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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

В М Р О - Д П М Н Е  И  Д У И  Н О В И  К О А Л      И Ц И О Н И  П А Р Т Н Е Р И  В О  И Д Н АТА  В Л А Д АВ М Р О - Д П М Н Е  И  Д У И  Н О В И  К О А Л   

ВМРО-ДПМНЕ избра. По неколку 
рун ди разговори со претсе дате-
лите на двете албански партии 

Мендух Тачи и Али Ахмети, премиерот 
Никола Груевски одлучи во наредните 
четири години да соработува со до-
вчера опозиционата ДУИ. Неговиот по-
ранешен владин и традиционален парт-
нер, ДПА, од владини преминува во 
опозициони редови, каде најавува дека 
ќе делува конструктивно. Ова прегру-
пирање на албанските партии, односно 
нивната замена на местата, воопшто не 
е неочекуван потег, напротив истиот е 
добро осмислен и, се разбира, уште по-
добро реализиран. Останува уште и 
офи цијално да го слушнеме новиот вла-
дин кабинет во кој, како што веќе е 
познато, се наоѓаат старо-новите кадри 
на ВМРО-ДПМНЕ, и по некое изне наду-
вачко од страна на ново владејачката 
партија ДУИ.

И во новиот четиригодишен мандат 
ВМРО-ДПМНЕ стартува со истите ми-
нистерски имиња, за кои смета дека се 

Груевски себеси може да се 
смета за комплетен победник, 
бидејќи со тоа што направи 
коалиција со ДУИ издејствува 
да се замрзнат на подолг рок 
прашањата кои беа рак-рана на 
Владата во изминативе две 
години, а поради кои, да се 
потсетиме, добивавме 
негативни критики од страна 
на Брисел, кои резултираа со 
неотпочнување преговори со 
Европската унија. 
Неотворањето на овие 
прашања може да доведе до 
смирување на политичката 
сцена во Република 
Македонија и целосно 
посветување на економската 
агенда, која за премиерот 
Груевски и во овој мандат по сè 
изгледа ќе биде 
најприоритетна. Но, дали тоа 
ќе биде можно и колку може да 
трае?

Груевски го избра Ахмети, 
наспроти неговиот 
долгогодишен коалиционен 
партнер ДПА. Зошто? Има 
повеќе причини. Доколку го 
следиме јавното образложение 
за овој потег на Груевски, 
лиферувано од страна на 
ВМРО-ДПМНЕ, а на кое не 

негодуваше ДУИ, може да 
се дојде до заклучок дека 

во преговорите со премиерот 
Ахмети речиси и не побарал 
ништо за возврат, туку 
едноставно се согласил со сите 
барања на ВМРО-ДПМНЕ. Или 
се согласил да се стави ад акта 
законот за употреба на 
јазиците, односно употребата 
на албанскиот јазик на цела 
територија на Република 
Македонија, што беше дел од 
"Мајскиот договор", потоа 
прашањата за жртвите од 
конфликтот во 2001 година да 
се решава во рамките на 
постојните закони, а не да се 
носи нов, потоа воопшто да не 
се дискутира за промени во 
Законот за употреба на 
знамињата и Законот за 
полицијата, односно во 
наредните четири години да не 
се отвораат никакви прашања 
кои имаат етнички предзнак, и 
за крај, спојувањето на Кичево 
со околните општини, кое 
требаше да се случи во март 
наредната година, да се 
одложи за уште четири години. 
Со еден збор комплетен 
мораториум на македо-
албанските жешки политички 
прашања, со кои ДУИ во 
изминативе две години 
жестоко атакуваше врз Владата 
на Никола Груевски.

проверен кадар, при тоа задржувајќи 
ги сите позначајни министерски места, 
за разлика од ДУИ, која има намера да 
понуди и нови личности на политичката 
сцена, како резултат на барањата на 
премиерот Никола Груевски, кој исклу-
чително инсистирал на листата на кан-
дидати за министри, односно функцио-
нери, да не се најдат лица кои биле во 
првиот ешалон на терористичката ОНА 
или, пак, кои имаат сомнително имотно-
правно досие. Токму затоа и се шпе ку-
лира со партиски личности од ДУИ за 
кои досега јавноста не слушнала, на-
спроти имињата од првата ударна ту-
паница на оваа партија која, по сè из-
гледа, и натаму ќе се занимава со функ-
ционирањето на партијата или, пак, ќе 
остане во пратеничките клупи, се раз-
бира, оние кои имаа среќа да бидат из-
брани за народни претставници.

Сума сумарум, за ВМРО-ДПМНЕ поч-
нува нова ера на политичко функцио-
нирање. Како овие два комплетно раз-
лични политички субјекта ќе успеат да 
најдат внатрешен разбирлив јазик за 
соработка допрва ќе видиме, пред сè, 
поради нивното довчерашно ривалство 
како политички конкуренти во поглед 
на политичката агенда, но и во поглед 

на членството, кое долго време негува 
условно речено непријателство. Тука, 
пред сè, мислам на членството на 
ВМРО-ДПМНЕ, кое сè уште не може да 
за борави дека се работи за теро рис тич-
ката ОНА, која во 2001 година жес то ко 
ги напаѓаше македонските без бед но-
сни сили, во чии редови беа членови од 
ВМРО-ДПМНЕ. Колку овој потег за соз-
давање коалиција меѓу ВМРО-ДПМНЕ и 
ДУИ ќе биде аминуван од членовите на 
двете партии ќе се види дополнително 
или, пак, најрано по првите сто дена од 
новата Влада на Република Маке до-
нија.

МОРАТОРИУМ ЗА 
ЕТНИЧКИ ПРАШАЊА!

