ПО 13. КОНГРЕС НА ВМРО-ДПМНЕ
Претседателот на ВМРОДПМНЕ, Никола Груевски, на
13. Конгрес на ВМРО-ДПМНЕ
во Штип, промовираше
ставови како треба да
изгледа политичарот во
Македонија. Чесноста,
почитта, преданоста кон
работата, државата и
семејството; нулта
толеранција кон
корупцијата и криминалот;
давање предност на
стручноста пред партиската
припадност, како и слушање
на народот, се елементите за
новиот лик на политичарот
во нашава земја.
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ПО ПЕТНАЕСТ ЧАСА РАБОТА ЗА МАКЕДОНИЈА,
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ринаесеттиот конгрес на ВМРОДПМНЕ или петтиот во независна
Македонија, под мотото "Обединети кон целта", со нови идеи, стандарди
и победи, е новина на македонската
политичка сцена, по начинот на размислувањата и поимувањето на политиката
и нејзиното спроведување. Како и на
охридскиот Конгрес во 2003 година и
сега беа искажани искрени ставови за
прогресот на партијата. Тогашниот лидер на партијата, Љубчо Георгиевски,
рече дека не може да го предводи
ВМРО-ДПМНЕ по поразот во 2002 година и хипотеките кои се врзуваат со него,
пред сè, "војната" со медиумите и изолацијата од меѓународната заедница, и
со него не можат да се освојат 500.000
гласови за да се победи СДСМ, па затоа
е потребно партиското кормило да му

го предаде на друг, кој ќе може да ја
доведе ВМРО-ДПМНЕ до победа на парламентарните избори во 2006 година. Тој
го избра Никола Груевски кој, пак, неговите зборови ги преточи во дело, ги
доби пратеничките избори, но не освои
500.000 гласа. Претседателот на ВМРОДПМНЕ притоа посочи дека морал да се
соочи и со расколот во партијата, протежиран токму од Георгиевски и од неговите приврзаници. Затоа на Конгресот во Штип Груевски гордо рече:
"Кој не може да ја направи и да ја
заврши транзицијата во сопствената
партија, тој нема да ја заврши никогаш
транзицијата во државата".
Неговата девиза при преземањето на
лидерската палка на ВМРО-ДПМНЕ беше
чесноста и реалниот пристап кон нештата, почитувајќи ги стручноста и компе22 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 664 / 23.3.2007

тентноста, елементи кои му ја донесоа
победата на парламентарните избори
минатата година, но во исто време беше
обвинуван дека во партијата го протежира непотизмот поради вклучувањето на роднини и пријатели во органите на партијата, а подоцна, од позиција на премиер, и во извршната власт.

И ИСКРЕНОСТА
ПОБЕДУВА
Истите аргументи се потенцираа и
на Конгресот во Штип, при што тој на
сите им понуди самопрегорна работа
со условување, ако тој може да работи
по 15 часа дневно тогаш можат и сите
други функционери во оваа власт, затоа
што сите се на привремена работа, а во

САД СТРАТЕШКИ ПАРТНЕР
ВМРО-ДПМНЕ, преку генералниот секретар Гордана Јанкуловска (актуелната министерка за
внатрешни работи), јасно се определи дека стратешки партнер
на Република Македонија се Соединетите Американски Држави,
пред европските земји. Владата
на Никола Груевски се ословува
како прогермански настроена,
имајќи го предвид фактот дека
повеќето од функционерите се
германски студенти или посетители на политичките академии
во организација на Фондацијата
"Конрад Аденауер", чиј претставник се пофали дека ја посетиле
околу 300 членови на ВМРОДПМНЕ, од кои поголемиот дел се
вклучени во органите на власта.

направат криминал. Му се забележува
дека крупните риби се прескокнуваат.
Можеби деликатесот се остава за подоцна да има поголем ефект.
"Не чекајте милост, ниту партиска
заштита, ниту за мала ниту за голема
кражба или измама", ги потсети Груевски сопартијците на неговите експлицитни ставови за нулта толеранција за
корупцијата и криминалот, нешто што
го почувствуваа членови на партијата
во униформи на полицијата и на царината.

