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Пишува: Венцо ДОНЕВ

РЕАДАПТИРАЊЕ НА КОАЛИЦ    ИОНИТЕ ПАРТНЕРИРЕАДАПТИРАЊЕ НА КОАЛИЦ  

Преговорите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и 
ДУИ стануваат нервозни и за две-
те страни. Од една страна, пак, 

ПДП ја растури коалицијата со ДУИ и 
пре говара да влезе во коалиција со вла-
дејачкото мнозинство, со што прего ва-
рачките капацитети на Али Ахмети се 
намалија. Од друга страна, пак, нерво-
зата кај членството на ДУИ е сè пого ле-
ма, бидејќи уште при формирањето на 
Владата раководството ветуваше дека 
и тие сигурно ќе бидат дел од власта. 
Но, како што минува времето така од 
власта ниту трага ниту глас. Последното 
ветување беше 5 мај, но очигледно е 
дека и овој рок ќе помине, а од власта 
ќе остане само "в", како ветување, бидеј-
ќи од ветување куќа не се растура. Ар-
но ама, надежта последна умира. 

За да ги смири внатрешните брану-
вања, раководството на ДУИ се пови-
кува на странски ветувања дека во јуни 
мора да влезат во власта. Тие ветувања 
доаѓаат од Европската унија, односно 
од политичар со висока извршна функ-
ција, кој е близок со Ахмети. Но, тоа се 
са  мо лажни ветувања, бидејќи овој фун к-
ционер им објаснил дека многу лес но 

Под превезот на 
преговорите меѓу ВМРО-
ДПМНЕ и ДУИ, за кои е сè 
поизвесно дека Груевски 
нема да отстапи од своите 
намери, се случуваат 
меѓукоалициски ценкања. 
НСДП сака да ја зацврсти 
својата позиција и кај 
Груевски и кај граѓаните, 
додека ВМРО-Народна 
партија сака да стане 
официјален партнер на 
ВМРО-ДПМНЕ, при што со 
ДПА имаат цел Владата да се 
прочисти од левичарите. 
Првиот обид успеа - ДУИ 
беше спречена да влезе во 
власта, а ПДП ја откинаа од 
коалицијата.

ќе било да бидат внесени во власта ако 
не го напуштеле Собранието, па заради 
албанскиот интерес власта ќе ја делеле 
со ДПА. Поради напуштањето на ра бо-
тата на Собранието сами си ја отежнале 
работата, затоа што бараат од улица да 
влезат во власта, што би претставувало 
политичка глупост на секој политичар 
да прифати еден таков дил. Сега им се 
сугерира да се вратат во пратеничките 
клупи за да одработат некоја повол нос т. 

ДУИ ја има европската поддршка, кај 
поединци, кои всушност имаат напра ве-
но добри бизниси со албанските бара-
ња, но ја губи довербата кај Амери кан-
ците. 

НЕПРИФАТЛИВИ 
БАРАЊА

Поради тоа, барањата на оваа пар-
тија во преговорите со ВМРО-ДПМНЕ се 
големи, односно пензии за борците на 
ОНА и воведување двојазичност. При-
тоа, тие инсистираат тоа да биде ста ве-
но на хартија, во вид на некој обвр зу-
вачки документ, кој ќе биде поврзан со 
рокови за исполнување на догово ре-
ните работи. Нешто слично како со За-
ко нот за територијална организација 
на единиците на локалната само уп рава. 

Поради ваквиот развој на настаните, 
притисокот врз ДУИ од страна на ди-
пломатите и на евроинтеграциските и 
на НАТО телата е поголем, за разлика 
од почетокот, затоа што Груевски ги 
прифати преговорите и покажа дека 
сака да го спроведе постојаното ба ра-

ње за дијалог. Но, и тој помалку заглави 
опуштајќи се само затоа што го почнал 
дијалогот, за што доби пофалба, иако до 
сега исклучително добиваше критики. 
Јасно е дека тој не сака да ги прифати 
овие барања на ДУИ, бидејќи пред гла-
сачите ветуваше дека тоа нема да го 
стори, но ако сепак направи такво неш-
то, всушност ќе ја направи истата греш-
ка како СДСМ со ДУИ. Тогашните коали-
циони пратнери мислеа дека не треба 
заеднички да работат, туку секој од дел-
но за себе, што на крај се покажа како 
губитничка варијанта. Тоа значи дека 
премиерот мора да мисли и на коали-
циониот партнер ДПА, кој успеа да му ја 
донесе ПДП и да ја добива поддршката 
од ВМРО-Народна партија. Всушност, 
на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ малку му 
се искомплицира работата и со најавите 
на новиот претседател на ВМРО-Народ-
на, Ѓорги Трендафилов, дека ќе ја пре-
испитаат поддршката за ВМРО-ДПМНЕ, 
иако преку медиумите се фингираат не-
кои работи, сепак ќе мора посериозно 
да се разгледаат односите со сестрин-
ската партија, затоа што и ДПА е во доб-
ри односи со оваа партија. 

Дополнителен проблем во меѓукоа-
лиционите односи е и најавата на Иван 
Анастасовски дека НСДП треба да го 
пре испита своето учество во Владата.

Се поставува прашањето дали бара-
њата на потпретседателот на Собра ние-
то, Иван Анастасовски, наведени во ко-
лумната во "Утрински весник", како и не-
говата подготвеност да си даде оставка 
од собраниската функција ако неговите 
ставови не бидат прифатени во НСДП, 

КАЛКУЛИРАЊЕ ДО ПОСЛЕДЕН МОМЕНТКАЛКУЛИРАЊЕ ДО ПОСЛЕДЕН МОМЕНТ
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НСДП ПО СТАПКИТЕ 
НА ДА, ИЛИ...

