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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

З О Ш Т О  С È  У Ш Т Е  Ж И В Е Е М Е  П О Д      П Р Е С И Ј А  Н А  Б Ј Р М ? !З О Ш Т О  С È  У Ш Т Е  Ж И В Е Е М Е  П О Д   

Владата на премиерот Никола Гру-
евски, лидер на ВМРО-ДПМНЕ, 
брои ситно. Но, не само ситно до 

НАТО, туку и до својот крај, кој е од бе-
лежан со низа контроверзни настани и 
уцени, кои всушност ги покажаа сите 
политички разлики во владејачката 
коалиција, која на залезот од својот ман-
дат се испокара од национални, тесно-
партиски, па дури и од лични причини.

Тоа значи дека само времето ќе по-
каже кој бил во право, а кој се "шлепал" 
за да ја искористи победничката ма-
тематика на ВМРО-ДПМНЕ стекната на 
парламентарните избори во 2006 го ди на.

Доколку се анализира бунтот на ДПА 

Времето ќе покаже кој бил 
во право, а кој се "шлепал" 
за да ја искористи 
победничката математика 
на ВМРО-ДПМНЕ стекната на 
парламентарните избори во 
2006 година.

Од бунтот на ДПА и од 
уцените дадени од страна на 
лидерот на оваа партија 
може да се констатираат 
неколку главни цели: Кој е 
поголем Албанец во РМ, 
односно кој е поголем борец 
за албанските национални 
права, Тачи или Ахмети? Кој 
од нив ужива поголем 
рејтинг кај гласачкото 
албанско тело? Кој од нив е 
позасегнат од хашките 
предмети, кои пристигнаа за 
процесуирање пред 
македонското судство?

Колку албанските 
политичари од Македонија 
се зависни од интересите на 
Приштина?

Како одеднаш се зближија 
интересите на Мендух Тачи и 
на претседателот на 
државата, Бранко 
Црвенковски? Каде тие го 
пронајдоа својот интерес, 
иако пред извесно време 
лидерот на ДПА ги плукаше 
и него и раководството на 

СДСМ со нареднички 
чинови и кокарди на 
главата?

и уцените дадени од страна на лидерот 
на оваа партија, Мендух Тачи, може да 
се констатираат неколку главни цели:

Кој е поголем Албанец во РМ, од нос-
но кој е поголем борец за албанските 
национални права, Тачи или Ахмети? 

Кој од нив ужива поголем рејтинг кај 
гласачкото албанско тело?

Кој од нив е позасегнат од хашките 
пр едмети, кои пристигнаа за проце су и-
рање пред македонското судство?

Колку албанските политичари од Ма-
кедонија се зависни од интересите на 
Приштина?

И на крај, како одеднаш се зближија 
интересите на Тачи и на претседателот 
на државата Црвенковски? 

Каде тие го пронајдоа својот интерес, 
иако пред извесно време лидерот на 
ДПА ги плукаше и него и раководството 
на СДСМ со нареднички чинови и ко-
карди на главата?

Зошто во овој момент медиумите во 
земјава молчат околу ова круцијално 
пра шање, кое се покажа поважно и од 
влезот во НАТО, но и од патот кон ЕУ.

"ТРИ КОЊИ ДЕБЕЛИ"
Некои аналитичари сметаат дека 

овој ненајавен краткотраен брак од ин-
терес всушност е дел од играта за да се 
победи грчката закана за вето за наш 
влез во НАТО. Можеби во овој факт по-
стои вистина, но никој не може да нè 
убеди дека Тачи глуми за Оскар, а уште 
повеќе дека Груевски си игра мајтап со 
домашната и со меѓународната јавност. 
Истовремено, уривањето на Владата на 
ВМРО-ДПМНЕ беше главна цел на ше-
фот на државата, Бранко Црвенковски, 
бидејќи погреши во проценките за спо-
собноста на лидерката Радмила Шеке-
ринска и останатото највисоко пар тис-
ко раководство на СДСМ.