Тезата за некакво национално по-
мирување, што одредени медиуми во 
Република Македонија ја пласираат сè 
со цел да ја релативизираат коалицијата 
меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ најблаго ре-
чено е перверзна. Неспорен е фактот 
дека морално мораше да дојде до коа-
лиција меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, би-
дејќи токму овие две партии зад себе ја 
имаат бројката на македонските и на 
албанските гласачи, која едноставно се 
покажа во изминативе две години дека 
не смее да се потценува. Но, истата да 
се оправдува со некакво национално 
по мирување, кое наводно се случило 
во Србија, е доказ дека се сака да се 
одбрани нешто, а не се знае како или, 
пак, станува збор за уште една фла во-
спевна приказна за Србија, од која очи-
гледно дека некој не може да се одлепи. 
Жално е и по осумнаесет години неза-
висност некој сè уште да мисли дека 
Белград е местото на политичките слу-
чувања и центарот за стратегија и моќ 
на Балканот, и што е најтрагично токму 
оваа приказна да й ја продава на Вла-
дата на Република Македонија!?

Но, да се вратиме дома. Кога овој 
број ќе излезе од печат веројатно ид-
ната Влада на Република Македонија ќе 
биде комплетно позната. Долгите и мач-
ни разговори меѓу премиерот Никола 
Груевски и лидерите на двете албански 
партии, ДПА и ДУИ, Али Ахмети и Мен-
дух Тачи, конечно завршија. Груевски го 
избра Ахмети, наспроти неговиот дол-
гогодишен коалиционен партнер ДПА. 
Зошто? Има повеќе причини. Доколку 
го следиме јавното образложение за 
овој потег на Груевски, лиферувано од 
страна на ВМРО-ДПМНЕ, а на кое не 
негодуваше ДУИ, може да се дојде до 
заклучок дека Ахмети во преговорите 
со премиерот речиси и да не побарал 
ништо за возврат, туку едноставно се 
согласил со сите барања на ВМРО-
ДПМНЕ. Или се согласил да се стави ад 
акта Законот за употреба на јазиците, 
односно употребата на албанскиот ја-
зик на цела територија на Република 
Македонија, што беше дел од "Мајскиот 
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договор", потоа прашањата за жртвите 
од конфликтот во 2001 година да се ре-
шава во рамките на постојните закони, 
а не да се носи нов, потоа воопшто да 
не се дискутира за промени во Законот 
за употребата на знамињата и Законот 
за полицијата, односно во наредните 
четири години да не се отвораат ни-
какви прашања кои имаат етнички пр-
едзнак, и за крај спојувањето на Кичево 
со околните општини, кое требаше да 
се случи во март наредната година, да 
се одложи. Со еден збор, мораториум 
на македонско-албанските жешки по-
литички прашања, со кои ДУИ во из-
минативе две години жестоко ата ку-
ваше врз Владата на Никола Груевски. 
За распределбата на министерските ре-
сори и да не зборуваме. ДУИ речиси и 
да не доби ништо од она што пред из-
борно посакуваше!

ЌЕ ИМА ЛИ 
ДОЛГОТРАЈНА 

КОХАБИТАЦИЈА!
Ахмети се согласи по секоја цена да 

влезе во власта. Макар и да не добие 
ништо од она за кое постојано се бо-
реше додека беше во опозиција. Власта 
очигледно дека му е поважна од не го-
вите наводно најважни барања, кои го 
измачувале албанскиот народ!? А токму 
со овие барања Ахмети ја уриваше Вла-
дата на Никола Груевски во изминативе 
две години, успевајќи да создаде слика 
дека во Република Македонија не по-
стои политичка клима, која резул тира-
ше со замрзнати бриселски односи, 
барања за политички дијалог, кои како 
спиритуални сеанси се одржуваа во 
Клубот на пратениците, за на крај да 

успее да дојде до "Мајскиот договор", 
кој и покрај негирањето од страна на 
премиерот, сепак се покажа дека по-
стои. Следејќи ја оваа низа, за јавноста 
беше многу реално Ахмети пред Гру-
евски во преговорите да истрча со сите 
овие барања. Дека тоа нема да се случи 
најмалку очекуваше ривалската ДПА, 
која како основа за разговорите за ид-
ната Влада го зема нивниот "Мар тов ски 
договор", кој е копија на "Мајскиот" и 
падна на испитот!

Токму затоа Груевски себе си може 
да се смета за победник, бидејќи со тоа 
што направи коалиција со ДУИ из деј-
ствува да се замрзнат на подолг рок 
прашањата кои беа рак-рана на Владата 
во изминативе две години, а поради 
кои, да се потсетиме, добивавме не-
гативни критики од страна на Брисел и 
резултираа со неотпочнување на пре-
говори со Европската унија. Неотво ра-
њето на овие прашања може да доведе 
до смирување на политичката сцена во 
Република Македонија и целосно по-
светување на економската агенда, која 
за премиерот Груевски и во овој мандат 
се чини дека ќе биде најприоритетна. 
Но, дали тоа ќе биде можно и колку мо-
же да трае?

Ова се дел од прашањата кои јав-
носта ги поставува откако се форми-
раше коалицијата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и 
ДУИ! Пред сè, поради фактот што ДУИ, 
премногу молчаливо прифати сè што 
понуди Груевски, односно се откажа од 
своите цели. Од друга страна, пак, за-
каната на ВМРО-ДПМНЕ дека ќе може 
да го промени коалициониот партнер 
кога ќе сака, затоа што има мнозинство 
во Собранието, едноставно не држи во-
да, бидејќи и на врапчињата им е јасно 
дека одредени закони се носат со Ба-
дентерово правило, кое е во рацете на 
ДУИ. Очигледно дека потребите се зае-
мни!


