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ВИСОКИОТ РЕЈТИНГ НА 
ВМРО-ДПМНЕ ЗНАЧИ ПАД 
ЗА ДПА - ПОДЕМ ЗА ДУИ

М Е Ѓ У  П О Л И Т И К АТА  И  Е К О Н О М И Ј      АТАМ Е Ѓ У  П О Л И Т И К АТА  И  Е К О Н О М И Ј   

Пишува: Венцо ДОНЕВ

Неколку месеци најупотребуван 
збор во вокабуларот на ст ран-
ските емисари и дипломати, но и 

на домашната опозиција, како и на по-
зицијата, е зборот "дијалог". Дали ст ра н-
ците ни наметнаа измислен политички 
термин или тоа е начин како да се 
оладат вжештените балкански поли-
тичари, вклучувајќи ја и Македонија? 
Политичката терминологија за измис-
лениот термин "дијалог" познава нацио-
нални стратегии, со кои се решаваат 
основните политички насоки од на-
ционален и од економски карактер, по 
кои ќе се движи земјава. Не случајно 
тоа го потврдува и Тито Петковски, кој 
нуди "Договор за партнерство", велејќи 

дека сегашната ситуација на релацијата 
позиција-опозиција е одраз на не ма-
њето Национална стратегија со која се 
одредуваат националните интереси, но 
и немањето стабилна политичка кул-
тура. Како одраз на овие недостатоци 
имаме политичка нестабилност, која е 
на пат да ги блокира институциите на 
системот, иако Владата се труди да ги 
покрене економските механизми за да 
го раздвижи заспаното стопанство, со 
што ќе се решат големата безработица 
и немаштија. Но, како резултат на за-
поставувањето на политичкиот сегмент, 
покрај политичката криза, се заканува 
и безбедносна криза, менаџирана од 
познати радикални елементи и поли-
тички "маткачи".

ПОГРЕШЕН ПАТ
 
Прашањето е дали навистина Гру-

евски и неговите коалициони партнери 
погрешија во пристапот за решавање 
на наталожените политички и еко ном-
ски проблеми?! Владата си даде задача 
што побрзо да ја оживее економијата, 
што во секој случај е позитивна нешта. 
Но, се чини дека многу работи на по ли-
тички план беа запоставени, а двоу ме-
њето како да се решат определени ра-

боти закочија повеќе институции, со 
што на опозицијата й се даде шанса да 
си го поправи лошиот рејтинг. Зате г ну-
вањето на односите со претседателот 
Бранко Црвенковски значеше допол-
нителни маки за ВМРО-ДПМНЕ и за не-
говите коалициони партнери.

Европската унија, НАТО, како и вли-
јателните државници и дипломати, од 
Владата на Груевски побараа реформи 
во судството и остра и одлучна борба 
со корупцијата. На корупцијата й по ка-
жаа заби со неколкуте случаи, кои за 
претходната Влада беа недопирливи, 
при што многу актери во матните здел-
ки се најдоа од другата страна на прав-
дата. 

Исто така, запленувањето на кока и-
нот и фаќањето на некои полициски и 
царински "митаџии" го подигнаа реј-
тингот на Владата, при што, од страна 
на дипломатите таа доби пофалби. За-
тоа, пак, работите во судството како да 
се усложнуваат. Судскиот совет почна 
да работи во неполн состав, а јавниот 
обвинител беше избран по неколку ме-
сеци. Работите во овој сегмент од ре-
формите запнаа поради спротив ставу-
вањето на опозицијата, но и влијанието 
на претседателот Црвенковски. Поради 
арогантниот однос кон Црвенковски во 
врска со амбасадорските места, тој има 

РЕЈТИНГОТ НА ДПА Е МНОГУ НИЗОК. ЗНАЕЈЌИ ГО ОВА РЕЈТИНГОТ НА ДПА Е МНОГУ НИЗОК. ЗНАЕЈЌИ ГО ОВА 
КОАЛИЦИОНИОТ ПАРТНЕР НА ДУИ, ПДП ГО ИСПОРАЧА КОАЛИЦИОНИОТ ПАРТНЕР НА ДУИ, ПДП ГО ИСПОРАЧА 
ЗАЕДНИЧКОТО БАРАЊЕ - ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ ЗАЕДНИЧКОТО БАРАЊЕ - ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ 

Една работа мора да се 
научи, а тоа е дека треба да 
се гради рејтингот и на 
партнерот, бидејќи 
индолентниот однос кон 
него отвора политички 
дупки кои тешко се крпат. 
Токму во овој дел се 
погреши. Наместо да се 
зголемува и да се подигнува 
рејтингот на ДПА преку 
конкретни чекори на 
Владата во однос на 
албанскиот корпус на 
прашања, се пристапи кон 
апсолутна блокада на ДУИ, 
што всушност значи 
"билдање" на нејзиниот 
рејтинг, затоа што тие 
обвинуваат дека ништо не 
се прави за реализација на 
Рамковниот договор.



15  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  658 / 9.2.2007

М Е Ѓ У  П О Л И Т И К АТА  И  Е К О Н О М И Ј      АТА АТА
намера до крај да ги усложнува работите на власта за да ја 
крене на нога неговата партија, бидејќи неговите пулени 
тешко се снаоѓаат.