Поради тоа, неговите должници и 
доушници во сите државни и медиумски 
структури се ставија во машинеријата 
за опструирање на Владата на Груевски, 
кој сепак не падна од Марс, туку "падна" 
поради неспособноста на избраните 
кадри на ВМРО-ДПМНЕ, кои седнаа во 
министерските фотелји. Со "три коњи 
дебели" тој не може да трча "стипл-
чез". Кои му беа тркачите: Зоран Ста-
врески, Гордана Јанкуловска и Антонио 
Милошоски. Сите други беа ветер и 
магла или бркаа свој или партиски биз-
нис. Најголемо разочарување прет ста-
вува Габриела Коневска-Трајковска, ко-

"Ова не е потег кој е од корист 
на државата. Ова е потег кој ги 
урива позициите на државата. 
Ко га некоја партија повлекува 
таков потег треба да знае дека 
нејзиниот електорат ќе го пре-
познае тоа, и нема многу да биде 
среќен, особено не во ова време. 
И македонските Албанци сакаат 
влез во НАТО, а поголемиот дел, 

"ДПА се одлучи да изврши 
уцена. Јас не прифаќам уцени. 
Особено не од ваков тип, и на 
ваков начин поставени. Секогаш 
сум бил подготвен да разговарам 
и да барам решенија за сите те-
ми и проблеми, но не под ваков 
притисок, и во вакви историски 
моменти за државата", истакна 
премиерот Никола Груевски во 
интервјуто за МИА. 

"ДАЛ ДА ПЛАЧАМ ИЛ ДА СЕ СМЕАМ""ДАЛ ДА ПЛАЧАМ ИЛ ДА СЕ СМЕАМ"
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З О Ш Т О  С È  У Ш Т Е  Ж И В Е Е М Е  П О Д      П Р Е С И Ј А  Н А  Б Ј Р М ? ! П Р Е С И Ј А  Н А  Б Ј Р М ? !

ја не успеа да се снајде во владиниот 
тим, а уште повеќе да го пренесе своето 
искуство од работењето во невлади-
ниот сектор. Рамо до рамо беа и Трајко 
Славески и Миле Јанакиески, кои од-
време-навреме ќе нè потсетеа дека се 
меѓу живите.

Имено, успех не се постигнува со 
про дажба на плацот позади "Рамстор", 
исто како и со фаќањето на функцио-
нерот, кој за 5.000 евра уценуваше ин ве-
ститори за изградба на бензинска пум-
па. Сума сумарум добро е тоа што Вла-
дата кратко трае.

ШЛЕП СЛУЖБИ
Овој владин кабинет и не можеше 

повеќе да стори, бидејќи прво падна 
моралот за борбата против корупцијата, 
дури им се расипа и клапата од филмот 
со апсењата, кои се експонираа во јав-
носта. Тоа значи дека постои реална 
опасност сè да оди во заборав, бидејќи 
другите сегменти од функционирањето 
на Владата доцнеа со своите реформи, 
потези или активности.

Шлеп службите на НСДП, потоа на 
СП, на ДС, како и на другите малцински 
партии не работеа. Нивните служби беа 
во служба на партијата или во функција 
на личното портфолио. Всушност, каде 
да се препознаат Рафајловска, Спасе-
новски или Јанкуловски. Тие везден со-
леа памет или шетаа по улици, барајќи 
си работа, иако молеа да не ја добијат. 
Она што во последен момент процвета 
- земјоделието и субвенциите - е бла-
годарение на вишокот собран данок, 
како и на предвремениот платен долг 
кон Парискиот клуб на доверители.

НИКОЛА НЕ МРДА НИКОЛА НЕ МРДА 
СО ПРСТ ИАКО ВО СО ПРСТ ИАКО ВО 

ФИЛМОТ НА БРАНКОФИЛМОТ НА БРАНКО  
ТАЧИ ГЛУМИ ЗА ОСКАРТАЧИ ГЛУМИ ЗА ОСКАР

"Постојат повеќе теории за нивното излегување. Некои анали ти-
чари сметаат дека тие сакаат да си го зголемат сопствениот рејтинг 
други, пак, велат дека ДПА е смртно исплашена од предвремени из-
бори и со ова сака да предизвика криза, со која ќе ги спречи пред-
времените избори, а трети говорат за нивни договори со други пар-
тии и политичари во Македонија за цели, кои допрва ќе се видат, че-
тврти велат дека во прашање се агенда и сценарија на други држави, 
на Грција, на Србија, Косово... Имам сопствено гледиште, а и многу 
ин формации за мотивите на ДПА. Нема да отфрлам ниту еден од го-
респомнатите, но во оваа прилика нема ниту да потврдам. Не сакам 
да дофрлам масло во огнот. Всушност, како и секогаш, наскоро вре-
мето сè ќе си покаже", оценува премиерот Груевски.

