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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Нарекувањето на претседателот 
на ДПА војвода го сметам за на-
вреда на етнички план. Ќе се со-

гласам со тоа, ако вие се прашате, кои 
сте - мали четничиња. Водникот Мана-
сиев ски, стариот водник, Радмила Ше ке-
ринска, 'стари водник, прве класе' Бр ан-
ко Црвенковски и Киро Глигоров. Вие 
сте мали четничиња, затоа што јас сум 
вој вода".

Ова е кусата варијанта на најоз бору-
ваната и најпрераскажуваната изјава од 
минатата седмица. Погодувате, станува 
збор за изјавата на претседателот на 
ДПА, Мендух Тачи, кој револтиран од тоа 
што собраниската опозиција постојано 
го нарекува војвода, на овој начин се од-
лучи да им соопшти што тој всушност 
мисли за тоа, но и што мисли за нив.

Овој опис, направен исклучително по 
теркот на Тачи, предизвика бура од ре ак-
ции во јавноста. Дел од нив, беа насо-
чени кон одобрување на театралниот на-
стап на лидерот на ДПА, Мендух Тачи, кој 
практично ги засени сите во Собранието, 
со оценка дека конечно било време да 
им одговори на опозиционерите, за тоа 
кој е војвода и што всушност тоа значи, 
но и од друга страна предизвика бран 
од негодувања, бидејќи токму овие сил-
ни зборови се изговорени, пред сè, од 
парламентарец, но и од лидер на една 
владејачка партија, која всушност и го 

Елмази предизвика 
сериозен политички потрес, 
кој почна на релација власт-
опозиција, но подоцна се 
префрли и на ниво власт-
власт! Заменик-министерот за 
внатрешни работи, кој својата 
интерпелација во Собранието 
ја заслужи клоцајќи пратеник 
на ДУИ, за време на така на ре-
чените "бомбашки пратенички 
денови", по сè изгледа, беше 
иницијалната каписла од каде 
ќе тргне политичката битка, 
чиј ринг секојдневно се 
збогатува со нови местенки и 
потфрлања. Интерпелациите 
се само легалната страна на 
политичкото надмудрување, 
наспроти оние кои се прават 
во собраниските кулоари или, 
пак, во кафеаните во близина 
на Собранието.

"

креира јавното мнение во државата.
Лидерката на СДСМ, Радмила Шеке-

рин ска, речиси и да остана без зборови 
по настапот на Тачи. Се обиде да ма не в-
рира во друга насока, но безуспешно. 
Бледата изјава насочена кон премиерот 
на Република Македонија, Никола Гру ев-
ски, не остави простор за верување дека 
ја разбрала пораката која претседателот 
на ДПА, й ја испрати на овој начин. На-
про тив, остави впечаток дека верува оти 
сè тоа е поради интерпелацијата на за-
меник-министерот за внатрешни ра бо-
ти, Рефет Елмази, кој и беше главна тема 
на собраниската седница.

И токму тој Елмази предизвика се ри-
озен политички потрес, кој почна на ре-
лација власт-опозиција, но подоцна се 
префрли и на ниво власт-власт! Заменик-
министерот за внатрешни работи, кој 
својата интерпелација во Собранието ја 
заслужи клоцајќи пратеник на ДУИ, за 
време на таканаречените "бомбашки пра   -
тенички денови", по сè изгледа, беше 
иницијалната каписла од каде ќе тргне 
политичката битка, чиј ринг секојдневно 
се збогатува со нови местенки и пот фр-
лања. Интерпелациите се само легалната 
страна на политичкото надмудрување, 
наспроти оние кои се прават во со бра-
ниските кулоари или, пак, во кафеаните 
во близина на Собранието.

Но, дали оваа бомба од реакции при-
стигна и до премиерот на Република Ма-
кедонија? Колку тој е вклучен во оваа ла-
крдија? Засега успешно се дистанцира, 
веројатно очекувајќи полека но сигурно 
страстите да се смират меѓу двете заво-

јувани страни, во случајов ДПА и НСДП, 
кои навистина потрошија значајно вре-
ме обвинувајќи се меѓу себе.

ДПА СТРАВУВА ОД 
ДУИ, НСДП ОД СЕБЕ!