ВРЕМЕ Е ЗА
РАБОТНИЦИ, А НЕ ЗА
ХАРИЗМИ
Барањето од избраните функционери, од министри до директори, барем
еден ден во седмицата да бидат меѓу
народот, личи на продавање популизам,
но ако ги спроведе замислените цели,
Груевски дефинитивно ќе го смени профилот на македонскиот политичар. Неговата смелост ги канализираше работите во партијата на еден поинаков начин, за разлика од Георгиевски, кој по-

својот мандат оваа Влада го намали Данокот на додадена вредност за земјоделските препарати и ѓубрива од 18 на 5
отсто, при што се сметаше дека цената на
земјоделското призводство ќе се намали. Напротив, земјоделските репроматеријали поскапеа. Значи, покрај едностраната олеснителна мерка мора да
се преземат и други дополнителни мерки. Тоа значи дека мора да имаме фабрика за вештачки ѓубрива, како што
беше онаа во Велес, бидејќи соседните
земји на своите земјоделци им нудат
поголеми стимулации и речиси немаат
ѓубрива за извоз или, пак, можеби и намерно нè блокираат. Исто така, земјоделците се соочуваат и со квалитетна
семенска стока. Во моментов се чувствува недостаток на семенска стока од
компир.
Во духот на неговите заложби, ако
греши да го критикуваат, и како што рече некои грешки поправиле по забелешка на народот и на новинарите, ќе
мора на сите почнати проекти сеопфатно да им се пристапува, зашто ефектите
можат да бидат само маркетингшки,
кои функционираат одредено време, а
вистинските резултати ќе изостанат.
За да има ефекти од прокламираните
заложби на 13. Конгрес на ВМРО-ДПМНЕ,
како партија носител на власта со коалиционите партнери, најдоцна до есен,
ВМРО-ДПМНЕ ќе мора да покаже извесни резултати на економски план, бидејќи населението е претежно гладно, а
младите умови масовно ја напуштаат
земјата, но и да се спроведе радикално
реформирање на судството, кое во сите
извештаи на ЕУ и на НАТО се смета за
рак-рана на општеството.

ДЕМАНТ
За текстот "На НАТО му требаат
македонски војници, на Македонија й
треба чувар, на Косово независност",
од Венцо Донев, објавен на 16.3. 2007
година

СИТЕ ЛУЃЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
спротивно може да ги напуштат функциите. Ваквата порака по малку е спротивна на конгресната доктрина, која
прв пат се промовираше од некоја партија, во духот и традицијата на демохристијанско-народните определби, затоа што посветеноста на семејството ќе
се изгуби во трката за профит.
Сепак, искреноста во политиката не
го уништи, иако лагата се сфаќа како
нормална работа, при што се посочуваше примерот на Бранко Црвенковски.
Ако се имаат предвид неговите досегашни ставови, нема да се изненадиме
дека тој ќе се откаже од оние кои се фолираат и од оние кои ќе се осмелат да

ради заслуги за партијата им попушташе
на сопартијците, додека сегашниот лидер во еден минат момент се откажа и
од услугите на Ганка Самоилова-Цветаноска и од претседателскиот кандидат Сашко Кедев. Наместо предодредени лидери, односно водачи со харизма,
Македонија ќе бара политичари работници, кои повеќе ќе работат, а помалку
ќе зборуваат. За остварување на своите
идеи Груевски ќе има поткрепа во луѓето од доверба избрани во партиските
органи, кои всушност и до сега му беа
костурот на тимот. Нормално, сè ќе зависи од остварените резултати.
На пример, уште на почетокот на
23 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 664 / 23.3.2007

Кога станува збор за напорите за
зачленување на РМ во НАТО, оценките
на меѓународната заедница и на НАТО
беа дека на полето на одбраната е
отидено најдалеку, при што посебно
беше истакната АРМ. Високите оценки
на НАТО се дадени во неколку наврати,
врз основа на темелното скенирање на
спроведените реформи во АРМ кои беа
предмет на политичка одлука на
релевантните политички субјекти во
Република Македонија. Познавањето на
англискиот јазик за сите припадници
на АРМ е од највисок приоритет и
неточно е тврдењето дека кај
раководниот персонал на ГШ на АРМ
нема познавање на англискиот јазик.
Канцеларија за односи со јавноста,
Министерство за одбрана,
Генералштаб на АРМ

