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СЕ КРЧКА ШИРОКА 
КОАЛИЦИЈА ЗА 

Г О Д И Н А В А !

М АТ Е Њ Е  В ОД А  И Л И  Р Е А Л Н О С Т ?М АТ Е Њ Е  В ОД А  И Л И  Р Е А Л Н О С Т ?

Пишува: Венцо ДОНЕВ

Како што некои случувања 
им претходеа и им беа 
предвесници на настаните 
во 2001 година, по што се 
направи широката 
коалиција, така и сега се 
повторуваат слични работи. 
Во 1999 и во 2000 година 
Македонија добиваше само 
пофалби во однос на 
борбата со криминалот и 
беше на врвот на 
европското скалило. 
Тогашниот министер за 
внатрешни работи, Павле 
Трајанов, зароби неколку 
тони марихуана, пронајде 
огромно количество 
скриено оружје кај Лојане. 
Од Словенија ја добивме 
поддршката за 
потпишување на Договорот 
за стабилизација и за 
асоцијација со Европската 
унија. Сега МВР зароби 
половина тон кокаин, а 
Словенија ни вети 
поддршка за зачленување 
во ЕУ, откако таа ќе го 
преземе претседавањето со 
Унијата во 2008 година, но и 
за НАТО.

ЗАЕДНИЧКО НА ТРОЈКАТА ЦРВЕНКОВСКИ, ЗАЕДНИЧКО НА ТРОЈКАТА ЦРВЕНКОВСКИ, 
АЛИТИ И АХМЕТИ  Е ТОА ШТО НЕ МОЖАТ АЛИТИ И АХМЕТИ  Е ТОА ШТО НЕ МОЖАТ 
ДА ГО ПОДНЕСАТ ЖИВОТОТ ВО ОПОЗИЦИЈАДА ГО ПОДНЕСАТ ЖИВОТОТ ВО ОПОЗИЦИЈА

Предизвикот пред Македонија ос-
танува: средување на економ-
ската состојба, реформи, пред сè, 

во судскиот систем и зачувување на без-
бедноста и на стабилноста, како пред-
услови за зачленување во НАТО и во ЕУ. 
Владеењето на ВМРО-ДПМНЕ, гледано 
наназад, е обременето со воениот кон-
фликт од 2001 година и со бегалската 
кри за од 1999 година, нормално не по 
негова вина. Тоа се моменти кои имаа 
влијание во севкупниот економски раз-
вој. Поради тоа, како некоја опашка од 
минатото, сè почесто во јавноста се вр-
ти можноста од создавање широка коа-

лиција презентирана од страна на опо-
зиционите елементи во пресрет на 
пролетно-летните настани, кои ќе сле-
дуваат во нашава држава, а кои всуш-
ност ќе претставуваат вовед за доби ва-
ње покана за членство во НАТО.

Опозиционите партии или некои 
нив  ни стратези не можат да се помират 
со статусот на опозиција, затоа раз ра-
ботуваат сценарија како побрзо да се 
докопаат до власта. Во моментов ДУИ е 
најупорна да биде дел од власта, затоа 
што се смета за победник на изборите 
кај албанскиот електорат во Маке до ни-
ја, упорно промовирајќи го етно-фе де-

рализмот. Излегувањето на ДУИ и ПДП 
од собраниските клупи е само уште 
еден притисок кон ВМРО-ДПМНЕ и пре-
миерот Никола Груевски, за да се при-
нудат да ги прифатат двете партии како 
релевантни коалициони партнери, а не 
тоа да е ДПА. Засега ова се политичките 
методи на борба на ДУИ, кои доаѓаат по 
препорака на повеќе меѓународни со-
ветници, платени од оваа партија. Си-
гурно е дека партијата на Али Ахмети 
има поддршка од политичари на ви со-
ки позиции во ЕУ. Најавтентично е при-
јателството меѓу Агрон Буџаку и Хавиер 
Солана. Значи ДУИ, пред сè, ја има под-

дршката на европските фактори кои, 
пак, не се многу наклонети на вмров-
ските влади со традиционалниот парт-
нер ДПА. Иако партијата на Ахмети оче-
куваше успех на вонредните избори во 
Сарај, таа претрпе пораз. Поразот им ги 
намали маневарските позиции, однос-
но контролата на територијата од Лип-
ково до Струга. Така, притисокот врз Гру-
евски, но и врз дипломатите, ќе беше 
многу поголем, а премиерот и Владата 
ќе беа обвинети дека не се способни да 
се справат со проблемите, додека нив-
ното влегување во власта ќе беше не-
миновна нужност. 
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КАЛАШЊИКОВ СИГУРЕН 
РЕАЛИЗАТОР

Сепак, покрај употребата на сите политички методи за 
остварување на зацртаната цел - влегување во власта, кај 
членовите на оваа партија нервозата е сè поголема, би деј-
ќи цело време им се ветува дека ќе станат дел од власта и 
дека ќе добијат привилегии. Но, ветувањата се оддол жу-
ваат, па затоа некои членови се склони остварувањето на 
човековите права да го направат со проверениот калаш-
њиков.