Не е тоа лош филм. Ниту, пак, е лошо 
снимена епизода од некоја хит серија. Тоа 
е серијалот кавги меѓу владините ДПА и 
НСДП, кои наместо да ја насочат својата 
енергија во владини проекти или, пак, 
ако веќе мораат да бидат во ко нфликт со 
некого, тоа да биде опозицијата, тие не-
колку дена ја трошеа енергијата на меѓу-
себни обвинувања, за тоа кој, што и кол-
ку работи во власта. Се разбира, како пр-
ет ходница на меѓусебните изјави, со кои 
се обвинуваат за предавство и неприн-
ци пиелност, и со кои секој ден ги полнат 
тв-дневниците и весниците, поднесуваат 
интерпелација или, пак, поддржуваат туѓа.

Сè почна со онаа на Рефет Елмази, под -
несена од опозицијата, а која коали цио-
ниот партнер на ДПА од власта, НСДП, 
одлучи да ја поддржи. Ваквиот став, спо-
ред лидерот на НСДП, Тито Петковски, 
се должи на фактот дека неговата пар-
тија наводно не поддржувала насилство 
во Собранието, при тоа алудирајќи на 
клоцањето на Азис Положани од страна 
на Елмази. Тоа, пак, беше доволен сигнал 
за ДПА да го врати ударот, и да најави де-
ка ќе поднесе интерпелација за работата 
на вицепремиерот Живко Јанкуловски, 
но и дека ќе ја поддржи веќе поднесената 

МАЛИ ПРОБЛЕ  МИ ЗАМАЛИ ПРОБЛЕ  
ГОЛЕМИ ГЛАВО   БОЛКИ!ГОЛЕМИ ГЛАВО 

ЗАСЕГА ГРУЕВСКИ СО ИСТИОТ ВЛАДИН ТИМЗАСЕГА ГРУЕВСКИ СО ИСТИОТ ВЛАДИН ТИМ



15  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  699 / 23.11.2007

Г Р У Е В С К И ,  М И Р О Т В О Р Е Ц  В О  С     О П С Т В Е Н А Т А  В Л А Д А О П С Т В Е Н А Т А  В Л А Д А

интерпелација од СДСМ за министерката 
за економија, Вера Рафајловска. Сè уште 
не е познато кога на дневен ред ќе дој-
дат интерпелациите на двајцата минис-
три од НСДП. Што навистина ќе се го во-
ри на овие седници е вистински предиз-

визии се закани дека ќе ја напушти вла-
дината коалиција, само поради тоа што 
премиерот Никола Груевски разговарал 
со лидерот на ДУИ, Али Ахмети, од кој 
подоцна неспорно произлезе "Мајскиот 
договор", останува да видиме. Но, од 

тешките. Изминатава година, мора да се 
признае, колку што беше успешна на еко-
номски план, толку политички прак тич-
но тапкаше во место. И не само тоа, туку 
и постојано се продлабочуваше поли-
тичкиот јаз, особено на релација власт-
опозиција. Но, тоа е нормален политички 
тек на настаните. Приказната почнува да 
добива сериозна диоптрија во моментот 
кога политичките шевови почнаа да пу-
каат внатре во власта. Ситуацијата во 
која се најде премиерот Никола Гру ев-
ски, односно да избира меѓу нарушување 
на односите меѓу неговата партија и 
ДПА, доколку се одлучеше пратениците 
на ВМРО-ДПМНЕ да ја поддржат интер-
пелацијата за Рефет Елмази, практично 
досега беше еден од оние тешки мо мен-
ти на избор, кои тој ги имал во изми на-
тава година. Ризикот да избира меѓу на-
рушување на коалицијата и евентуален 
пад на власта или, пак, во најдобар слу-
чај отворен пас за терање муабети на 
опо зицијата, дека Тачи не само што е 
војвода, туку е и премиер, е навистина 
голем влог, пред сè, за Груевски, но и за 
севкупната Влада, која една година гра-
ди имиџ за Влада, која има намера да се 
движи по строго зацртани патеки. Но, да-
ли попуштањето на Груевски во поглед 
на Елмази можеби е заобиколување на 
некој одреден пат? Или тоа изгледа така, 
бидејќи се работи токму за Елмази, кој е 
најблизок соработник на Мендух Тачи 
кој, пак, е подготвен и да излезе од влас-
та, но никако да го жртвува Елмази. 

