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П Р Е С М Е ТА Н А  И Н Т Е Р П Е Л А Ц И Ј АП Р Е С М Е ТА Н А  И Н Т Е Р П Е Л А Ц И Ј А

Пишува: Венцо ДОНЕВ

ГРУЕВСКИ ГО АМ   ОРТИЗИРА ПРВИОТ УДАРГРУЕВСКИ ГО АМ  
НА БРАНКО, НО М   ОРА ДА ГО СМЕНИ КУРСОТНА БРАНКО, НО М  

Турбуленциите на македонската по-
литичка сцена продолжуваат, што 
поради лични каприци на пое дин-

ци, што поради невешто менаџирани 
политички ситуации, или поконкретно, 
ставање на партиските над државните 
интереси за кулирање на државните пло-
дови по цена на нејзино цркнување. Ин-
терпелацијата на СДСМ можеше да се 
очекува, што политички е сосема леги-
тимно, но нејзиното активирање во мо-
ментот на одење на премиерот Никола 
Груевски во Албанија на средба со прет-
седателот на САД, Џорџ Буш, во оче ку-
вање на добриот глас за зачленување во 
НАТО, е темпирана бомба од која после-
диците ќе ги чувствува државата, а не 
пар тиите.

Во СДСМ, односно Бранко Црвен ков-
ски, се знае дека моментно Груевски, по 
препорака на дипломатите, не смее да 
оди на вонредни парламентарни избо-
ри, кои за оваа партија ќе бидат погубни. 
Нивното инсистирање да му го пре бро-
јат мнозинството по малку е смешно, а 
заканата од ново парламентарно мно-
зин ство е грешка која еднаш ВМРО-
ДПМНЕ ја направи во 1992 година, кога 
на власт дојде Црвенковски и маке дон-
ската држава тргна низ удолница, пред 
сè, поради начинот на кој се изведе при-

Како и да е, Груевски ќе го 
амортизира првиот 
посериозен удар, но мора 
да направи брејк во 
спроведувањето на својата 
политика, со која ќе треба 
да си ги зајакне позициите, а 
влијанието на Бранко да го 
минимизира. Таквата 
политика е слична на 
диетата со месо, што значи 
кога ќе мислат дека им 
даваш што ќе посакаат, 
всушност тогаш ќе го 
доживеат најголемото 
изненадување.   

Груевски ги "испегла" 
ставовите со ДПА, со НСДП и 
со ВМРО-НП, иако на 
"пеглањето" им претходеа 
две бурни ноќи, при што 
телефоните неколку пати ги 
трошеле батериите.

ватизацијата - грабежот на општес тве-
ниот капитал. Дека немале намера да й  
наштетат на Македонија, туку сакале са-
мо да предупредат на лошата економска 
положба и несигурноста и безбедноста 
со која нашата земја се соочува откако 
ВМРО-ДПМНЕ и ДПА се на власт. Едно-
ставно, веќе видено сценарио.

ЖИВОТОТ ВО 
ОПОЗИЦИЈА Е 

НЕПОДНОСЛИВ
Ваква работа може да смисли само 

Црвенковски, кој всушност и ја одржува 
СДСМ во живот, затоа што сегашното ра-
ководство е со ограничен капацитет. 
Опо зиционото дејствување на СДСМ 
беше препознатливо во периодот 1998-
2002 година, а се чини многу не се про-
менило до денес. Значи, интерпелацијата 
не е спорна, туку тајмингот кога се ак ти-
вира: пред средбата на Груевски со Буш 
и финализирање на Извештајот за РМ во 
Европската комисија, како и прет стој-
ниот НАТО безбедносен форум во Ох-
рид. Имено, интерпелацијата можеше да 
почека, барем уште една седмица. Дека 
нашата теза е точна се потврдува со фак-
тот што еден од помалите коалициони 
партнери од Шекеринска побарал од го-
вор зошто токму сега се поднесува ин-
терпелацијата, а таа само ги кревала ра-
мениците кажувајќи дека некој друг така 
сака, а тој другиот се знае кој е.

