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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

П Р Е М И Е Р О Т  Г И  П О С А К У В А  И  Д У И        И  Д П А  В О  С В О Ј О Т  К А Б И Н Е ТП Р Е М И Е Р О Т  Г И  П О С А К У В А  И  Д У И    

ДУИ ГРАБИ, Д   ПА СЕ МИСЛИ!ДУИ ГРАБИ, Д  

Третото и последно прегласување 
конечно го одлучи победникот 
во албанскиот политички кампус. 

Демократската унија за интеграција го 
заврши изборниот циклус со осум нае-
сет пратенички мандати, додека нив-
ниот ривал, Демократската партија на 
Албанците, со големи негодувања, дој-
де до бројката од единаесет прет став-
ници во Собранието. Овој скор од ос-
воени пратенички места за шефот на 
изборниот штаб на ДУИ, Изет Меџити, е 
очекуван, со што, како што потенцираше 
на денот на гласањето, неговата партија 
само ја потврдила победата од први 
јуни. Со овој став не се согласува ге не-

Сепак, она што кај многумина 
предизвикува сериозен револт е 
министерот за одбрана во оставка, 
Лазар Еленовски, кој заедно со 
својата дружина од т.н. членови, се 
надева дека и натаму ќе остане на 
оваа позиција, иако својот 
политички субјект го формираше 
по завршувањето на изборниот 
процес. Неговата нереална желба 
повторно да се најде во владините 
структури е повеќе од 
безобразлук, пред сè, поради 
фактот што на ниеден начин не 
придонесе за победата на ВМРО-
ДПМНЕ ниту, пак, за 
ослабнувањето на неговата 
матична партија НСДП. Во крајна 
линија граѓаните на Република 
Македонија довербата на 
изборите му ја дадоа на ВМРО-
ДПМНЕ, а не на поранешните 
комунисти, кои на секој начин се 
обидуваат да се приклучат кон 
портокаловиот круг. Станува ли тој 
претесен!?

Деновиве претседателот на 
ДПА, Мендух Тачи, треба да се 
соочи со двете струи во 
сопствената партија. Едната, која е 
категорично за тоа ДПА во иднина 
да оди во опозиција, се разбира, 
доколку ДУИ успее да се договори 
со Груевски, и другата, која е 
расположена за тоа да се 
партиципира во власта, и да се 
прифати понудата на Груевски, 
односно да се прифати фактот 
дека нивната партија ќе биде втор 
албански партнер во владиниот 
кабинет. Засега на Тачи тешко му 
оди убедувањето за повеќе 
прагма кај своите сопартијци, и 

покрај огромниот притисок 
кој го има од страна на 
меѓународната заедница.

ралниот секретар на ДПА, Имер Алиу, 
кој на прес-конференција јавно потвр-
ди дека партијата на Тачи за ова пре-
гласување воопшто не била заинте ре-
сирана, бидејќи според нивната пер-
цепција, од страна на ДИК на оваа пар-
тија й биле украдени 50.000 гласови.

Дефинитивно изборна драмолетка 
ги одбележа изборите во албанскиот 
политички блок, поради кој Р Маке до-
нија доби многу сериозни забелешки 
од страна на Европската комисија, која 
повеќе од сигурно ќе ги нотира во сво-
јот извештај на есен. Фактот дека из-
борните нерегуларности се случија ис-
клучително во регионите каде гласаат 
Албанците доволно не ја менува  сли-
ката за Македонија како земја во која 
власта се добива или, пак, се губи по 
пат на насилство!? Европската унија е 
сосема свесна за тоа кој ги предизвикува 
изборните инциденти но, за жал, овој 
податок е одличен изговор за оние 
земји - членки на Унијата, кои го ос по-
руваат нашиот влез во друштвото. Очи-
гледно тоа не им значи ништо на ал-
банските политички партии во земјава, 
и токму затоа веројатно, и на третото 
прегласување, успеаја да направат ин-
циденти и за неколку часа да го пре ки-
нат изборниот процес. Дури и по трет 
пат тие не се потрудија да го положат 
тестот на демократијата, на која се по-
викуваат секојдневно, ставајќи нè сите 
во ситуација на постојан терор и со-
мневање во сопствената држава.