ЦРВЕНКОВСКИ И ДУИ КОНТРА 
ГРУЕВСКИ

Игнорирањето на опозицијата, пред сè, на ДУИ и на 
ПДП, на Груевски му донесе многу маки затоа што неговиот 
коалиционен партнер ДПА не успеа да обезбеди уште 
тројца пратеници за задоволување на Бадентеровото пра-
вило. Наместо да покаже волја за разговор со опозицијата, 
тој експлицитно ги одбиваше нивните молби. Со таквиот 
однос тој ја обедини опозицијата за да го претстават како 
премиер кој не умее да воспостави дијалог со опо зицио-
ните партии за прашања од суштинско значење за функ-
ционирање на државата кон интеграционите процеси.

Европската унија и НАТО не ги бараа реформите во 
зд равството како приоритетни ниту, пак, Законот за праз-
ни ците, како и донесувањето на новиот Деловник за ра бо-
та на Собранието, работи на кои опозицијата ја крена со-
пи рачката и си ги зголеми своите апетити. Наместо да се 
оди со закони кои ќе го одразуваат економскиот белег на 
др жавата и при тоа да има барем некакви привидни разго-
вори со опозиционите партии, работата одеше на нож. 

Тачи се обидуваше да се докаже пред македонската јав-
ност и да им се допадне на Македонците со острата ре-
торика кон политичките противници и Црвенковски, без 
да се анализира работата на министрите од неговата пар-
тија. На двајца од нив не им се слуша гласот, а третиот по-
веќе дејствува маркетингшки отколку оперативно, бидеј-
ќи околу 14 милиони евра од проекти не се употребени, 
не се искористени. За сметка на сите овие потези на 
Владата расте рејтингот на премиерот, на ВМРО-ДПМНЕ, 
но и на ДУИ и на Црвенковски.

Една работа мора да се научи, а тоа е дека треба да се 
гради рејтингот и на партнерот, бидејќи индолентниот од-
нос кон него отвора политички дупки кои тешко се крпат. 
Токму во овој дел се погреши. Наместо да се зголемува и 
да се крева рејтингот на ДПА преку конкретни чекори на 
Владата во однос на албанскиот корпус на прашања, се 
пристапи кон апсолутна блокада на ДУИ, што всушност 
значи "билдање" на нејзиниот рејтинг, затоа што тие об-
винуваат дека ништо не се прави за реализација на Рам-
ковниот договор. ДУИ испорачува барања и за борците на 
ОНА, кои во иднина ќе бидат уште поекстремни поради 
непромислените потези на раководителите од ДПА да ги 
отстрануваат од работните места социјализираните бор-
ци. Во моментов рејтингот на ДПА е многу низок. Знаејќи 
го овој факт, коалициониот партнер на ДУИ, ПДП го ис по-
рача заедничкото барање - предвремени избори. 

Во насока на заострување на односите и на докажување 
дека Владата ги мајоризира придобивките на децен тра-
лизацијата, градоначалниците од редовите на ДУИ за дв а-
есеттина дена ќе донесат одлука за истапување од ЗЕЛС. 
Со овој потег ќе се зголеми притисокот врз Владата и 
премиерот, при што ќе се заострат политичките односи, а 
можна е и блокада на собраниската работа.

ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ
Зошто ДУИ и ПДП сакаат предвремени избори? Затоа 

што се сигурни дека ќе го докрајчат тандемот Џафери-
Тачи и убедени се дека ВМРО-ДПМНЕ ќе биде убедлив 
победник. Но, таквата победа на партијата на Груевски ќе 
биде со доза на горчина, бидејќи во тој случај ќе мора да 
прави коалиција со ДУИ, а поради досегашното ома ло-
важување оваа партија ќе има огромни апетити, како во 
поделбата на ресорите, така и во остварувањето на нив-
ните нерационални барања. 

Секако и СДСМ ќе си ги "омрси" рацете, затоа што Ахмети ја 
цени помошта од Бранко и од неговите. На овој начин Али Ах-
мети дефинитивно ќе го промовира етнофедерализмот. За да се 
остварат предвремени избори Собранието ќе треба да се само-
распушти, а таква одлука може да донесат само ДУИ и ВМРО-
ДПМНЕ.

Најверојатно поради политичката криза на повидок и на тру-
паните проблеми со коалиционите партнери, како и проблемите 
во државата, ВМРО-ДПМНЕ во втората половина на март ќе го 
одржи Конгресот.   

ЗОШТО ДУИ И ПДП САКААТ ПРЕДВРЕМЕНИ ЗОШТО ДУИ И ПДП САКААТ ПРЕДВРЕМЕНИ 
ИЗБОРИ?  СИГУРНИ СЕ ДЕКА ЌЕ ГО ДОКРАЈЧАТ ИЗБОРИ?  СИГУРНИ СЕ ДЕКА ЌЕ ГО ДОКРАЈЧАТ 
ТАНДЕМОТ ЏАФЕРИ-ТАЧИ И ДЕКА ВМРО-ТАНДЕМОТ ЏАФЕРИ-ТАЧИ И ДЕКА ВМРО-
ДПМНЕ ЌЕ БИДЕ УБЕДЛИВ ПОБЕДНИК. ДПМНЕ ЌЕ БИДЕ УБЕДЛИВ ПОБЕДНИК. 
ТАКВАТА ПОБЕДА НА ПАРТИЈАТА НА ТАКВАТА ПОБЕДА НА ПАРТИЈАТА НА 
ГРУЕВСКИ ЌЕ БИДЕ СО ДОЗА НА ГОРЧИНА - ЌЕ ГРУЕВСКИ ЌЕ БИДЕ СО ДОЗА НА ГОРЧИНА - ЌЕ 
МОРА ДА ПРАВИ КОАЛИЦИЈА СО ДУИ МОРА ДА ПРАВИ КОАЛИЦИЈА СО ДУИ 


