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М А Ј С К И О Т  Д О ГО В О Р  Н А  Н И КОЛ А        М А Ј С К И О Т  Д О ГО В О Р  Н А  Н И КОЛ А        
Г РУ Е В С К И  И  А Л И  А Х М Е Т ИГ РУ Е В С К И  И  А Л И  А Х М Е Т И

Пишува: Венцо ДОНЕВ

ДУИ ВО ПРЕМО   ЛЧЕНА КОАЛИЦИЈАДУИ ВО ПРЕМО 
- ДПА ДА ГИ - ДПА ДА ГИ УЖИВУЖИВ      А ПЛОДОВИТЕ НА ВЛАСТА!

Како што и се претпоставуваше, но-
виот собраниски Деловник не мо-
же туку-така лесно да се донесе, 

бидејќи владејачката ВМРО-ДПМНЕ се 
соочи со многу противници, од една ст-
рана - опозицијата, а од друга - коали цио-
ниот партнер ДПА. Може да се разбере 
зошто опозицијата така реагира, затоа 
што тоа е единственото оружје за да по-
каже дека работи и дека е некаков опо-
нент на власта која, според нив, ги пре-
дава националните интереси и отишла 
предалеку од рамките на Рамковниот до-
говор. 

Ваквиот сооднос на силите беше оче-
куван по тет-а-тет договорот меѓу лиде-
рите на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ, Никола 
Груевски и Али Ахмети. Договорот да им 
се обезбедат пензии на борците на ОНА, 
или како сè не беа нарекувани; примена 
на албанскиот јазик, како втор службен 
јазик на целата територија; промена на 
Комитетот за односи со заедниците; ут-
врдување на законите кои ќе се носат со 
Бадентерово правило и избор на влада 
по истото правило, сè со цел ДУИ да се 
врати во работата на Собранието, во тој 

Договорот меѓу Груевски и 
Ахмети одеше на директна 
штета на ДПА. На почетокот 
оваа партија беше убедена 
дека нема да има ништо од тој 
договор, затоа што нема 
обврзувачки потписи. Сепак, 
се виде дека тоа не е така, 
бидејќи истите тие ставови 
меѓународниот фактор ги 
вгради во своите агенди за 
Македонија. Кога во ДПА 
видоа дека нема веќе шеги 
почнаа да ги заоструваат 
односите со ВМРО-ДПМНЕ. 
Потезите кои ги прави 
Груевски во врска со 
договорот му носат поени 
само на Ахмети. Тоа најубаво 
се виде при последната анкета 
на Меѓународниот 
републикански институт (ИРИ), 
во која ДУИ има предност во 
однос на ДПА, иако во 
претходната анкета по долго 
време беа изедначени.

момент на Груевски му донесе поени кај 
меѓународните фактори, но во исто вре-
ме го обврза сериозно да го сфати дого-
ворот, за кој имаше дилеми дали е или не 
е важечки.

Додека во домашната јавност имаше 
убедувања дали тоа е или не е договор, 
па бил ли потпишан или не бил, и дека тој 
нема валидност, меѓународните фактори, 
се подразбира со големо лобирање на 
ДУИ, односно на албанската дијаспора, 
го наметнаа како еден од условите за по-
натамошните македонски желби за ин те-
грирање во Европската унија и во НАТО. 
Прво, генералниот секретар на НАТО, 
Јап де Хоп Шефер, на Безбедносниот фо-
рум во Охрид го потенцираше спрове-
дувањето на овој неформален договор, 
за потоа и Европскиот парламент во за-
клучоците за Македонија да посочи дека 
договорот Груевски-Ахмети мора да се 
реализира ако сакаме да добиеме датум 
за отпочнување на преговорите со ЕУ. 

дека нема да има ништо од тој договор, 
затоа што нема обврзувачки потписи. Се-
пак, се виде дека тоа не е така, бидејќи 
истите тие ставови меѓународниот фак-
тор ги вгради во своите агенди за Маке-
донија. Кога во ДПА видоа дека нема ве-
ќе шеги тие почнаа да ги заоструваат од-
носите со ВМРО-ДПМНЕ. Потезите кои 
Груевски ги прави во врска со договорот 
му носат поени само на Ахмети. Тоа нај-
убаво се виде при последната анкета на 
Меѓународниот републикански институт 
(ИРИ), во која ДУИ има предност во од-
нос на ДПА, иако во претходната анкета 
по долго време беа изедначени. Се до-
бива впечаток дека ДПА е марги нализи-
рана и дека треба да се задоволи само со 
тоа што е во власта. Но, ако поголемиот 
коа лиционен партнер не мисли за по ма-
лиот партнер во власта, тогаш ќе се со-
очи со истата ситуација како и СДСМ со 
ДУИ. Додека СДСМ се трудеше да го гра-
ди рејтингот пред изборите, ДУИ со сво-

