАКИ!

Токму така! Груевски пре-
многу не се нервира за Дек-
ларацијата на ДУИ и на ПДП, 
туку ја тера својата работа, за 
на 15 август, или нешто по ра-
но, да ја донесе својата Вла-
да. До крајниот законски рок 
- 17 август, тој веќе треба да 

го има списокот на идните 
ми нистри во Владата на Ре-
публика Македонија, кои ќе 
бидат од коалиционите парт-
нери, кои самиот ги избра. 
Иако топката е во негови ра-
це, сепак и поделбата на вла-
диниот колач не оди така лес-
но. Особено што апетитите 
на коалиционите партнери 
од ден на ден се сè поголеми, 
и во разговорите со прего ва-
рачите од ВМРО-ДПМНЕ сите 
настапуваат по истото мото - 
по барај повеќе за да го до-
биеш она што го поса куваш!

Единствен меѓу нив, кој 
мно  гу реално настапи во раз-
говорите со Груевски, беше 
Фијат Цаноски, кој самиот ис-
такна дека добил и повеќе от-

колку што очекувал. За раз ли-
ка од него, претседателката 
на ДОМ, Лилјана Поповска, 
ка ко што дознаваме, на раз-
говорите настапила како зад 
себе да има цела пратеничка 
група во Собранието на Ре-
публика Македонија, при тоа 
барајќи неколку заменички 
министерски и директорски 
места. 

Мандатарот Груевски е со-
сема свесен за оваа ситуа ци-
ја, и веројатно токму затоа ги 
одолговлекува разгово рите 
што е можно повеќе, би дејќи 
сигурно сака да ги со слуша 
апетитите и афи ни те тите на 
сите идни политички пар т-
нери, а дури потоа да по вле-
че црвена линија. Се како де-
ка во неговата агенда спаѓа и 
партијата ПДП, на која јавно 
й ја отвори вра тата за влез 
во Владата, но без ДУИ. Токму 
оваа покана, како што до зна-
ваме, направила сериозен 
раскол во парти јата на Веј-
сели, кој се соочил со револт 
на дел од чле но вите на не го-
вата партија, кои отворено 
за станале зад иде јата дека 
треба да се прифати пока на-
та на Груевски за влез во Вла-
дата, при тоа потен ци рајќи 
де ка ПДП не е приврзок на 
ДУИ, туку самостојна пар ти-
ја. Најголем противник, пак, 
на оваа идеја, како што до зна-
ваме, бил токму прет седа те-
лот Абдуљади Вејсели, кој ин-
систирал на тоа дека местото 
на ПДП било покрај Али Ах-
мети, а не кај Мендух Тачи, на 
што добил жесток одговор 
од неколкумина чле нови.

И додека оваа приказна 
со ПДП допрва треба да го до-
бие својот замав, во меѓу вре-
ме Груевски мери и пре ме-
рува. Нашите извори велат 
дека мандатарот максимално 
ќе го искористи законскиот 
рок и два дена пред истекот, 
односно околу 15 август ќе 
го соопшти идниот состав на 
Владата на Република Ма ке-
донија. Најверојатно дотогаш 
ќе одржи уште неколку сред-
би со неговите коалициони 
партнери, со кои треба да ги 
договори персоналните ре-
шенија и за подолните еша-
лони. ТЕУТА СЕ ПОКАЖА КАКО СЛАБ ПРЕГОВАРАЧ

ДПА ГИ КРОИ СВОИТЕ МИНИСТЕРСКИ ЛИСТИ


