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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ГРУЕВСКИ ГО ЌАРИ БОСО   Т НА "ПРОСПЕРИТЕТОТ"! ГРУЕВСКИ ГО ЌАРИ БОСО 
Премиерот Никола Груевски ја 

офи  цијализира поканата за влез 
на Партијата за демократски 

просперитет во власта и го повика неј-
зиниот претседател, Абдулади Вејсели, 
на директна средба за да се договорат 
за деталите околу коалицијата. Дали 
овој потег на премиерот, кој следуваше 
по одлуката на Претседателството на 
ПДП за раскинување на коалицијата со 
ДУИ, ќе значи крај на шпекулациите за 
(не)влегување на "просперитетот" во 
власта? Всушност, ќе биде ли тоа демант 
на изјавите кои до пред некое време ги 
даваа членови на ПДП дека немаат на-
мера да влезат во власта и дека со ин-
тегративците имаат иста цел - да се вли-
јае да се запазат процедурите и устав-
ните одредби во законодавниот дом за 
почитување на т.н. двојно мнозинство. 
Сепак, повеќе од очигледно е дека ПДП 
влегува во Владата, но со ослабени по-
зиции, бидејќи засега на премиерот му 
носи само еден наместо три гласа во 
Собранието. Поконкретно, иако кај Веј-
сели постои позитивно расположение 
во однос на понудата на премиерот, за 
такво нешто не се расположени двај-
цата негови сопартијци Блерим Беџети 
и Сафет Незири. За нив ваквата одлука 
на ПДП е штетна за партијата и според 
нив непринципиелно е раководството 
на "просперитетот" да излезе со ваква 

Ако ПДП влезе во власта и 
Груевски и "просперитетот" 
ќе имаат своја корист. 
Премиерот ќе си обезбеди 
Бадентерово мнозинство 
неопходно за донесување 
на законите за кои е 
потребно мнозинство 
гласови од етничките 
заедници, а ПДП 
најверојатно ќе добие 
министерско место. Дали 
сите досегашни шпекулации 
за судбината на ПДП беа 
однапред смислено 
сценарио како оваа партија 
да се смести во власта? на сиромашниот мираз кој ќе му го од-

несе на Груевски во Владата. Исто та ка, 
сè уште не е јасно кој ќе ги контро лира 
двата пратеника на ПДП? Дали тоа ќе 
биде Владата или, пак, опозицијата? 

СМИСЛЕНО СЦЕНАРИО 
Како што е познато, шпекулациите за 

евентуалниот нов коалиционен парт-
нер, ПДП, датираат од поодамна, однос-

"Си беше еднаш една ПДП, која се роди како глас на Албанците 
од Македонија. Глас кој сакаше да биде слушан, глас кој сакаше да 
покаже присутност и ангажираност за остварување на ко лек-
тивните права на Албанците, кои беа подложни на голема етничка 
дискриминација за време на комунизмот... ПДП како дел од влас-
та по 1992 година брзо го потроши политичкиот кредит како ре-
зултат на севкупната лоша поставеност на етничкиот баланс во 
земјата, од една страна, но и политичката кратковидост на нив-
ните коалициони партнери, од друга страна... Како опозиција беа 
како безгласна буква. Во тоа време ДПА, која беше во полет, им ги 
тепаше активистите каде ќе стигнеше и, за жал, еден нивен ак-
тивист настрада за време на локалните избори одржани во 2000 
година. И така сè до Охридскиот договор, кога благодарение на 
ОНА, ПДП и ДПА седнаа на маса за разговори во Охрид, како по-
литички фактор, а не како нечии побратими или искомплексирани 
мивки...

... А да не зборуваме за тоа колку беше трагикомична средбата 
на Џафери и Вејсели во 'Александар палас'. Да беа инвентивни и 
креативни немаше да ја организираат во хотел, макар тој бил и 
луксузен, средбата која претендира да биде 'обединувачка', сена-
ционална. Ќе се сретнеа во некоја институција која симболизира 
нација. А не во хотел. Со тоа само ни покажаа дека големите из ја-
ви од типот 'формирање група на албанско единство' траат толку 
долго колку што трае пената од капучиното испиено во 'Алек-
сандар палас'", напиша меѓу другото Теута Арифи во колумната за 
"Дневник".