На целата работа й претходеа подго-
товки, како на политички, така и на ме-

диумски план. Се случи киднапирањето 
на заменик-директорот на МРТВ, Назиф 
Буши; се случи "Хард рок" повторно. Не-
како е чудно киднапирањето на Буши, 
затоа што се случува набрзо по вра ќа-
њето на ДУИ во собраниските клупи и во 
моментот кога треба да се изберат пре-
ос танатите членови на Судскиот совет. 
Буши четири часа го држеле кидна пе ри-
те, кои патем не носеле маски, а тој ни-
како да ги препознае. Ако чинот е на-
правен за други цели тогаш е за осуда, 
бидејќи ниту една функција не смее со 
сила да се издејствува. "Хард рок" се слу-
чи по втор пат. И првиот пат беа вмешани 
луѓе на СДСМ, односно беа употребени 
подземните структури, при што добро 
се знае кој е креаторот на таа акција. 
Вакви акции можат да испланираат само 
луѓето на Бранко, за потоа тој да се јави 

Како што дознаваме, на средбата 
со ДПА е договорено, прво прашање 
кое треба да го решат е статутот на 
борците на ОНА, додека Петковски ја 
истакнал улогата на неговата партија 
во власта и затоа отсега па натаму 
премиерот кон оваа партија ќе мора 
да има поголема почит, при што ќе 
треба да даде акцент и на Изборната 
програма на НСДП. Додека, пак, 
ВМРО-НП ќе го добива своето место 
во коалицијата, а не да биде само 
поддржувач.

САМО НА ПОЧЕТОКОТ ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА, БРАНКО САМО НА ПОЧЕТОКОТ ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА, БРАНКО 
ЦРВЕНКОВСКИ, И ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ БЕА ЦРВЕНКОВСКИ, И ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ БЕА 
НА ИСТА БРАНОВА ДОЛЖИНА. НО, ВРЕМЕТО ПОКАЖА НА ИСТА БРАНОВА ДОЛЖИНА. НО, ВРЕМЕТО ПОКАЖА 
ДЕКА ВСУШНОСТ СЕ "ЛУТИ ПИПЕРЧИЊА"ДЕКА ВСУШНОСТ СЕ "ЛУТИ ПИПЕРЧИЊА"
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ГРУЕВСКИ ГО АМ   ОРТИЗИРА ПРВИОТ УДАРОРТИЗИРА ПРВИОТ УДАР  
НА БРАНКО, НО М   ОРА ДА ГО СМЕНИ КУРСОТОРА ДА ГО СМЕНИ КУРСОТ

од некој дел на Македонија и да дели 
памет и совети, што додека "премие-
руваше" некако слабо го искористи за 
напредок на сопствената земја. Двата 
случаја беа добро покриени од медиу-
мите, но и никако да се расчистат до 
крај. По овие настани СДСМ обвинува 
дека безбедноста, која тешко ја граделе, 
сега ВМРО-ДПМНЕ ја разградува и ја во-
ведува Македонија во нова авантура. 
Веднаш имаме специјални емисии за по-
литичка криза во земјата и се заговара 
ново парламентарно мнозинство, што 
се бара на незадоволство на ДПА, истата 
партија за која СДСМ тврдеше дека не 
победила на изборите, односно ја пот-
палуваше ДУИ. Сомневањето кај ДПА се 
јавува поради тоа што не така одамна 
еден висок функционер имал контакти 
со Црвенковски, по што целата работа 
во ДПА се преиспитувала, дали човекот 
им е верен или ги предава на Црвен-
ковски.

Лутењето на ДПА можеби е и оп рав-

ПОТЦЕНЕТИ 
КОАЛИЦИОНИ 

ПАРТНЕРИ
Една работа е јасна, вината не може 

да се бара само во опозицијата, туку и во 
позицијата. Целите кои си ги постави 
ВМРО-ДПМНЕ пред изборите всадија 
големи очекувања кај народот, но очи-
гледно дека зацртаното не одеше по 
планот. Некои работи не се решаваат со 
инает и со сила. Отворањето на неколку 
фронта во исто време значеше преголем 
залак. Судир со Црвенковски по секоја 
цена значеше губење на време и енер-
гија и негово издигнување од изгубените 
политичари. Неговиот рејтинг е во по-
стојан раст по кавгите со премиерот и со 
министерот за надворешни работи, што 
му даде сила да ја спасува СДСМ од ко-
лапсот. Свесно или несвесно, екипата на 
Груевски одработуваше на неговото ста-

ционалност. Своеглавоста да се работи 
само по неговата програма ги исфрли од 
колосек НСДП, иако тие навиваа за ДУИ 
да влезе во власта, која му го направи 
првиот посериозен потрес. Ако коали-
цијата е составена од повеќе партици-
пиенти тоа значи дека мора да се работи 
и на нивната афирмација. Исто така, не-
потребно се проблематизираат рабо ти-
те со ВМРО-Народна партија, кои досега 
й даваа поддршка на Владата. Не треба 
да се очекува секогаш да ти ја даваат под-
дршката без дефинирање на односите.

