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Т О П Л О - Л А Д Н И  О Д Н О С И  М Е Ѓ У   

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

КОЛКУ ВМРО-   ДПМНЕ Е КОЛКУ ВМРО-  ЗАЛОЖНИК 
НА ПОЛИТИКАТА     НА ДПА?НА ПОЛИТИКАТА  

Топол-ладен, час добар-час лош: мо-
же да се оквалификува односот 
меѓу двата коалициони партнера 

ДПА и ВМРО-ДПМНЕ. Во изминатиот пе-
риод партијата на Арбен Џафери, а од 
неодамна на Мендух Тачи повремено 
го доведува во прашање своето учество 
во власта. Дали цел беше да се пре на-
сочи вниманието на јавноста кон Де-
мократската партија на Албанците, од-
носно да се добие впечаток дека нешто 
се случува и во рамките на овој поли-
тички субјект или, пак, се потврдува 
практиката на Албанците со притисок и 
уцени да дојдат до остварување на 
своите цели. Можеби на прв поглед се 
добива слика дека премиерот е строг 
во однос на овие барања, но како што 
минува времето така како полека "да си 
легнува на брашното", односно прави 
отстапки. Како поинаку би го про тол-
кувале враќањето на ДПА во Анкетната 
комисија, и заканите за интерпелација 
на министерката за внатрешни работи, 
Гордана Јанкуловска, доколку нејзиниот 
заменик, Рефет Елмази, кој е од ре до-
вите на ДПА, биде казнет, поконкретно 
коалициониот партнер ВМРО-ДПМНЕ, 
не се спротивстави на интерпелацијата 
поднесена од ЛДП, а по повод по след-
ните случувања во законодавниот дом. 

Од самото составување на оваа вла-
дина коалиција, очигледно ДПА многу 
вешто ја користи тактиката на ВМРО-
ДПМНЕ да не прави коалиција со "по-
ранешни онанисти", па игра на карта 
дека тие се вечен коалиционен партнер 
на актуелната најголема партија на власт 
и дека нивното место секогаш е за га-
рантирано во коалицијата која ја пред-
води ВМРО-ДПМНЕ. Дека е така по твр-
дува и развојот на настаните од јули 
2006 година кога ДПА условуваше дека 
нема да влезе во иста влада во која се и 
интегративците, иако од коа лициониот 
партнер го бара истото тоа што го бара 
и ДУИ.

ТЕНЏЕРЧЕ-КАПАЧЕ
"Се обидов да укажам на една ст ра-

тешка определба, секое тенџерче има 
свое капаче. Па, мислам дека на ВМРО-
ДПМНЕ сигурно му е сè појасно дека со 
ДПА има компатибилни односи. ДУИ е 
капаче за друг лонец", изјави тогашниот 
претседател на ДПА, Арбен Џафери.

Иако преговорите за состав на Вла-
дата се водеа и со ДУИ, пресвртот се 
случи затоа што, како што изјави Анто-
нио Милошоски, ВМРО-ДПМНЕ имало 
поголема доверба во ДПА. 

Но, дека со резерва треба да се при-
фаќаат нивните изјави потврдува фак-
тот дека ДПА не чекаше многу за да каже 
дали треба да й се верува. Откако стана 
владин партнер и го прифати први ч ни-
от предлог-закон за полиција, за една 
ноќ се предомисли. Побара нов сектор 
за внатрешни работи со седиште во Стру-
га и намалување на полицискиот стаж 
за сите началнички и командирски места 
во полицијата (помина само последното).

На почетокот од годинава Џафери му 
ја испорача сметката на Груевски - Во 
новиот собраниски Деловник бараат не 
само собраниските комисии да се водат 
на албански, туку и пленарните со бра-
ниски седници. Од ВМРО-ДПМНЕ изја-

вуваа дека не биле подготвени за ваква 
отстапка, но Ружди Матоши потенцира: 
"Веќе е решено и комисиите ќе се водат 
на албански јазик".