Но, за ваквото однесување на ДУИ е одговорна и ДПА, 
која не успеа да направи теренска надмоќ на едно исклу-
чително лошо владеење ниту, пак, да обезбеди уште трој-
ца пратеници, со што позицијата на владејачката коа ли-
ција ќе беше зацврстена и ќе немаше никакви проблеми 
со Бадентеровото правило. Наспроти ова, ДПА е неза до-
волна од статусот во коалицијата, но со исклучок на еден 
министер, другите повеќе се украс во Владата на Груевски, 
додека водството со некои свои потези и со начинот на 
однесување ги изгуби симпатиите и поддршката кај од-
редени дипломатии. 

Од друга страна, пак, ваквото однесување е како по-
рачано за ДУИ. Оваа партија ја обвинува ДПА за промотор 
на насилството и извор на дестабилизирање на државата. 
На овој начин ДУИ се амнестира токму за методот кои тие 
го промовираа во 2001 година, при тоа остварувајќи поли-
тички цели. Исто така, ДПА се обвинува за попречување 
на правото, односно за одржување на судските процеси 
против Агим Красниќи. Но, забелешките за Красниќи не се 
само од ДУИ, туку и од меѓународните претставници.

ПРОПАДНА ПРЕГРУПИРАЊЕТО
Надвор од Собранието имало договори да се направи 

едно ново собраниско групирање со околу триесеттина 
пратеници. Договорот не успеал. Оваа групација имала 
цел да му постави изричити барања на Груевски околу 
функ ционирањето на Владата. Некои од нив сфатиле дека 
се пресметале и дека ваквата идеја може да биде погубна 
за нив, а други, пак, се исплашиле од моќта на Бранко Цр-
венковски.

Како што некои случувања им претходеа и им беа пред-
весници на настаните во 2001 година, по што се направи 
широката коалиција, така и сега се повторуваат слични ра-
боти. Во 1999 и во 2000 година Македонија добиваше са-
мо пофалби во однос на борбата со криминалот и беше на 
врвот на европското скалило. Тогашниот министер за вна-
трешни работи, Павле Трајанов, зароби неколку тони ма-
ри хуана, пронајде огромно количество скриено оружје 
кај Лојане. Од Словенија ја добивме поддршката за пот-
пишување на Договорот за стабилизација и асоцијација со 
Европската унија. Сега МВР зароби половина тон кокаин, а 
Словенија ни вети поддршка за зачленување во ЕУ, откако 
таа ќе го преземе преседавањето со Унијата во 2008 го ди-
на, но и за НАТО.

Се цени дека напролет ќе има контролирани инци ден-
ти, при што ќе се прават напори за тие дела да биде об-
винета ДПА, а не радикалните струи во ДУИ. Таквата криза 
би траела некаде до јули, а потоа под притисок на меѓу-
народниот фактор би се направила широка коалиција, 
која ќе треба да ја стабилизира ситуацијата во земјава. 
Нор мално, вака употребените конструкции, најмногу им 
одговараат на СДСМ и на ДУИ, бидејќи тие и по 2001 го-
дина се декларираа како стабилизатори на безбедноста 
во државата, при тоа обвинувајќи ги ВМРО-ДПМНЕ и ДПА 
дека се неспособни да владеат.

ВО 2008 ЧЛЕНСТВО ВО НАТО И 
ДАТУМ ЗА ПРЕГОВОРИ

Ако се има предвид ситуацијата во СДСМ, односно разе ди-
нувањето, и тоа дека новото раководство предводено од Рад-
мила Шекеринска нема политички капацитет да ја постави 
партијата на здрави основи, се поставува прашањето која е лич-
носта што ја држи партијата на нозе?! Одговорот е едноставен - 
Бранко Црвенковски. Од една страна, тој го одржува СДСМ во 
живот, а од друга страна, пак, Абдурахман Алити ги контролира 
ПДП и ДУИ. 

Тројката Црвенковски, Алити и Ахмети е во добри односи и 
умее да ги менаџира работите. Заедничка работа за нив е тоа 
што не можат да го поднесат животот во опозиција. Влегувањето 
во широка коалиција ќе го спаси СДСМ од комплетно распаѓање 
и ќе му овозможи добра подлога за нов претседателски мандат; 
Ахмети ќе го смири незадоволството кај борците и ќе й нанесе 
дефинитивен удар на ДПА, која и сега е со мал рејтинг и на Гру-
евски ќе му биде ускратена можноста за бланко втор мандат.

По ваквиот развој на настаните, откако Словенија ќе го пре-
земе претседавањето со ЕУ, Македонија во април 2008 година ќе 
треба да добие датум за почнување на преговорите за членство 
во Европската унија и истата година ќе стане рамноправен 
член на НАТО семејството. Образложението е едноставно: Ма-
кедонија не може да ги достигне економските параметри на 
Унијата, затоа политичкото решение е неопходност за стаби ли-
зирање на државата, но и на немирниот Балкан.

Целата работа може да излезе од контрола ако во Маке до-
нија има меѓуалбански судир, кој на некој начин го посакуваат 
некои наши соседи.

          