Неспорно, кој губи има право да се 
лути. Всушност, таа слика сме навикнати 
да ја гледаме на секои избори во Ма-
кедонија. Секогаш постои некој поли-
тички субјект кој негодува и кој не е 
задоволен од изборните резултати. Се-
когаш има приказна за фалсификат. По-
мала или поголема. Сеедно. Овој пат 
оваа приказна речиси до максимум се 
искористи во албанскиот политички бл-

ок, и таа остана актуелна до крајот на 
изборниот процес. ДПА е партијата која 
се лути. Тачи е претседателот кој вели 
дека му се украдени гласови со помош 
на ДИК! Затоа не ги признава изборните 
резултати. Но, прегласувања веќе нема. 
Конечниот скор е 18 пратенички ман-
дати за ДУИ и 11 за ДПА. Изборите во 
Република Македонија конечно завр-
шија.

ДУИ БАРА СВОИ ЛУЃЕ 
НА КЛУЧНИ МЕСТА!?

Третото прегласување не направи 
некоја битна промена во изборниот ре-
зултат меѓу ДУИ и ДПА. Иако пре миерот 
на Република Македонија, Никола Гру-

ПАНДЕ И ШАТЕВ!

ВМРО-ДПМНЕ конечно по не кол-
ку години одлучи да ја реализира 
одамна замислената идеја за фор-
мирање институт кој ќе се занимава 
со истражување на јавното мис-
лење во земјата, изработка на ана-
литички извештаи, како и про мо-
ција на погледите и идеите на кон-
зервативизмот, како основа за кре-
ирање на политиките втемелени на 
традиционалните вредности. Ин-
ститутот, кој ќе го носи името на 
Павел Шатев, се очекува да почне 
соработка со слични институти во 
Европа.

И сè дотука е в ред, освен на зна-
чувањето на неговиот претседател 
д-р Панде Лазаревски, чија поли-
тичка профилација воошто не со-
дејствува со десната идеологија!

ТАТАЧЧИ ТРЕБА ДА ЈА ЗГРАБИ ПОНУДАТА ОД ГРУЕВСКИИ ТРЕБА ДА ЈА ЗГРАБИ ПОНУДАТА ОД ГРУЕВСКИ
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ДУИ ГРАБИ, Д   ПА СЕ МИСЛИ! ПА СЕ МИСЛИ!
евски, најави дека ќе го чека и ова пре-
гласување, по кое ќе ги интензивира 
преговорите со двете албански партии 
за влез во Владата, сепак се чини дека 
тоа и не беше така неопходно. Побед-
никот во албанскиот политички кампус 
беше јасен уште на први јуни, или по-
точно многу пред тоа, се разбира, ако 
се суди според анкетите за јавно мне-
ние, во кои ДУИ сериозно предничеше 
пред ДПА. Шансите ДПА да се изедначи 
со ДУИ беа невозможни и нереални, 
исто како и дел од нарачаните пред-
изборни анкети, во кои ДПА му се при-
ближуваше, односно во некои дури и 
беше пред ДУИ. Сепак, и по третото 
прегласување се покажа кој ја ужива 
довербата кај албанските гласачи. Али 
Ахмети може да биде задоволен од из-
борните резултати и, ако е доволно му-
дар, да успее да влезе во идниот вла-
дин кабинет, додека Мендух Тачи ќе 
треба да се соочи со реализираната из-
борна бројка и да ја зграби понудата 
која му ја дава Груевски.

Груевски преговара и со двете пар-
тии. Ахмети е во предност, со оглед на 
освоените мандати, наспроти Тачи, кој 
нема многу простор за маневар. Засега 
преговорите успешно се водат тајно, 
иако на маса се поставува и се тргува со 
сè што би можело да биде интересно за 
идните владини партнери. Јавна тајна е 
дека Груевски би сакал во Владата да ги 
види и двете албански партии и дека за 
нив е подготвен да отстапи пет минис-
терства и едно вицепремиерско, од-
носно потпретседателското место за-
дол жено за спроведување на охрид-
скиот Рамковен договор. Од нив три би 
добиле ДУИ, со оглед на тоа дека имаат 
повеќе пратенички мандати, заедно со 
вицепремиерското место, додека за 
ДПА ќе останат две министерства. Оваа 
поделба не им се допаѓа ниту на ДУИ, 
ниту на ДПА, бидејќи тие заедно не би 
сакале да се најдат во иста Влада, и 
покрај огромниот притисок кој из ми-
нативе денови врз нив го вршат прет-
ставниците на меѓународната заедница 
за да се согласат со овој чекор. ДУИ не 
се согласува затоа што се смета за по-
бедник на изборите, додека ДПА од би-