На тој начин ДУИ и ДПА станаа исти 
во барањата албанскиот јазик да се упо-
требува секаде во Собранието и пра ша-
ње на време е кога ова ќе стане реал-
ност. 

Односите меѓу ДПА и ВМРО-ДПМНЕ 
беа заострени и околу случајот "Крас-
ниќи", за кој партијата на Тачи ги обвини 
вмровските структури во полицијата 
дека ја режирале судската пресуда. От-
како Агим Красниќи и осуммината со 
него добија ослободителни пресуди за 
подготвување тероризам, Апела цио ни-
от суд ја укина првостепената осло бо-
дителна пресуда и процесот со пре по-
раки за вештачење го врати назад во 
"скопска единица". 

Со идејата на Тито Петковски  ДУИ да 
влезе во власта беа доведени до кри-
тична точка односите на коалиционите 
партнери. Но, во интерес на инте гра ци-
јата на Р Македонија во НАТО, и отко чу-
вањето на политичкиот дијалог, барем 
та ка се мислеше, Тачи го промени ра с-
по  ложението. 

"Би прифатил и влез на ДУИ во Вла-
дата, а во таков случај ДПА би била кон-

ОДАТ НА ИСТО МЕСТО. НО, КОЈ СО КАКВА ЦЕЛ!?ОДАТ НА ИСТО МЕСТО. НО, КОЈ СО КАКВА ЦЕЛ!?

Од формирањето на оваа 
владина коалиција па до 
денес, ДПА повремено го 
доведува во прашање своето 
учество во власта. Која беше 
вистинската цел за ваквото 
однесување на овој политички 
субјект - да се добие впечаток 
дека нешто се случува и во 
нивните редови или, пак, да се 
потврди албанската практика 
со притисок и со уцени да се 
дојде до посакуваната цел. 
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КОЛКУ ВМРО-   ДПМНЕ Е ДПМНЕ Е ЗАЛОЖНИКЗАЛОЖНИК  
НА ПОЛИТИКАТА     НА ДПА? НА ДПА?

структивна опозиција. Мене не ми е 
про блем да бидам опозиција и нема да 
се налутам, ќе дејствувам внатре во ин-
ституциите на системот, ќе ги поддр жу-
вам сите реформи. Најважно ми е Ма-
кедонија, по една година, да биде член-
ка на НАТО", изјави Тачи.

На овој начин му врати на сугестиите 
на Петковски ДУИ да станат дел од 
власта: 

"Ако сега некој е во бунар и не знае 
како да излезе, ќе си го прашате него. 
Кој прв провоцирал, тој има проект, јас 
не сум од оние кои први провоцираа", 
до даде Тачи.

Тој негираше дека Груевски лично го 
опоменал за нервозните настапи кон 
НСДП.

Меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДПА имаше не-
согласувања и околу рекомпонирањето 
на Комитетот за меѓуетнички односи, 
пр вото барање на ДУИ за откочување 
на дијалогот и враќање во зако но дав-
ниот дом.

"Се работи за внатрешни желби на 
одредени другари или партнери на 
ДУИ, кои сакаат да нè 'вртат' дека од Бри-
сел се сугерира ДУИ да биде дел од коа-
лиционата Влада", изјави Мендух Тачи.

нис кото ниво на комуникација.
"Тие можат така да комуницираат со 

ДУИ и со НСДП, но со ДПА е недозволиво 
така да се комуницира и веќе сите ра-
боти беа јасни. Тоа се однесува на тие 
луѓе, или поточно на ВМРО-ДПМНЕ, кои 
навистина шокантно, несериозно се за-
нимаваат со оваа многу сериозна про-
фесија - со политика. Премиерот Груев-
ски не може да нè премисли во од лу ка-
та, ние ја донесовме одлуката. Да ви ка-
жам искрено, не е единствената работа 
текстот кој се појави, има и многу други 
работи, особено дијалогот или псевдо-
дијалогот кој се водеше меѓу ДУИ и 
ВМРО-ДПМНЕ, па на крај се докажа де-
ка тоа е само манипулација, дека се ра-

ција ВМРО-ДПМНЕ и ДПА. 
Подоцна суетите беа надминати. И 

Груевски и Тачи ја сфатија сериозноста 
на кризата која ја направија во пресрет 
на затворањето на мислењето за Маке-
донија во однос на влезот во НАТО. А 
пред гласањето за доверба на Владата, 
Груевски и Тачи демонстрираа един-
ство. 