Двојното играње на НСДП, или ло-
вењето во матно, ми личи на една веќе 
видена ситуација. Демократската алтер-
натива на Васил Тупурковски во 1999 
година ги поставуваше истите барања, 
во јавноста се појавуваше со истите син-
тагми - да не ги изневерат очеку ва њата  
на граѓаните итн. Официјално, од власта 
се повлекоа оние кои не беа пратеници, 
додека другите преминаа во други пар-
тии, најголемиот дел во ВМРО-ДПМНЕ. 
ДА претрпе удар од кој не се опорави. 
На овој начин Петковски сака да си ја 
засили позицијата кај Груевски поради 
најавите на ВМРО-Народна партија де-
ка сакаат да станат официјален партнер 
во Владата, а не да бидат само поддр-
жувачи. Петковски е свесен дека ВМРО-
Народна и ДПА сакаат да ги истиснат од 
коалицијата, бидејќи како класична ле-
вичарска партија не се вклопуваат во 
десничарскиот мозаик, како што тоа го 
направија со ДУИ. 

За вклучувањето во власта на НСДП 

Во НСДП ја имаат предвид оваа работа 
и затоа лицитираат со излегување од 
коа лицијата, со редифинирање на од-
носите со ВМРО-ДПМНЕ. Сепак, не би 
направиле брзоплет потег, затоа што на 
овој начин ја финансираат партијата, во 
спротивно ќе се соочат со ерозија на 
членството, а успехот на наредните из-
бори би бил минорен. 

Од друга страна, пак, опстанокот во 
коалицијата им е потребен за инста ли-
рање свои луѓе во системот на влас та, 
затоа што на тој начин го зголемуваат 
капацитетот на партијата за идни коа-
лиции. 

ДПА СЕ ПРОВЕТРУВА
За сегашната опозиција се вели дека 

е многу слаба, но во политичките кру го-
ви се вели дека додека НСДП е во вл ас-
та СДСМ-Бранко Црвенковски не треба 
да се грижи, бидејќи оваа партија од-
внатре ќе ја надгледува ВМРО-ДПМНЕ. 
Во овој контекст, симптоматична е за ед-
ничката посета на Петковски и на Ше-
керинска на Ахмети во Мала Речица. Се 
чини дека Груевски сфатил оти има оби-
ди да му се инсталираат луѓе, затоа око-
лу себе ги зема најблиските, иако тоа е 
меч со две острици. Од една страна се 
обезбедува од надворешни вметну ва ња, но 
од друга страна се губи контактот со опе-

односно да се редифинираат односите 
со ВМРО-ДПМНЕ, се случајни? 

Нашиот народ рекол "каде има чад 
таму има и оган", па оттаму овие барања 
не се случајни, ако се имаат предвид не-
кои претходни потези на НСДП, од нос-
но на нејзиниот лидер Тито Петковски. 
Претседателот на НСДП цело време 
инсистираше ДУИ да влезе во власта, 
но тоа не помина кај Груевски. За ова 
барање тој наведуваше многу причини, 
иако од НСДП му сугерирале за семејни 
работи да не ја жртвува партијата. 

и на СП, ВМРО-ДПМНЕ доби сериозни 
критики од европската десница. 

Ако нормално се одвиваат работите, 
односно ако не се прават предвремени 
избори, познавачите на Петковски ве-
лат дека тој последната година би из-
легол од коалицијата за да ја покаже 
народната определба на неговата пар-
тија, со што би добил мандати на на-
редните избори. 

Можни се и предвремени избори, 
што на некој начин ги најави премиерот 
Груевски во форма на лапсуз, под услов 
Македонија да стане членка на НАТО. 

ративците на партијата и со член ство то. 
Во ДПА почувствувале дека има 

обиди од некои европски сили да им се 
вметнат луѓе кои ќе имаат задача да ја 
ослабнат позицијата на партијата, од-
носно да ја поделат на два дела, за да 
можат полесно да ја контролираат од 
внатре. Затоа Тачи ја проветрува парти-
јата. Проветрувањето почна со Бардуљ 
Махмути, потоа со ексминистерот за 
кул тура Илиријан Беќири. Се очекува 
овој бран на проветрување да зафати 
уште еден министер, потоа да се 
пренесе и во пратеничката група.  

ПОДЕЛБА ВО ДУИ

ДУИ е исправена пред проблемот 
да се спаси од еродирање, затоа што 
членството спасот ќе го бара кај дру-
гата страна. Дека состојбите не се 
розови се отсликува по начинот на 
ра ботење. Садула Дураку го ин тере-
сира само кумановско-липков скиот 
регион, Назим Буши и Бреза - скоп ски-
от, Невзат Бејта одговара за со стој би-
те во Гостивар, Фатмир Де хари за Ки-
чево, а Хазби Лика за Те то во. Ваквата 
подвоеност повторно во игра го вра-
ќа Г'зим Острени, за да можат да се 
спасат некои работи, но и да се по-
добрат врските со стран ците. Оваа 
пар тија сака да ги задржи евро ат-
лантските определби, бидеј ќи во 
спро тивно ќе биде обвинета дека таа 
ја исфрла државата од колосекот за 
кој, партијата на Ахмети, се залага од 
првиот ден на своето постоење.
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