Излегувањето на ДПА од власта, не 
дека не е можно, особено ако се земат 
карактерните особини на Мендух Тачи, 
кој никако да научи дека во политиката 
мора да се биде воздржан, а не агре си-
вен и темпераментен. Што значи бом ба-
та може да пукне и за некоја друга ситуа-
ција во Владата, која не мора да биде 
врзана за Рефет Елмази. Но, што тогаш? 
Што во таа ситуација? Дали можеби и 
НСДП и ДПА размислуваат колку во мо-
ментов тежат на гласачкиот пазар, за  та-
ка лесно да се закануваат со излегување 
од Владата на Република Македонија? 
Да ли ДПА размислува за постојаниот 
факт дека ДУИ константно, речиси цела 
година, има многу подобар и повисок 
реј тинг од неа? Во превод тоа значи де-
ка Груевски овој пат би можел многу лес-
но и едноставно да направи коалиција 
со ДУИ, и на тој начин да реши многу по-
веќе проблеми, кои успеаја да се на плас-
тат во изминатава година, и дијалогот да 
го издигнат на ниво на највисоко поли-
тичко прашање во земјава.

Сепак, засега Груевски молчи, и ве ро-
јатно е во исчекување на развојот на 
настаните кои би следувале меѓу НСДП 
и ДПА, и нивната борба за тоа кој, како и 
колку работи во власта. Неговата изјава 
дека се работи за мали проблеми во вла-
дината коалиција, кои не можат да пре-
минат во нешто посериозно ниту, пак, 
истите да се решаваат со реконструкција 
на севкупниот владин тим, не дава на-
деж дека наскоро истите ќе бидат раз-
решени.

вик да се знае. Но, засега може само да 
се претпоставува.

Дали можеби ДПА ќе си дозволи во 
критикувањето на министрите од НСДП 
да открие многу финеси од работата на 
целата Влада воопшто? Дали ДПА, кога 
зборува за интерпелација на двајца ми-
нистри, размислува за тоа дека и тие се 
дел од владинот тим? Дали ДПА си ги по-
стави овие прашања кога ја поднесе ин-
терпелацијата, односно кога одлучи да 
поддржи интерпелација поднесена од 
СДСМ? Или, пак, можеби очекуваа во по-
следен момент ВМРО-ДПМНЕ да изреаги-
ра, и да не дојде до поднесување на ис-
тата. Но? Тоа не се случи. Очигледно ДПА 
во Собранието ќе мора сама да ја бие 
битката.

Дали е подготвена да ја напушти вла-
дината коалиција или, пак, се работи за 
уште еден трик, сличен на оној кога ли-
дерот на ДПА, Мендух Тачи, по сите теле-

ЛДП-СПАСИТЕЛКА!
Либералдемократите, кои долго време важат за приврзок на СДСМ, 

неодамна, односно по изборот на нивниот нов претседател, се обидоа 
да остават сопствен печат во политиката, при тоа јавно дистанцирајќи 
се од СДСМ. Нивната желба постојано да не ги поистоветуваат со СДСМ, 
толку многу ги надмина нивните очекувања, што и сами почнаа да 
веруваат во приказната дека се самостојни. И не само тоа туку дека се и  
пожелни за секого. Па, така пратеникот на оваа партија, Андреј Жер нов-
ски, отиде до таму што речиси во сите весници даде изјава, со која по-
твр дува дека ВМРО-ДПМНЕ наводно практично ги моли ЛДП да влезат 
во власта, особено сега кога НСДП и ДПА се боксираат меѓу себе со ин-
терпелации. Но, замислете Жерновски, така храбро и од ништо не пре-
дизвикан, му порачува на премиерот да излезе од љубовниот триа гол-
ник во кој се нашол. Зарем Жерновски помисли дека ЛДП е спасот за 
др жавава? Во каква ли илузија живее оваа партија?  

МАЛИ ПРОБЛЕ  МИ ЗАМИ ЗА  
ГОЛЕМИ ГЛАВО   БОЛКИ!БОЛКИ!

друга страна, пак, каква е пораката на 
НСДП? И натаму да глуми опозиција во 
власта, исто како што Тито Петковски глу-
меше опозиционер во минатата Влада, 
постојано пркосејќи му на Владо Буч ков-
ски.

ВОЈВОДАТА, 
ПАРТИЗАНОТ И 

БАЛИСТОТ!
Интерпелацијата за вицепремиерот 

Живко Јанкуловски најверојатно ќе би-
де повлечена. Но, доколку тоа не се слу-
чи, останува отворено прашањето што 
во оваа ситуација ќе прават пратениците 
на ВМРО-ДПМНЕ? Кого ќе бранат, а кого 
ќе напаѓаат? Или можеби цело време ќе 
молчат? Во каква ситуација се најде 
ВМРО-ДПМНЕ? Веројатно во една од по-
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