СЕ РАЗДРУЖУВААТ ДОВЧЕРАШНИТЕ "ПРИЈАТЕЛИ" СЕ РАЗДРУЖУВААТ ДОВЧЕРАШНИТЕ "ПРИЈАТЕЛИ" 

одлука во момент кога се води дијалог 
меѓу ДУИ, како претставник на довче-
рашната заедничка коалиција со ПДП, и 
владејачката ВМРО-ДПМНЕ. 

Иако првиот човек на "проспе ри те-
тот" коментираше дека одлуката за рас-
кинување на коалицијата со ДУИ е до-
несена со акламација и дека таа мора 
да се почитува од сите, од прет седа-
телот и од членовите, односно нема 
место за никаква дискусија, засега Веј-
сели покажува воздржаност во од нос 
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но од периодот кога Груевски ја сос-
тавуваше владината коалиција, а се за-
силија откако оваа партија донесе од-
лука да излезе од работата на законо-
давниот дом. Уште тогаш пишувавме 
дека ПДП ќе мора да влезе во власта, 
зашто по толку години опозиција не ќе 
може да опстане како партија, односно 
ќе ја изгуби смислата на постоење. Од 
друга страна, пак, сè уште се актуелни 
шпекулациите дека ако ПДП влезе во 
власта, и Груевски и "просперитетот" ќе 
имаат своја корист. Всушност, со влегу-
вањето на ПДП во власта премиерот ќе 
си обезбеди Бадентерово мнозинство, 
неопходно за донесување закони за 
кои е потребно мнозинство гласови од 
етничките заедници, а партијата на Веј-
сели ќе добие министерско или заме-
ник-министерско место, државен сек-
ретар, или место во пониските ешалони 
на власта. Со ПДП владејачкото мно зин-
ство ќе има најмалку уште еден пра те-
ник плус. Така, власта ќе има вкупно 66 
пратеници, со што е поблиску до обез-
бедувањето на т.н. двојно мнозинство. 
Сепак, за конечната одлука ќе одлучи 
Претседателството на партијата, а како 
што изјави нејзиниот портпарол, Ари-
јадит Хоџа, двајцата пратеници ќе мора 
да ја почитуваат одлуката на ова пар-
тиско тело.

ниот нов коалиционен партнер бидејќи, 
како што самиот потенцира, премиерот 
уште на почетокот на ПДП му го по ну-
дил Министерството за локална само-
управа. НСДП во Владата ги има минис-
терствата за економија, за одбрана, и 

ба за ситни интереси... И за малку да за-
врши на распродажба...".

Можеби и тука треба да се бара при-
чината зошто столчето на Али Ахмети 
во скопскиот хотел "Александар палас", 
каде требаше да се одржи средбата за 
сеалбанско обединување, на иници ја-
тива на Абдулади Вејсели, остана праз-
но. Ахмети на оваа идеја гледал како на 
задоцнета иницијатива, затоа што  аген-
дата со албанските прашања веќе се 
договарала со Владата. 

"Се надевам дека принципот на ра-
бота на Владата - одговорно и транс па-
рентно - ќе биде прифатлив за ПДП и 
можеби таа ќе стане дел од нашата коа-
лиција. Ние сме тука да ги отвориме вра-
тите, а тие да одлучат како потоа", ис-
такна премиерот Груевски.

Тој не кажа кое министерско место 
би й припаднало на ПДП, потенцирајќи 
дека однапред не може ништо да кон-
кретизира и оти тоа ќе зависи и од по-
нудените кадри од страна на ПДП. 

Но, претседателот на "просперитетот" 
веднаш одговори на ваквите "сомне-
вања": 

"Ние сме подготвени на премиерот 
да му понудиме кадри од сите области".

И коалициониот партнер на ВМРО-
ДПМНЕ, НСДП, нема ништо против вле-
гувањето на ПДП во власта.