ва затоа што знае дека во Владата ќе би-
де втора партија на која ќе й припаднат 
помалку значајни министерства, на-
спро ти нивниот ривал.

Но, што сака ДУИ? ДУИ типува на тоа 
да има свои луѓе речиси во сите клучни 
министерства. Ако не министри тогаш 

ГРУЕВСКИ ТИПУВА 
НА ПРОВЕРЕНИТЕ 

КАДРИ
Веројатно во оваа ситуација нај теш-

ко му е на претседателот на ДПА, Мен-
дух Тачи, кој мора да се соочи и со двете 
струи во сопствената партија. Едната, 
која е категорично за тоа ДПА во ид-
нина да оди во опозиција, се разбира, 
доколку ДУИ успее да се договори со 
Груевски, и другата, која е расположена 
да се партиципира во власта и да се 
прифати понудата на Груевски, односно 
да се прифати фактот дека нивната пар-
тија ќе биде втор албански партнер во 
владиниот кабинет. Засега на Тачи теш-
ко му оди убедувањето за повеќе праг-
ма кај своите сопартијци, и покрај ог-
ромниот притисок, кој го има од страна 
на меѓународната заедница.

Мандатарот Никола Груевски, пак, е 
одлучен да истрае во желбата и двете 
албански партии да ги смести во својот 
иден кабинет, се разбира, водејќи см-
етка, на за него клучните министерски 
позиции и натаму да се наоѓаат негови 
лица од доверба, односно Зоран Ста-
вревски, Миле Јанакиевски и Гордана 
Јанкуловска. За сите останати е под гот-
вен да преговара, како за ресорите, 
така и за носителите на истите, иако 
добар дел од нив и натаму се надеваат 
дека ќе го најдат своето место под вла-
диното сонце.

Сепак, она што кај многумина пре-
дизвикува сериозен револт е минис те-
рот за одбрана во оставка, Лазар Еле-
новски, кој заедно со својата дружина 
од т.н. членови, се надева дека и натаму 
ќе остане на оваа позиција, иако својот 
политички субјект го формираше по за-
вршувањето на изборниот процес. Не-
говата нереална желба повторно да се 
најде во владините структури е повеќе 
од безобразлук, пред сè, поради фактот 
што на ниеден начин не придонесе за 
победата на ВМРО-ДПМНЕ ниту, пак, за 
ослабнувањето на неговата матична 
партија НСДП. Во крајна линија, гра ѓа-
ните на Република Македонија довер-
бата на изборите му ја дадоа на ВМРО-
ДПМНЕ, а не на поранешните кому нис-
ти, кои на секој начин се обидуваат да 
се приклучат кон портокаловиот круг. 
Станува ли тој претесен!?

КАМА ЗА ПОЛОВИНА 
ВМРО-ДПМНЕ!?

Популарните тројки од ис то-
риското ВМРО, кои имале цел да 
ги елиминираат предавниците и 
кодошите, повторно ќе бидат ак-
туелни и тоа во ова време. ВМРО-
ДПМНЕ има намера да формира 
вакви групи, кои во иднина ќе 
треба да ги контролираат пар-
тиските функционери, кои се 
одлепиле од реалноста, а исто-
времено, ќе се обидат да ги сп-
речат локалните шерифи да го 
разнебитат имиџот на партијата.

дефинитивно државни секретари, пре-
ку кои ќе се обиде да има увид во ра-
ботата на сите министерства. Ваква 
комотна позиција нема ниту, пак, има 
можност да бара ДПА, и токму затоа 
доколку влезе во Владата ќе мора да се 
задоволи со директорските места, што 
ќе ги ослободат кадрите на некогашната 
ВМРО-Народна партија, и сега веќе 
опозиционата НСДП.


