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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Д П А  З А М И Н А  В О  Д Е Б Е Л А  О П О     З И Ц И Ј А   Д П А  З А М И Н А  В О  Д Е Б Е Л А  О П О  

ГРУЕВСКИ САМ    В О  Б О Р БАТАГРУЕВСКИ САМ  

ЗА ОДБРАНА   НА ИМЕТО!?ЗА ОДБРАНА 
Бура од емоции, неизвесност, ст-

рав, политички земјотрес, повле-
кување, прикривање, сомневање, 

запрашување, обвинување, мимикрија... 
и што уште не. Сè ова й се случуваше на 
коалиционата Влада на Република Ма-
кедонија во текот на изминатава сед-
мица, која ја остави јавноста да се пра-
шува дали постои власт во државата во 
која живее, односно дали еден дел од 
неа свесно работи на нејзино уривање? 
Несомнено, во најзначајните моменти 
за Република Македонија или, пак, кон-
кретно кога нашава земја ги живее, мо-
жеби, најнеизвесните денови од нејзи-
ното осамостојување, дел од поли тич-
ко-државниот врв одлучи да биде бе-
зобразно некоректен и да ја доведе на-
цијата во ситуација на комплетна не-
извесност.

Не случајно избраниот тајминг за из-
легување од власта од страна на ДПА 
дополнително ја зовре политичката си-
туација во земјава, доведувајќи ја до 
точка на вриење, чија експлозија од 
ден на ден остава сè поголеми траги, 
кои сериозно го нарушуваат кре ди би-
литетот на Република Македонија како 
земја апликант за Европската унија и за 
НАТО. Разигрувањата на т.н. темни сце-
нарија или, пак, лепење етикети за тоа 
дека некој е путинист, или русофил, го-
вори за стравот од сопствениот чекор, 
кој го преземаат како последица на 
енормно нискиот партиски рејтинг, кој 
оваа партија не успеа да го подобри 
ниту со приказните за деца од типот 
оставки на сите свои партиски функ-
ционери, дотолку повеќе што истите 
завршија театрално како што и почнаа. 
Нивната втора шанса, играњето на по-
литичка карта за тоа кој е прозападно, а 

Вонредни парламентарни 
избори сигурно ќе се случат 
веднаш по одржувањето на 
Самитот на НАТО. Дотогаш ќе се 
обидеме да функционираме со 
оваа т.н. малцинска Влада. Во 
секој случај многу подобро 
решение од ступидната широка 
коалиција, која по кулоарите се 
заговараше многу порано од 
јавното официјализирање на 
владината криза, а која ја 
видовме во 2001 година. На 
сите оние кои имаа можност да 
соработуваат со таа широка 
Влада или, пак, како што ја 
нарекуваа Влада за 
национален спас, јасно им 
беше дека станува збор за збир 
на лица или експерти од 
различни партии, чија основна 
цел беше секој да ја пее својата 
песна. Раштиман оркестар кој 
ни ги параше ушите уште пред 
да заврши седницата на 
Владата.

Барањата кои лидерот на 
ДПА, Тачи, му ги испорача на 
премиерот Груевски се веќе 
познатите албански барања, 
кои ги посакува секоја 
политичка партија од 
албанскиот политички кампус 
или, пак, ги доставува до секој 
премиер на Република 
Македонија. И до тука не е 
ништо спорно. Ситуацијата 
почнува да се комплицира од 
моментот кога до ист премиер 
пристигнуваат речиси 
идентични барања од две 
албански партии. Едната од 
позиција на опозиција, која 
успеа со истите барања да 
издејствува таканаречен 
"Мајски договор", и другата од 
позиција на власт, која никако 
не може да стигне нив да ги 
постави на дневен ред во 
Владата. Или, пак, задоцнето 
реагира во споредба со 
партијата од опозиција, која 
мошне умно и, се разбира, 
помогната од меѓународниот 
фактор, со кој патем речено 
функционира одлично, успеа 

да ги спакува во "Мајски 
договор".

