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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

НСДП И ДПА КОКЕТИРААТ 
СО РАДМИЛА ЗА ДА ГО 
УЦЕНАТ ГРУЕВСКИ!?

Дали и по чие сценарио се 
закажуваат лидерските 
средби за кои однапред се 
знае дека нема да успеат. 
Дали некој свесно има 
намера да покаже дека 
"еве, ние сакаме, ама 
другите не сакаат 
политички дијалог". 

Несогласувањата меѓу власта и опо-
зицијата продолжија и во оваа 
година. Како и кон крајот на 2006, 

така и на почетокот на 2007 година, коа-
лиционите партнери СДСМ и ДУИ ги от-
качија ВМРО-ДПМНЕ и ДПА. По втор пат 
не се појавија на лидерската средба која 
ја закажа премиерот Никола Груевски, 
со веќе познатиот дневен ред - уставните 
и законските измени за воведување за-
должително средно образование, изме-
ните во Изборниот законик со кој се 
предвидува гласање на иселениците во 
дипломатско-конзуларните прет став-
ниш тва и новиот собраниски Деловник. 
Иако опозиционерите претходно наја-
вија дека нема да ја прифатат поканата, 
Никола Груевски и Арбен Џафери тр пе-
ливо чекаа. 

Како и за претходната така и за оваа 
ли дерска средба остана неодговорено 
прашањето: Кој ги режира ваквите сред-
би за кои однапред се знае дека нема да 
успеат? Дали некој свесно го прави ова 
за да каже дека еве ние сакаме, ама тие 
не сакаат политички дијалог. Која е зад-
нината на ваквата игра? Дали некој им се 
наклонува на однапред изрежирани сце-
нарија и од кого и зошто тие се со зда-
ваат? Зошто политичките лидери под-
легнаа на таквите провокации, па прават 
театар од својата политичка кариера, 
што и не би требало да ги засега гра ѓа-
ните доколку тоа не е на нивна штета? 
Овие, пак, се обидуваат меѓу јавноста да 
остават впечаток дека не станува збор 
за партиски, личен или за друг интерес, 
туку упорно наметнуваат мислење дека 
секоја нивна постапка е со цел да се по-
стигне подобра иднина за државата, ко-

ја со ваквото неодговорно политичко и 
партиско однесување само го изгуби 
својот компас на патот кон ЕУ и НАТО, 
затоа што нема евродипломат кој сега со 
ваква поставеност на односите ќе го убе-
диме дека оваа држава има еден став за 
клучните прашања за Република Маке-
донија. Антагонизмот и само бенди са-
носта, кои се лекуваат преку трони зи-
рањето на личните суети, ги доведуваат 
во заблуда и сите македонски гласачи, 
кои се ставени пред дилемата има ли 
Македонија лидер, но вистински лидер? 

Претставниците на ЕУ во Скопје со-
сема јасно ги пренесоа пораките на ев-
родипломатите од Брисел, дека нашиот 
влез во ЕУ е условен од политичкиот 
дијалог и консензус. Дали ние сме под-
готвени за таков дијалог или, пак, некој 
намерно го опструира политичкиот кон-
сензус за да го одложи нашиот прием во 
Европската унија? Дали некој однадвор 
ни диктира што треба да правиме или 
ваквиот развој на настаните е резултат 
на политичка "одмазда"? Кој по секоја 
цена се обидува да создаде вештачка по-
литичка криза? Дали Црвенковски преку 
својата довчерашна партија се обидува 
да му се "одмазди" на Груевски поради 
бојкотот на владиниот Кабинет на не-
говото годишно обраќање. Дали некој 

сака да покаже дека Груевски не може 
да организира политички дијалог или сè 
ова е само враќање на она што се слу чу-
ваше во времето додека ВМРО-ДПМНЕ 
беше опозициона партија?

Во оваа насока размислува и пре ми е-
рот Груевски: 

"Се ова покажува една намера да се 
создаде повторно некоја перцепција, 
некој изглед дека има некаква криза, 
дека политичарите не сакаат да раз го ва-
раат, дека нешто лошо се случува, ме-
ѓутоа во реалноста работите не се баш 
такви, во Собранието течат разговорите 
меѓу пратеничките групи за сите овие 
прашања. Ако СДСМ продолжува да из-
бегнува таква средба, со сопствени сили 
позицијата ќе продолжи да ги усвојува 
овие измени".

Но, прашањето е каква тогаш би била 
работата на законодавниот дом без опо-
зицијата?

ПИСМЕНО 
КОМУНИЦИРАЊЕ

За разлика од првиот пат кога Гру ев-
ски и Шекеринска јавно се препукуваа, 
овој пат решија писмено да кому ни ци-
раат. Во писмото кое лидерката на СДСМ 
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му го испратила на претседателот на 
Владата и на ВМРО-ДПМНЕ се вели дека 
досегашното искуство покажало оти 
"премиерот само привидно се залагал 
да се воспостави политички дијалог. Ако 
сте подготвени да се придржувате до 
договореното на нашата последна сред-
ба и ако го повлечете Предлог-законот 
за измени на Изборниот законик, ќе се 
врати смислата на политичкиот дијалог 
и јас ќе присуствувам на средбата".

Премиерот ја прифати играта, па и тој 
писмено и одговори:

"Зошто барате од мене да повлечам 
нешто што не е предложено навистина 
никому не му е јасно. Станува јасно дека 
свесно креирате случај и го попречувате 
дијалогот и наоѓате начин да го из бег-
нете, со условувања и ултиматуми не-
својствени за една демократска атмо-
сфера која треба да ја градиме". 