"Уште од порано - дополнува Тито 
Пет ковски, претседател на НСДП - ја за-
стапувам тезата дека оваа Влада ќе би-
де поуспешна ако има поголемо пар ла-
ментарно мнозинство. Со влегувањето 
на ПДП во владината коалиција во Со-
бранието постојано ќе има кворум од 
61 пратеник, а со тоа ќе се обезбеди и 
по  лесна реализација на владините про-
екти".

Сепак, тој не би сакал да му отстапи 
едно министерско место на евенту ал-

вицепремиерското место за образо ва-
ние и за земјоделство, но не е познато 
дали некое од тие места ќе й при пад нат 
на ПДП доколку таа влезе во влас та. 

(НЕ) ЕДИНСТВО
Од друга страна, пак, познавачите на 

состојбите коментираат дека односите 
меѓу ПДП и ДУИ воопшто не биле ко-
ректни, односно "просперитетот" секо-
гаш бил во служба на интегративците и 
постојано ги поддржувал нивните ба-
рања. Интегративците направиле спо-
годба за коалицирање со ПДП, но коа-
лицијата ја условиле со тоа кои луѓе мо-
жат, а кои не можат да влезат во неа. 
Ваквите констатации, во една прилика, 
во нашиот неделник, ги демантираше 
Теу та Арифи, потпретседателката на 
ДУИ, велејќи дека односите со ПДП им 
се коректни, за подоцна во колумната 
во "Дневник" да напише дека, имајќи го 
предвид некогашниот идеал на ПДП, 
склучиле предизборна коалиција со 
"про сперитетот", но "сегашното рако-
водство на ПДП покажало некон зи-
стентност кон своето минато и кон сво-
јата програма, со што дефинитивно ќе 
го запечати својот имиџ како некон зис-
тентна и вентилаторска партиска друж-

За разлика од ДУИ, поддршка за ПДП 
има во ДПА, која веднаш ја прифати по-
нудата трите поголеми албански партии 
да формираат група за единство, за да 
ги усогласат различните ставови за 
статусот на Албанците во Македонија, 
за употребата на албанскиот јазик, за 
правичната застапеност во државната 
администрација и за употребата на Ба-
дентер, по што беше остварена и сред-
ба меѓу лидерите на ПДП и на ДПА, Веј-
сели и Џафери. 

Иако ДПА, на некој начин, е мостот на 
ПДП за влегување во Владата, досега 
ниту еден функционер од партијата на 
Џафери јавно не се изјаснил дали се 
под готвени да отстапат дел од својот 
колач во власта, за да бидат задоволени 
апетитите на партијата на Вејсели.

Претходно Мендух Тачи потврди де-
ка одлуката на неговата партија, за при-
фаќање на идејата за сеалбанско обе-
динување, е сигнал кон ПДП за отворен 
влез во Владата. 

"Одлуката за влез во Владата е ав то-
номно право на ПДП, а преговори тре-
ба да се водат со премиерот, но сепак 
тоа зависи од волјата на двете страни. 
Ние нема што да се мешаме, само мо-
жеме да го кажеме нашиот став дека 
нам не ни пречи ако почнат такви пре-
говори", вели Тачи. 

Во овој парламентарен состав има 
28 пратеници од албанскиот поли-
тички блок. Од нив 13 се од ДУИ, 11 
од ДПА, 3 од ПДП и 1 не за ви сен 
пратеник, поранешниот ректор на 
некогашниот тетовски парауни вер-
зитет, Фадил Су лејмани. Тој бе ше 
поранешен пра те ник на ДУИ и по-
ранешен член на нејзиното Пр ет-
седателство. Лани из лезе од ДУИ и 
почна да дејствува како независен 
пратеник. Се претпоставува дека 
тоа ќе го сторат и пратениците на 
ПДП, Незири и Беџети, а се шпе ку-
лира и со можноста тие да преминат 
во ДУИ.

 ДАЛИ АБДУЛАДИ  ДАЛИ АБДУЛАДИ 
ВЕЈСЕЛИ ЌЕ ДОБИЕ НОВ ВЕЈСЕЛИ ЌЕ ДОБИЕ НОВ 
КОАЛИЦИОНЕН ПАРТНЕР?КОАЛИЦИОНЕН ПАРТНЕР?