кој проруски ориентиран, и тоа в очи на 
влезот на земјава во НАТО, веројатно е 
последната сламка за која ДПА се фаќа 
во пресрет на предвремените избори, 
сметајќи на радикалните албански ст-
руктури кои, како што самите велат, лег-
нуваат и стануваат со сонот за НАТО. 
Но, дали со Македонија заедно?

Непочитувањето на меѓусебната по-
литичка доверба и традиционалната ре-
лација со десните партии, која на 5 јули 
пред две години беше свето правило за 
ДПА, од денешен аспект само ја пока-
жува нивната непостојаност, особено 
кога станува збор за претседателот на 
државата Бранко Црвенковски, кој во 
последен момент за нив е единствената 
личност која сосема ја разбира ситуа-
цијата во која се наоѓа Македонија. 
Овој некоректен однос од страна на 
ДПА само уште еднаш ја потврди тезата 
дека во политиката во Република Ма-
кедонија не постојат традиционални 
партнери, туку дека сè се сведува на гол 
интерес, кој завршува со подметнувања 
и тајни преговарања, кога ќе се на ми-
риса поголема власт од оваа која се има 
во моментот или, пак, кога некој така 
убедливо ќе им понуди нешто што не ќе 
можат да го одбијат!?

ПОДОБРО 
МАЛЦИНСКА ВЛАДА 
ОТКОЛКУ ШИРОКА 

КОАЛИЦИЈА!
Политичката криза во Македонија не 

само што сè уште трае, туку има ин ди-
ции сè повеќе да се зголемува и покрај 

ЛИДЕРИТЕ СЕ ДОГОВОРИЈА ЗА МАЛЦИНСКА ЛИДЕРИТЕ СЕ ДОГОВОРИЈА ЗА МАЛЦИНСКА 
ВЛАДА. ДПА СЕ ПРЕДОМИСЛИ ВЛАДА. ДПА СЕ ПРЕДОМИСЛИ 
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Д П А  З А М И Н А  В О  Д Е Б Е Л А  О П О     З И Ц И Ј А    З И Ц И Ј А   

ГРУЕВСКИ САМ    В О  Б О Р БАТА  В О  Б О Р БАТА   

ЗА ОДБРАНА   НА ИМЕТО!? НА ИМЕТО!?

обидите да се смири со проектот наре-
чен малцинска Влада, чија задача треба 
да биде во наредниве две седмици да 
работи Република Македонија да ја вне-
се во НАТО. Значи требаше да имаме 
мир в куќа сè со цел да успееме да ја 
истуркаме работата до крај, и конечно 
да ја кренеме рампата на Алијансата, па 
макар тоа да се случи и со министри 
кои официјално се во оставка, односно 
се надвор од Влада. Или, пак, со опо зи-
ција која глуми конструктивност пред 
камерите, а зад нив брифира за не-
спретноста на Владата. Но, само бри фи-
ра, бидејќи цврсто стои зад идејата да 
нема вонредни парламентарни избо ри.

Но, за жал, на сите опозициони по-
литички групи и партии во државата 

треба да им стане јасно како всушност 
им е јасно и на врапчињата, дека вон-
редни паламентрани избори сигурно 
ќе се случат, и тоа не за шест месеци, 
како што претпочитуваат некои поли-
тичари и аналитичари по мерка во зем-
јава, туку веднаш по одржувањето на 
Са митот на НАТО, се разбира, со це лос-
но запазување на уставните норми. До-
тогаш ќе се обидеме да функционираме 
со оваа т.н. малцинска Влада, која е 
замислена да функционира со целосен 
капацитет, односно со широка поли-
тичка поддршка, без оглед на фактот 
што е јасно дека ваков концепт на власт 
во нашава држава не може да про функ-
ционира. Во секој случај многу подобро 
решение од ступидната широка коали-

ција, која по кулоарите се заговараше 
многу порано од јавното официјализи-
рање на владината криза, а која имавме 
можност да ја видиме во 2001 година. 
На сите оние кои имаа можност да со-
работуваат со таа широка Влада или, 
пак, како што ја нарекуваа Влада за на-
ционален спас, јасно им беше дека ста-
нува збор за збир на лица или експерти 
од различни партии, чија основна цел 
беше секој да ја пее својата песна. Ра-
штиман оркестар кој ни ги параше уши-
те уште пред да заврши седницата на 
Владата.