според анкетите, се заинтере си-
рани исто како и најголемиот 
дел од Македонците да не се жрт-
вува уставното име. Сепак, она 
што е најважно е да се порача 
дека граѓаните треба да бидат 
охрабрени, зашто државата има 
капацитет да се справи со сите 
предизвици", вели претседателот 
на македонската Влада.

КЛУЧОТ ЗА ЕГЗИСТЕНЦИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД И НЕГОВИОТ КЛУЧОТ ЗА ЕГЗИСТЕНЦИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД И НЕГОВИОТ 
ИДЕНТИТЕТ Е КАЈ НИВ, НО ТИЕ ГО ИЗГУБИЛЕ КАЛАУЗОТИДЕНТИТЕТ Е КАЈ НИВ, НО ТИЕ ГО ИЗГУБИЛЕ КАЛАУЗОТ
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Затоа премиерот се обидуваше да го 
покрие негативниот багаж, кој цело 
време му пречеше или го сопираше во 
намерите. Сите економски чекори беа 
постигнати со голем напор, иако за тоа 
постоеја реални услови.

Кој сè учествуваше во изработката 
на планот за пораз на премиерот Ни-
кола Груевски? Освен гореспомнатите 
функционери во хајката против 100-те 
"Гуливерови" чекори на "портокаловата 
револуција" во Македонија, учествуваа 
функционерите на ДПА, кои се покажаа 
како најслаба карика во владиниот ка-
бинет. Зошто? За ова е виновен Мендух 

на маргините од политичкиот мозаик 
во Македонија.

Премиерот Никола Груевски јавно 
призна дека Бучковски е најзаслужниот 
граѓанин, кој го доведе автомобилскиот 
гигант "Џонсон Контролс" во државава. 

Овој потег ги освежи надежите кај 
премиерот дека ќе успее да ја врати 
надежта кај граѓаните, но не увиде дека 
токму меѓу неговите избраници има 
пол трони на македонската олигархија, 
која не дозволува процут на еконо ми-
јата и здрава конкуренција. Затоа по-
срамен се бореше против сите, вклу-
чувајќи го и претседателот на државата, 
Бранко Црвенковски, кој не му дозволи 
да ја реализира програмата на ВМРО-
ДПМНЕ.

Груевски "падна" во оној момент ко-
га прифати да соработува со НСДП. Гру-
евски "падна" оној момент кога прифати 
да преговара со ДУИ. Груевски "падна" 
кога прифати да разговара со сите, вк-
лучувајќи го и довчерашниот партиски 
лидер, кој пред неколку години му заби 
нож в грб.

Затоа премиерот не увиде дека прво 
треба да има сила да ги надмине пар-
тиските слабости, а дури потоа да фор-
мира тим кој победува.

ХИП-ХОП РИТАМ
"Сношти минавме" покрај зградата 

на "Илинденска" ББ за да забележиме 
дека ништо ново не се случува. Сè е ис-
то како и порано, малцинската Влада 
или техничката Влада работи до ноќ, а 
другите земаат плата, или поточно ни-
шаат врата. Цели 17 години нишаа вра-
та и многу други министри, на кои па-
тем не им фали ни влакно, иако во ме-
ѓувреме го сменија нашето име, па така 
станавме БЈРМ, наместо РМ. По чиј пр-
едлог влеговме во овој хип-хоп ритам? 
Дали е виновен стариот волк или него-
виот наследник? Зошто не беа казнети 
министрите кога ТАТ 'ршум ни направи? 
Зошто се раскрчмија државните прет-
пријатија, а стечајците не добија ниту 
де нар? Зошто го сменивме Уставот во 
2001 година? Зошто сè уште живееме 
под таа пресија? Република Македонија 
ќе живее и натаму ако не влеземе во 
НАТО! Македонскиот народ ќе ја над жи-

вее и ЕУ, доколку таа не сака да влеземе 
под уставното име! На крајот на кра иш-
тата, Македонците ќе преживеат и ако 
Владата на Никола Груевски биде сме-
нета со некоја нова, бидејќи ниту имаат 
плата од 500 евра, ниту имаат работа за 
да купат леб. Она што е најзначајно е 
дека не смее да се менува името, кое 
значи национален идентитет, без кој не 
може да живее македонскиот народ, но 
и останатите, кои влијаат врз поли тич-
ката криза во земјава.