Премиерот во писмото апелира во 
интерес на демократските процеси и ев-
роатлантската перспектива, Шекеринска 
со конструктивни предлози да учествува 
на средбата. 

Според Груевски, предлогот за из ме-
ни на Изборниот законик не е усвоен од 
Владата ниту е доставен до Собранието. 
Тој вели дека намерата за промена на 
Изборниот законик досега три пати би-
ла презентирана на заеднички средби 
на претставниците на партиите и на ме-
ѓународната заедница. По ова следу ва-
ше реакцијата на Шекеринска која на Гру-
евски му ја испорача веб-страницата на 
Владата каде е објавено дека на 20 де-
кември на седница Владата го утврдила 
предлогот за донесување закон за из ме-
ни и дополнување на Изборниот законик, 
завршувајќи со зборовите оти не сака 
комуникација на меѓусебни обвинувања 
и дисквалификации и закани.

НИШТО БЕЗ 
СТРАНЦИТЕ

Претставниците на Демократската 
унија за интеграција и овој пат останаа 
на ставот дека во државава ништо не 
може да се случи без присуството на ст-
ранците. Портпаролката на ДУИ, Ермира 
Мехмети, потврди дека лидерот на ин-
тегративците, Али Ахмети, нема да при-
суствува на средбата, бидејќи за нив е 
можен дијалог единствено со присуство 
на странските претставници. 

"ДУИ уште на првата средба предложи 
агенда со теми кои реално ја загрижуваат 
јавноста и политичката сцена во Маке-
донија. По каната на Груевски за средба е 
едно стра на, бидејќи темите кои ги пред-
лага се како за дневен ред на Владата. 
Ниту ед на од нив не е клучен приоритет 
за ев роинтеграциските процеси на Маке-
до нија. Дијалог може да има само тогаш 
ко га и темите ќе се договорат заеднички. 
Со жалење констатираме дека Груевски се 
однесува како монарх", изјави Мех мети.

ДПА се согласува со измените во Из-
борниот законик со кои на парла мен-
тарните и на претседателските избори 
ќе гласаат и нашите луѓе во дијаспората, 
а ги поддржува и уставните измени за 
задолжително средно образование. 

Сепак, по донесувањето на судската 
пресуда за затворска казна за Агим Крас-
ниќи, беше во неизвесност и дали Арбен 
Џафери ќе се појави во Клубот на пра-
тениците и дали односите меѓу коали-
ционите партнери со оваа судска одлука 
ќе се заладат?

"Јас не гледам никаква криза во ко-
муникацијата со ДПА, единствено мо-

жам да кажам дека ВМРО-ДПМНЕ, како 
политичка партија нема намера да се 
меша во работата на судската власт, за-
тоа што во Република Македонија суд-
ската власт е независна, а МВР согласно 
законот, согласно ингеренциите кои ги 
има, треба да си ги преземе своите ак-
тивности", изјави Силвана Бонева од 
ВМРО-ДПМНЕ.

Во Клубот на пратениците Груевски и 
Џафери седнаа на заедничка маса, но да-
ли глумеа дека сè е в ред? 

"Не, нема не со гласувања, такви си туа-
ции нема. Се знае дека судот е суд, пар-
тиите се партии и тука не можеме да 
зборуваме за такви работи", изјави Гру-
евски.

Но, за Џафери тоа не е политички 
проблем.

"Тој случај е стар околу пет-шест го-
дини и прашањето е зошто токму сега се 
отвора, се работи за да се заборави фе-
номенот на аферата со оружје. Изгледа 
дека Агим Красниќи ќе биде поат рак-
тивна тема отколку аферата оружје", ре-
че Арбен Џафери, претседател на ДПА.

Нивната средба траеше 15 минути, си 
заминаа раздвоени, така како што и 
дојдоа.

Но, според информациите кои кружат 
во јавноста, по сè изгледа нешто се слу чу-
ва во владината коалиција. Дали ќе има 
реконструкција на владиниот кабинет? 

Иако од коалицијата на власт не са-
каат да признаат, сепак е очигледно  не-
задоволството во ДПА, кои по пресудата 
за Красниќи, за која всушност ги обви-
нија структурите на ВМРО-ДПМНЕ во 
полиција, го истакнаа барањето, албан-
скиот јазик во Собранието да биде це-
лосно рамноправен со македонскиот. 
Ваквата ситуација и разединување меѓу 
коалиционите партнери ги испровоцира 
странските дипломати. Потпретсе дате-
лот на ДПА, Мендух Тачи, во амери кан-
ската Амбасада во РМ, разговарал со за-
меник-амбасадорот Пол Волерс, за по-
следните случувања во владината коа-
лиција. 

"Не би ја нарекувал така, станува збор 
за сите актуелни политички прашања 
кои се случуваат во Македонија", изјави 
Мендух Тачи.

Незадоволство постои и во НСДП. 
Спо ред партијата на Тито Петковски, ка-
ко и според партијата на Арбен Џафери, 
Груевски ги маргинализирал нивните 
ба рања. 

Пред две месеца лидерот на НСДП 
предложил платформа за координација 
на работата на Владата, но наместо 
прифаќање на предлогот, продолжуваат 
жалбите од Титовата партија дека нив-
ните министри досега биле под сенка на 
вицепремиерите на Владата кои се од 
партијата на Груевски.

Во очекување на средбата меѓу Гру-
евски, Тачи и Петковски, кои ќе седнат и 
ќе се обидат да ги надминат несо гла-
сувањата за начинот на функционирање 
на владината коалиција, опозицијата е 
без коментар. Таа чека каква завршница 
ќе има првата посериозна криза на Вла-
дата на Груевски. 
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