По неуспешната акција на МВР во Та-
нушевци, наводно за собирање оруж је, 
во МВР не остана ниту еден од четирите 
функционери од ДПА. На заминување 
тврдеа дека некој во МВР им прави оп-
струкции и им поставува стапици за да 
го намали успехот на нивната партија. 
Подоцна, се вратија во структурите на 

"Колку што знам односите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДПА се ис клу чи телно 
добри и конструктивни. Понекогаш некои изјави во јавноста се повеќе 
за дневна-политичка употреба, отколку дека по нив се по стапува или се 
прават некакви отстапки. Зна чи, има цврст договор меѓу нив. Тој се ос-
тварува, некогаш по бавно, некогаш со поса ку ва ното темпо. Мислам де-
ка не по стојат разлики и сега засега таа коа лиција е добро поставена. 
Мо жеби се стекнува впечаток дека ДПА или Тачи диктира, но мислам 
дека во менталниот склоп на Груевски не е да прифати уцени од било ко-
го", изјави еден од коалиционите владини партнери, Павле Трајанов од ДС.

ПРЕДОМИСЛЕНИ 
ОСТАВКИ

Извесен период Тачи тврдеше дека 
има цврста коалиција со премиерот. 
Но, откако проструија информации де-
ка Груевски и Ахмети се договориле за 
закон за пензии на ОНА и закон за упо-
треба на јазиците, односно дека постои 
"мајски договор",  ДПА се закани со на-
пуштање на Владата. Таа сметаше де ка 
за клучните прашања ВМРО-ДПМНЕ 
тре бала да разговара со својот коали-
ционен партнер, а не со ДУИ. Капката 
ко ја ја прелеа чашата, според Тачи, е 

боти за големи лаги или од едната или 
од другата страна, со што се докажа де-
ка ВМРО-ДПМНЕ не е подготвена, нема 
политички сериозни капацитети да раз-
говара за сериозните проблеми на Ал-
банците. Поаѓајќи од таа точка ние ви-
довме дека ни се подготвува многу теш-
ка стапица, кога ќе почнеме да ги слу-
шаме рефрените дека ДУИ не ги бараше 
овие работи, сега зошто вие ги барате. 
Јавноста знае дека работите кои се пре-
говараат во тој псевдодијалог се само 
дел од предизборната политичка плат-
форма на ДПА. ДПА очекуваше погодни 
моменти, релаксација на ситуацијата, 
очекуваше дека на крај сериозно ќе се 
отворат овие теми меѓу партнерите од 
владината коалиција", потенцира Тачи.

Сепак, по средбата со премиерот 
очи в очи, тие си кажаа што мислат еден 
за друг, но коалицијата ја задржаа, по 
што дијалогот се фокусираше на ре ла-

МВР. Но, остана нејасно што ги пре до-
мисли во нивната одлука.

На конгресот на ДПА Мендух Тачи бе-
ше избран за лидер на оваа партија, а 
Груевски изјави: "Ми претставува по-
себно задоволство и чест што учес тву-
вам на четвртиот конгрес на ДПА".

Но, не помина долго време, ДПА пов-
торно во свој стил. По инцидентите во 
Собранието Тачи се закани дека нема 
да сведочи и оти ќе го повлече својот 
член од работата на Анкетната коми-
сија, која треба да испита што на вис-
тина се случи на 25 септември. При чи-
на бе ше тоа што претседателот на ко-
ми си јата, Стојан Андов, ја прекина сед-
ницата поради смртта на Тоше Про-
ески и не му даде збор. ДПА се врати 
во Ан кетната комисија откако по ли-
тичка од говор ност за учесниците во 
тепачките во Со бранието побара и 
Брисел. 