Сликата која ДПА ја создава за себе и 
за земјава говори за фактот дека истото 
ќе се случи и со оваа т.н. малцинска или 
техничка Влада, бидејќи од самиот ст-
арт не може да профункционира, се 
разбира, пред сè, благодарение на ДПА, 
иако е создадена исклучително поради 
една единствена задача, да јури кон 
НАТО. Но, за да се стигне до таму треба 
да се реши едно мошне значајно пра-
шање, од кое всушност и почна поли-
тичката криза и расплетот на сценари-
јата за предавници и кодоши. Праша-
њето за името на државата, кое сè уште 
е голема раска во очите на Грција, но и 
за дел од земјите-членки на НАТО, кои 
покажуваат дека вистински сакаат да 
нè видат седнати до нив во Алијансата. 
Сепак, и покрај одлично сработените 
ре форми во одбраната, за кои по твр-
дуваат речиси сите земји чија работа е 
да го следат нашиот напредок, очи гле-
ден станува фактот дека политичките 
критериуми се врвот на кој мора да се 
искачиме. По речиси неуспешните, ба-
рем засега, преговори со Грција во по-
глед за името, политичките критериуми 
полека но сигурно, за жал, стануваат 
репер и за преговорите со Европската 
унија, кои би требало набрзо да стар-
туваат.

ДПА НЕ УСПЕА ДА ГО 
УЦЕНИ ПРЕМИЕРОТ
Техничка или малцинска Влада, сеед-

но, битно е да се намали тензијата која 
изминативе неколку дена ја окупираше 
Република Македонија. По речиси едно-
годишно фемкање и играње играчки, 
ДПА конечно одлучи да излезе од вл-
аста, иако тоа го најавуваше веќе по-
долго време. Официјалниот став за ова 
нивно решение е наводната неприн-
ципиелност од страна на премиерот на 
Република Македонија, Никола Груев-
ски, кон нив, односно поради неис пол-
нувањето на барањата, кои неодамна 
претседателот на оваа партија, Мендух 
Тачи, му ги достави лично на пре мие-
рот.

Барањата кои Тачи му ги испорача на 
премиерот се веќе познати албански 
барања, кои ги посакува секоја поли-
тичка партија од албанскиот политички 
кампус или ги доставува до секој пре-
миер на Република Македонија. И до ту-

ТАЧИ СЕ РАЗБИРА СО ЦРВЕНКОВСКИ

По двегодишната сериозна кавга на релација претседател на 
Република Македонија-претседател на ДПА почувствувавме 
мало затоплување. Иницијативата дојде од лидерот на ДПА, 
Мендух Тачи, кој изјави дека само претседателот на државата, 
Бранко Црвенковски, ја разбира ситуацијата во која во мо-
ментов се наоѓа Република Македонија. Ова приближување на 
Тачи кон Црвенковски, од Кабинетот на шефот на државата не 
сакаат да го коментираат. Но, сепак познавачите на состојбите 
велат дека станува збор за свртување на политичката карта од 
страна на Тачи, пред сè, поради неговото веќе јавно раска ру-
вање со премиерот Груевски, и надеж дека папата ќе го врати 
во игра.