Можеби за нас несфатливо, но за ст ран-
ците поимањето на договорот меѓу двај-
цата лидери е политички прагматизам, 
затоа што и тие беа составен дел од це-
лата церемонија, и би било глупо сами да 
не си го почитуваат ставот и да не им 
веруваат на очите и на ушите, бидејќи 
под нивно покровителство се потпиша 
фамозниот дискретен договор. 

УГОРЕ ВИСОКО 
УДОЛУ ПРОВАЛИЈА!
Груевски се најде во ситуација угоре 

да му е високо а удолу провалија. Него-
вите мајски тврдења дека нема никаков 
договор, односно дека имало само усмен 
договор, можеби во тој момент јавноста 
ги свари. Но, деновиве се покажа дека не-
говите тврдења испариле од топлото вре-
ме, а опозицијата го нарече лажго, би деј-
ќи со доаѓањето на дневен ред на со-
бранискиот Деловник и со усвојувањето 
на ребалансот на Буџетот дел од овие 
точ ки ќе бидат преточени во законски об-
врски.  

Секако, најпогоден политички фактор 
во една ваква ситуација е ДПА. Партијата 
на Џафери и на Тачи му даде огромна 
под  дршка на Груевски во соочувањата 
со Бранко Црвенковски, потоа во гра де-
њето на односите со десниот фактор во 
земјава, во зацврстувањето на односите 
со САД и не дозволи да се остварат не-
чии сценарија на првата интерпелација 
на Владата. Договорот меѓу Груевски и 
Ахмети одеше на директна штета на ДПА. 
Оваа партија на почетокот беше убедена 

јот однос сè тоа го уриваше, што подоцна 
го призна и лидерот Ахмети, а двете пар-
тии го платија цехот на некоор дини ра-
ниот настап - ја изгубија власта. Поради 
тоа, од ДПА потенцираат дека нема да 
гласаат за новиот собраниски Деловник 
и дека покрај утврдените 46 закони, кои 
треба да се донесат со Бадентерово пра-
вило, ќе бараат границата да се покачи 
на 200. ДУИ, пак, инсистира со Делов ни-
кот да се донесе и законот за јазиците, 
кој е изоставен од овој пакет за да се 
стив нат страстите. Затоа партијата на Ах-
мети ја бојкотира работата на собра нис-
ката седница, додека партијата на Тачи 

Додека во домашната јавност има-
ше убедувања дали тоа е или не е 
договор, па бил ли потпишан или не, 
и дека тој нема валидност, меѓуна-
родните фактори, се подразбира со 
големо лобирање на ДУИ, односно 
на албанската дијаспора, го наметнаа 
како еден од условите за поната мош-
ните македонски желби за инте гри-
ра ње во Европската унија и во НАТО. 
Прво, генералниот секретар на НАТО, 
Јап де Хоп Шефер, на Безбедносниот 
форум во Охрид го потенцираше 
спроведувањето на овој неформален 
договор, за потоа и Европскиот пар-
ламент во заклучоците за Маке до ни-
ја да посочи дека договорот Гру ев-
ски-Ахмети мора да се реализира 
ако сакаме да добиеме датум за от-
почнување на преговорите со ЕУ.
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ДУИ ВО ПРЕМО   ЛЧЕНА КОАЛИЦИЈАЛЧЕНА КОАЛИЦИЈА
- ДПА ДА ГИ УЖИВ     АА ПЛОДОВИТЕ НА ВЛАСТА! ПЛОДОВИТЕ НА ВЛАСТА!

УШТЕ ЕДНО ГОРКО 
АПЧЕ ЗА 

МАКЕДОНЦИТЕ
Во ситуација кога има два остри ка-

мења од брашното нема да биде ништо. 
Кога на сè тоа ќе се додаде дека годината 
е многу лоша, тоа ќе значи дека и из нао-
ѓањето на идеално или подносливо по-
литичко решение за сите политички фак-
тори, особено во албанскиот корпус, ќе 
биде многу тешко.

