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Пишува: Венцо ДОНЕВ

Лани Македонија доби кандидатски 
статус за членство во ЕУ и ох ра-
бру вачки зборови на Самитот на 

НАТО во Рига, за зачленување во Али-
јансата во 2008 година. Како еден од 
пред условите за подобро позициони-
рање на патот кон овие две битни ор га-
низации, од сите партии во нашава зем-
ја се бараше одржување фер и демо-
кратски избори. И така беше. Изборите 
беа оценети со највисоки оценки, иако 
можеше да се поправат уште некои ра-
боти, но тоа е дел од севкупното демо-
кратизирање на партиите и на ментал-
ната хигиена на луѓето. Сепак, по фор-
мирањето на новата Влада работите во 
оваа насока почнаа да се комплицираат, 
пред сè, затоа што дотогашниот учесник 
во власта, ДУИ, го победи ривалот ДПА 
која, пак, влезе во коалиционата Влада. 
Можеби револтот немаше да биде толку 
голем кај приврзаниците на Ахмети ако 
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ прво не ги 
поч неше преговорите со него. Како ре-
зултат на ваквата состојба, некои про-
екти во Собранието беа блокирани од 
опозиционите СДСМ и ДУИ, додека вто-
рите и ја напуштија неговата работа. По-
ради овие причини странците ни ја на-
метнаа флоскулата дијалог, при што оце-
нија дека Македонија прави еден чекор 

Според Американците, 
Македонија сè повеќе си ги 
расипува шансите за 
членство во НАТО во 2008 
година. Нивна главна 
забелешка е дека и во 
власта и во државата нема 
политички капацитет за 
апсорбирање и за 
спроведување на 
наметнатите агенди, туку сè 
повеќе се потпаѓа под 
балканскиот менталитет, а 
сè и сешто се прави со инает. 
Тие оставаат простор 
политичарите да соберат 
памет и да ги надминат 
домашните проблеми, со 
што ќе покажат дека 
навистина го сакаме 
членството во НАТО, а тогаш 
САД со двете раце ќе нè 
турнат во Алијансата.

напред, а два назад. Особено остар бе-
ше комесарот за проширување на ЕУ, 
Оли Рен, но и најголемите поддржувачи, 
Американците, почнаа да нè крити кува-
ат, велејќи дека и понатаму ќе нè под-
држуваат, но некои работи мора да се 
променат, во спротивно, може да се из-
губи поддршката.

МИЛОВАНОВИЌ 
КРЕНА РАЦЕ

Прашањето е дали Македонија може 
да ја изгуби сесрдната поддршка на Аме-
риканците, особено на патот кон зачле-
нувањето во НАТО, каде што нивниот 
збор е последен? Во последно време 
американската амбасадорка во нашава 
земја, Џилиен Миловановиќ, сè повеќе 
се оградува од посредничката мисија за 
решавање на пат-позицијата во која се 
најде позицијата со опозицијата. Како 
главен пожарникар-смирувач се јавува 
евроамбасадорот Ерван Фуере. Што зна-
чи ова? Дали ЕУ ја презема ситуацијата 
во Македонија во свои раце? Зошто Аме-
риканците сега би ни ја откажале под-
дршката? Или, од кого и од што во Ма-
кедонија е разочарана Миловановиќ, 
односно САД?

Учеството само на Фуере во посред-
ничката мисија меѓу политичките пар-
тии е протежирање на европската поли-
тика, која на оваа власт многу и не й од-
говара, бидејќи Европејците се покажаа 
како лоши играчи на Балканот. Тоа ќе 
значи дека неизвесноста за добивање 
датум за преговори ќе продолжи и мо-
же да се оддолжи во недоглед. Од друга 
страна, дел од европската админис тра-
ција, како Хавиер Солана, се наклонети 

кон Ахмети и пријателите, па затоа не-
говиот потег, избегнување на средбата 
со Груевски во Брисел, се смета за шла-
каница на македонската држава, би деј-
ќи тој е само администратор кој мора да 
се сретне со премиер или со претседател 
на држава, зашто нивната функција е по-
голема од неговата. Ако средбата беше 
со некого од Советот на министри, то-
гаш ќе можеше да се сфати дека до тич-
ната држава има забелешки на маке-
донската политика, освен ако тој некој 
имал неодложна работа па морал да 
замине, односно ваквата постапка на 
Солана значи манифестирање лични хи-
рови, а не на нечија државна политика. 
Но, тоа е и порака до македонскиот пре-
миер за начинот на кој ја спроведува 
својата политика.