ИЗЛЕЗОТ ОД СВОЈАТА ИЗЛЕЗОТ ОД СВОЈАТА 
ПОЛИТИЧКА КРИЗА ПОЛИТИЧКА КРИЗА 

ТАЧИ ГО ГЛЕДА ВО ТАЧИ ГО ГЛЕДА ВО 
ЦРВЕНКОВСКИЦРВЕНКОВСКИ
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ка не е ништо спорно. Ситуацијата поч-
нува да се комплицира од моментот ко-
га до ист премиер пристигнуваат речи-
си идентични барања од две албански 
партии. Едната од позиција на опози-
ција, која успеа со истите барања да го 
издејствува т.н. "Мајски договор", и дру-
гата од позиција на власт, која никако 
не може да стигне нив да ги постави на 
дневен ред во Владата. Или, пак, задоц-
нето реагира во споредба со партијата 
од опозиција, која мошне умно и, се раз-
бира, помогната од меѓународниот фак-
тор, со кој патем речено одлично функ-
ционира, успеа да ги спакува во "Мајски 
договор" кој, за жал, почнува да станува 
приоритет не само за НАТО, туку и за 
Европската унија. И тука е болката. Тој 
што пристигнува последен до стартот, 
или во случајов втор, се лути.

Мендух Тачи, кој досега многу пати 
реагираше повеќе од жестоко за лидер 

страна треба легално да ја признае и 
сопствената вина што не успеал пред 
Али Ахмети на Груевски да му го понуди 
истиот договор. Сигурно во изминативе 

две години, колку што седи во Владата 
заедно со Груевски, ја имал таа можност, 
но нејасно е зошто чекал тоа да го 
направи неговиот конкурент, односно 
ДУИ, за потоа да понуди пандан на ист 
таков договор? Доколку ги прашате од 
ДПА ќе ви одговорат дека го чекале вис-
тинскиот момент, бидејќи измина тиве 
две години со полна пареа работеле на 
зголемувањето на рејтингот на пре мие-
рот. Но, доколку ги прашате ДУИ, тие ќе 
ви речат дека со барања се влегува во 
власт, а не се излегува од неа!

Врвот на ДПА, соочен со фактот дека 
ДУИ ги претрка со договорот и нај ве-
ројатно ја зема славата, што реално ќе 
се материјализира во гласови кај ал бан-
скиот електорат, се одлучи на уцену-
вачки потег, кој кај премиерот едно-
ставно не помина. Токму затоа ДПА и ја 
напушти Владата и одлучи да оди во 
опозиција. Единствениот проблем е во 
тоа што ова го направија во значаен мо-
мент за Македонија и со груби критики 
на сметка на премиерот Никола Груев-
ски, што на оваа партија ќе й донесе 
долг опозиционен стаж.

ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКИТЕ ПАРТИИ "ПОПУШТААТ" ВО СТАВОТ

Спорот кој Република Македонија го има со Грција за нашето ус-
тавно име не само што направи сериозен проблем при нашиот 
влез во НАТО, туку во последен период доби и на тежина, пре диз-
викувајќи сериозна политичка криза во земјава, која заврши со 
излегување на ДПА од власт. Ваквиот расплет на настаните се дол-
жи на делумното неспокојство кое владее кај дел од политичките 
партии во земјава, кои кришум размислуваат за промена на на ше-
то уставно име, наспроти сигурноста во непроменливоста на името 
кај голем број македонски граѓани и премиерот Никола Груевски.

Причина за промената на ставовите кај дел од македонските 
партии, во поглед на промена на уставното име, лежи во стравот 
дека нашава земја нема да влезе во НАТО, со што на подолг период 
ќе остане изолирана (нешто што постојано го гледаме во Србија), 
но и според наши извори, интензивниот притисок кој врз нив го 
вршат одредени странски дипломати во земјава, вклучувајќи и 
грчки. Влогот кој ќе го добијат е влез на нашава држава во НАТО, но 
и власт, преточена во широка коалиција, бидејќи избори станува 
страшен збор за речиси сите партии во Македонија.

на една владејачка партија, се чини 
дека овој пат отиде предалеку. Сосема 
е во право кога се лути за постоењето 
на "Мајскиот договор", но од друга 

КОЈ ЌЕ СЕДИ ВО НОВИОТ КОЈ ЌЕ СЕДИ ВО НОВИОТ 
СОБРАНИСКИ СОСТАВ? СОБРАНИСКИ СОСТАВ? 