ДПА ќе ги заострува своите ставови, 
во спротивно рејтингот ќе им паѓа уште 
повеќе, бидејќи кај албанскиот електорат 
преовладува убедувањето дека ДУИ има 
поцврст став за решавањето на пра ша-
њата поврзани со албанската кауза, иако 
додека беа на власт повеќе мислеа на 
личниот стандард. Од друга страна, пак, 
ДУИ ќе го зголемува меѓународниот при-
тисок врз Владата. 

Во моментов ДПА е во конфликт со 
ВМРО-ДПМНЕ, притоа инсистира законот 
за употреба на јазиците да се донесе со 
нивна назнака, а во спротивно може да 
му ја откажат верноста на Груевски. Во 
оваа партија се подготвени за пред вре-
мени избори, кои, според нив, би тре ба-
ло да се случат на почетокот на 2008 го-
дина. По сè што се случува на политичката 
сцена, веројатно е дека најдобро излезно 
решение се токму предвремените избо ри.  

Решенијата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ 
во врска со ДУИ ги поддржува НСДП, ко-
ја всушност се залагаше оваа партија да 

влезе во власта. При неодамнешната ин-
терпелација на Груевски му била потен-
цирана опасноста од НСДП и затоа има-
ло шеми како таа да се исфрли од власта. 
Имало предупредувања дека новите со-
цијалдемократи ќе му ставаат сопки кои 
ќе бидат штетни по владиното единство. 
Како една од тие сопки се смета и зако-
нот за стечајците, кој НСДП има намера 
да го стави во собраниска процедура. Ре-
шението за тој закон нема поддршка од 
ниту една меѓународна институција.

По сè она што се случува на релација 
ВМРО-ДПМНЕ - ДУИ произлегува дека 
меѓу овие две партии има некој пре мол-
чен договор под покровителство на ди-
пломатите, со што ќе се овозможи по ли-
тичка и безбедносна стабилност на Маке-
донија, а партијата на Ахмети од позиција 
на опозиција ќе учествува во власта. Иа-
ко по малку смешно и нереално, сепак 
во практиката остварливо, затоа што 
Владата, односно владејачката ВМРО-
ДПМНЕ ќе ги прифаќа битните прашања 
за албанскиот народ како предлози на 
ДУИ, а ДПА ќе ги користи плодовите од 
владеењето. Токму договорот меѓу Ахме-
ти и Груевски, направен со посредство 
на дипломати од земјите на ЕУ и од САД, 
ја посочува оваа можност. 

И волкот сит и овците на број, но до 
кога!? Повеќе од сигурно е дека и опо зи-
ционите партии нема така лесно да пре-
минат преку понудените законски ре ше-
нија. Како и да е, Владата на Груевски ќе 
треба да внимава што сè се договара и на 
што сè се обврзува, бидејќи секој ризи-
чен излет набљудувачите од ЕУ и од 
НАТО ни го прикачуваат како еден услов 

дува договорот со ДУИ, за потоа неколку 
месеци истата точка да не се става на дне-
вен ред. Но, колку и да се одложува сед-
ницата по ова прашање, сепак тоа ќе  дој-
де на дневен ред токму под притисок на 
меѓународниот фактор.  

Или, сè ова е уште едно горко апче 
кое треба да го проголта македонскиот 
народ, пред сè, припадниците на безбед-
носните сили, затоа што на оние кои се 
бореа против нив ќе им се овозможи да 
ги уживаат истите права како нив.  

МАГИЧНИОТ ТРИАГОЛНИК-
МЕНДУХ - НИКОЛА - АЛИ

настапува уште поостро, па бара мате ри-
јалите за сите собраниски тела и за пле-
нарните седници да бидат на албански 
јазик.

плус за нашите евроатлантски инте гра-
ции. Можеби целата ујдурма е за едно-
кратна употреба, со цел да му се покаже 
на Брисел дека ете почнал да се спро ве-

По сè она што се случува на ре-
лација ВМРО-ДПМНЕ - ДУИ произ ле-
гува дека меѓу овие две партии има 
некој премолчен договор под по-
кровителство на дипломатите, со 
што ќе се овозможи политичка и без-
бедносна стабилност на Македонија, 
а партијата на Ахмети од позиција на 
опозиција ќе учествува во власта. 
Иако по малку смешно и нереално, 
сепак во практиката остварливо, за-
тоа што Владата, односно владе јач-
ката ВМРО-ДПМНЕ ќе ги прифаќа бит-
ните прашања за албанскиот народ 
како предлози на ДУИ, а ДПА ќе ги 
користи плодовите од владеењето. 
Токму договорот меѓу Ахмети и Гру-
евски, направен со посредство на ди-
пломати од земјите на ЕУ и од САД, ја 
посочува оваа можност.