Никола Груевски стапи на функ-
цијата претседател на Владата на 
27.8.2006 г. Роден е на 31.8.1970 г. 
во Скопје.

Професионално искуство: ав-
густ 2006 г. премиер на РМ; 2005 г. 
пот претседател на Евроат лант-
скиот со вет на РМ; во периодот 
сеп тември 2002 и август 2006 г. чл-
ен на Со бра нието на РМ; во пе ри о-
дот 2002-2004 г. претседател на 
со браниската Ко мисија за финан-
сии и буџет и член на постојаната 
собраниска Комисија за соработка 
со Европскиот пар ла мент. Од мај 
2003 г. лидер на ВМРО-ДПМНЕ 
(дес но ориентирана пар ти ја). Во 
2003 г. советник на министерот за 
финансии на Република Србија, 
преку проект на УСАИД за зајак ну-
вање на капацитетот на Минис тер-
ството за финансии. Во периодот 
2000-2002 г. претседател на Држав-
ната комисија за хартии од вред-
ност;1999-2002 г. министер за фи-
нансии; гувернер на Република 
Ма  кедонија во Светска банка и во 
Ев ропска банка за обнова и раз-
вој; во 1998-1999 г. министер без 
ресор и ми нистер за трговија;1998 
г. прет се дател и основач на бро-
керската асо цијација на РМ.

Образование: 2006 г. магистер 
по економски науки; 1996 г. квали-
фика ции за меѓународниот пазар 
на ка питал - Лондонски институт 
за хар тии од вредност; во пе ри-
одот од 1989 до 1994 г. дипло ми-
ран еко но мист, студирал на  Еко-
номски фа кул тет во Прилеп.

"Грција ги одби сите предлози 
кои би значеле политичка одред-
ница пред нашето име за меѓу-
народна употреба. Така што при-
давките Демократска, Независна, 
Суверена, Уставна и слично кате-
горично се одбиени од Грција. 

Тоа го кажаа грчкиот премиер 
и министерката за надворешни 
работи неколку пати јавно. Тие 
неколку пати повторија дека не 
ги интересира нашето политичко 
уредување, и дека инсистираат 
на географска одредница. Тие и 
јавно и на посредниците им сооп-
штиле дека би можеле да се со-
гласат за Горна, Северна, Вар дар-
ска, придавката Скопје по нашето 
уставно име, или евентуално Но-
ва Македонија", истакнува Груев-
ски.

Тачи, кој ги избрка сите интелектуалци 
од партијата, а дури потоа мирно спие-
ше и владееше со Груевски.

Оние кои минаа низ решетото на Та-
чи се блиски партиски лица, кои стра-
вуваа од лидерот, освен Имер Селмани, 
кој мораше да го толерира, бидејќи 
презимето и името на Селмани беше 
ценето во ЕУ, но и самиот беше "крупна" 
инвестиција. Меѓутоа, каква инвести-
ција?!  

Згора на сè, доколку се додаде пер-
соналниот однос на пратениците во Со-
бранието, тогаш и на премиерот му ста-
на јасно дека не само што треба да ја 
ремонтира партијата, туку за неговата 
кариера е најдобро да гради рејтинг, а 
дури потоа да го претрча својот после-
ден маратонски круг - вонредни избо-
ри.

Во прилог на оваа препознатлива те-
за му одеа и противниците, кои и са ми-
те беа неуспешни, така што гувееја по-
крај неговата слава и политичка по-
пара.

Она што малку значи за нацио нал-
ниот интерес, за државата, всушност е 
заслуга на експремиерот Владо Буч ков-
ски, кој "силум на приликите" се најде 

ПРИМИРЈЕТО ТРАЕШЕ НЕКОЛКУ ЧАСАПРИМИРЈЕТО ТРАЕШЕ НЕКОЛКУ ЧАСА