ЛОШИ СОВЕТНИЦИ
Од друга страна, пак, премиерот се 

соочува со лош политички советнички 
тим, кој го насочува во погрешни по-
литички потези и проценки. Начинот на 
кој се форсираа законите во Собранието 
беше тотално лош. Но, и тој ќе мора да се 
откаже од личните суети и опкружу ва-
њето околу него, кое политички е до вол-

дано, затоа што договорот на Груевски 
со ДУИ преземаше многу работи, кои 
беа во изборната програма на оваа пар-
тија, во моментот кога рејтингот й е во 
пораст, излегуваше дека ВМРО-ДПМНЕ 
одработува за ДУИ. Секако, грешката ко-
ја беше направена при правењето на 
Владата й даде крилја на ДУИ, при што ус-
пеа да ја придобие европската дипло-
матија на своја страна, па затоа сакаше 
скапо да го наплати своето враќање во 
Собранието. Ова й  беше јасно и на ДПА, 
дека мора да се плати враќањето на ДУИ 
и докрај неуспешно изведената акција 
со ПДП, бидејќи само Абдуљади Весели 
премина во владината коалиција, тран-
сферот кој не беше доволен за Ба денте-
рово мнозинство.

нување од "мртвите". Краткотрајните по-
сети на Црвенковски на соседството се 
претставуваат како голем домет на не-
говата политика, иако на друго место и 
не е многу присутен, при што умешно 
анимира новинари, негови проверени 
интелектуалци, бизнисмени за спрове-
дување на своите идеи.

Значи, за добробитот на државата мо-
ра да се прават и пресметани отстапки 
за товарот на одговорноста да биде пре-
фрлен на негова страна, бидејќи момент-
но дипломатите одговорноста ја бараат 
од премиерот.

Иако знаеше дека има недостаток од 
пратеници за Бадентерово мнозинство 
Груевски не успеа да се договори со пра-
тениците од српската и од турската на-

но неискусно. Разговорот не значи и де-
ка нешто мора да се даде, туку треба да 
се разговара, велат дипломатите, за кои 
потезите на нашите политичари се не-
разбирливи.

Според наши сознанија, Груевски ги 
"испеглал" ставовите со ДПА, со НСДП и 
со ВМРО-НП, иако на пеглањето му прет-
ходеле две бурни ноќи, при што теле-
фоните и по неколку пати ги трошеле ба-
териите. ВМРО-ДПМНЕ го има обез бе-
дено потребното мнозинство. Како што 
успеавме да дознаеме, на средбата со 
ДПА е договорено, како прво прашање 
кое треба да го решат - статутот на бор-
ците на ОНА, додека Петковски ја ис-
такнал улогата на неговата партија во 
власта и затоа отсега па натаму пре-
миерот кон оваа партија ќе мора да има 
поголема почит, при што ќе треба да да-
де акцент и на Изборната програма на 
НСДП. Додека, пак, ВМРО-НП ќе треба да 
го добие своето место во коалицијата, а 
не да биде само поддржувач.

Во ВМРО-ДПМНЕ се разгледувала мож   -
носта и за предвремени избори, но не 
сакале во моментов да се замерат со 
дипломатите и со поддржувачите на на-
шава земја.

Како и да е, Груевски ќе го амортизира 
првиот посериозен удар, но мора да на-
прави брејк во спроведувањето на сво-
јата политика, со која ќе треба да си ги за-
јакне позициите, а влијанието на Бранко 
да го минимизира. Таквата политика е 
слична на диетата со месо, што значи 
кога ќе мислат дека им даваш што ќе 
посакаат, всушност тогаш ќе го доживеат 
најголемото изненадување.   

СПАСИЈА КОЖА, НО НЕШТО МОРА ДА СЕ МЕНУВА СПАСИЈА КОЖА, НО НЕШТО МОРА ДА СЕ МЕНУВА 