ПОГРЕШНИ 
ПРЕГОВОРИ

Американците се разочарани од од-
редени потези на власта и затоа се лути. 
Тие не сакаат да ја загрозат својата 
политика со неодговорни политичари, 
па затоа нивната мисионерска мисија е 
ставена во мирување. Оттаму сметаат 
дека нивните очекувања се изневерени 
по последните договори под нивно по-
кровителство. Според нив, Македонија 
сè повеќе си ги расипува шансите за 
членство во НАТО во 2008 година. Нив-
на главна забелешка е дека и во власта 
и во државата нема политички капа ци-
тет за апсорбирање и за спроведување 
на наметнатите агенди, туку сè повеќе 
се потпаѓа под балканскиот менталитет, 
а сè и сешто се прави со инает. Тие ос-
таваат простор политичарите да собе-
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рат памет и да ги надминат домашните 
проблеми, со што ќе покажат дека на-
вистина го сакаме членството во НАТО, 
а тогаш САД со двете раце ќе нè турнат 
во Алијансата.

Американците забележуваат на на-
чинот на кој се правеше Владата. Манда-
тарот Груевски требало да разговара со 
сите партии за формирање Влада, а со 
ДУИ на крај, при што сите ќе имале ист 
третман. На овој начин на Ахмети јасно 
ќе му било укажано дека со него не се 
сака да се прави коалиција. Но, прет се-
дателот на ВМРО-ДПМНЕ и мандатар, 
Ни кола Груевски, почнал по обратен 
редослед, односно од почеток долго 
вре ме преговарал со ДУИ, за подоцна, 
под влијание на ДПА, да им каже дека ги 
откачува. ДПА, пак, ја искористи ситуа-
цијата да го притисне и на голема врата 
да го внесе Георгиевски во власта, за 
што Американците имаат големи забе-
лешки. Тие не ја поддржуваат ДУИ, но и 
ДПА ја изгуби нивната доверба, а сепак 
практикуваат прагматизам, па затоа са-
каат и кај нас, од практични причини, 

некои работи да се средат. Во моментов, 
за нив е најважно ДУИ да се врати во со-
браниската работа, за да може и натаму 
да ни се прогледува низ прсти.

ДУИ ВО ВЛАСТА?
Дали малата реконструкција на Вла-

дата значи престројување и фаќање 
чекор кон интегративните процеси?! Ка-
ко што е познато, досегашниот министер 
за животна средина и просторно плани-
рање, Имер Алиу, се заменува со Џелил 
Бајрами. Алиу не останува извисен, туку 
тој станува министер без ресор, а ми-
нистерот за здравство и потпретседател 
на Владата, одговорен за реализирање 
на Рамковниот договор, Имер Селмани, 
ќе се грижи само за народното здрав-
ство, додека од втората функција се от-
кажува. На овој начин ДПА добива уште 
едно министерско место во Владата на 
Груевски, со што ги зацврстува пози ци-
ите пред можното дополнително рекон-
струирање. За да го подигне својот и уг-

ледот на Владата Груевски ќе мора да от-
стапи од своите цврсти намери, но и на 
Мендух Тачи, да одбива секакви мож-
ности за соработка со ДУИ. Значи, не мо-
ра да прави коалиција со нив, но може 
да покани двајца од ДУИ, како експерти, 
да учествуваат во работата на Владата. 
Како најпогодни личности странците, 
пред сè, Американците, ги препора чу-
ваат Азис Положани и Теута Арифи. По-
ложани би го водел Министерството за 
локална самоуправа, додека Арифи Ми-
нис терството за надворешни работи. 
Така нема да има поместувања по вер-
тикала. Ако вака се реконструира Вла-
дата, останатите партнери на Груевски 
ќе бидат задоволни, бидејќи никој нема 
ништо да изгуби од сегашните позиции, 
туку жртвата ќе ја сноси најголемата пар-
тија. Потоа Груевски ќе може да прави 
внатрешни комбинации, односно Анто-
нио Милошоски да биде одговорен за 
евроинтеграциите, за што и првобитно 
размислуваше. Решавањето на Гордие-
виот јазол ќе му овозможи на Груевски 
мрднување од сегашната пат-позиција и 
стекнување доверба кај странците. ДУИ 
ќе се врати во Собранието и ќе се от ко-
чи работата, а дипломатите ќе престанат 
да ја употребуваат флоскулата дијалог, 
што преведено до нив ќе значи дека 
Македонија има обезбедена стабилност. 
При еден ваков развој на настаните ќе 
ни биде обезбедена цврста позиција кај 
натовци, односно САД, на што нема иму-
ни да останат и Европејците.     
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