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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

" К О Ј  Р А Б О Т И ,  З Л О  Н Е  М И С Л И "" К О Ј  Р А Б О Т И ,  З Л О  Н Е  М И С Л И "

СТОТЕ ПРЕП  ОЗНАТЛИВИ СТОТЕ ПРЕП 
ПОРТОКАЛО  В И  Ч Е К О Р ИПОРТОКАЛО 

Поминаа уште 100 дена на една 
македонска Влада која, како по 
обичај, се пофали дека сработила 

поголем дел од своите ветени проекти, 
така што немавме време да ги сумираме 
сите впечатоци од понудениот успех, 
кој ни беше понуден на "тацна". За вто-
рата Влада на премиерот Никола Гру-
евски да го оствари наведеното при-
донесе и опозицијата, која се распадна 
од "идеи и противречности", така што и 
волкот ниту стана сит и овците ниту се 
на број.

Тоа значи дека, сума сумарум, ко неч-
но државата ни процвета, а маке дон-
ските граѓани ќе почнат да уживаат во 
благодетите од понудената политичка 
верзија на реалноста.

Сепак, мора да се истакне, да се по-
тенцира, да се забележи дека сè ни е 
исто како и лани, не само поради стоте 
препознатливи портокалови чекори, 
кои "судбоносно" се борат со непри-
јателот за задржување на политичкиот 
рејтинг, туку и поради бледата и нон-
шалантна опозиција.

ТОЈ ПОТЕНЦИРА...
Премиерот Никола Груевски гордо 

прочита, односно истакна дека во но-
вите 100 дена на Владата на ВМРО-
ДПМНЕ, но сега заедно со ДУИ, реа ли-
зирала околу 90 проценти од ветените 
проекти од програмата, со која всуш-
ност ја доби довербата на граѓаните. 

Да не заборавиме, граѓаните треба 

"Не зборуваме, туку 
работиме", оцени премиерот 
Никола Груевски, 
порачувајќи й  на 
опозицијата да ѕирне во 
извештаите на Европската 
комисија, на Меѓународниот 
монетарен фонд и на 
Светска банка, бидејќи за 
100 дена Владата добила 
позитивни оценки.

"Сончевата опозиција" ја 
критикуваше власта, 
бидејќи наводно многу 
зборувала, се фалела и 
потрошила премногу пари, а 
не донела резултати. Но, 
какви резултати за 
Република Македонија 
постигна опозицијата. Каде  

беше таа 17 години? 
Таа го создаде спорот 
со името на нашата 
земја.

да му веруваат на македонскиот пре-
миер. Имено, тие му веруваа и на Ни-
кола Кљусев, уште повеќе на Бранко 
Црвенковски, како и на Љубчо Геор ги-
евски, па повторно на Бранко и на не-
говите наследници, Хари Костов и Вла-
до Бучковски. 

"Во економијата ги продолживме 
мерките и политиките кои доведоа до 
зголемен економски раст, намалување 
на невработеноста и промовирање на 
земјата како дестинација за инвести-
торите", оцени претседателот на Вла-
дата, Груевски.

"Не зборуваме, туку работиме", наве-
де Груевски, порачувајќи й на опози ци-
јата да ѕирне во извештаите на Европ-
ската комисија, на Меѓународниот мо-
нетарен фонд и на Светска банка.

Македонскиот премиер го потен ци-
раше растот на индустриското произ-
водство од 15 отсто, потоа зборуваше 
за порастот на платите во јавниот сек-
тор за дополнителни 10 проценти, како 
и за дополнителното зголемување на 
пензиите во просек за осум отсто.

Воведувањето на концептот бруто 
плата, исто така, е "изум на оваа Влада", 
а за намалувањето на социјалните при-
донеси треба да се изразат стопан стве-
ниците, кои ветија дека ќе им ги зго-
лемат платите на вработените, додека 
за странските директни инвестиции од 
300 милиони евра, кои биле евиден-
тирани од страна на администрацијата 
на Владата на премиерот Никола Гру-
евски, набрзо ќе слушнеме, односно ќе 
уживаме во нивниот ефект.

Прашањето на инфраструктурните 
проекти, меѓу кои е и договорот со тур-
ски ТАВ за модернизација на аеро дро-
мите се дел од плановите на оваа 
владина политика, која одвои средства 
за субвенциите во земјоделството. На 
тој начин ги вратија земјоделците во 
живот. Без нивната инфузија тие не ќе 
можеа да ги заораат нивите и да ги мол-
зат кравите. Тоа значи дека потече и 
мед и млеко.

РЕКОА...
На обвинувањата за изолација на 

Република Македонија, премиерот го 
потенцираше прогресот во испол ну-
вањето на осумте критериуми за ин-
теграцијата во Европската унија, притоа 
нагласувајќи ја интензивната дипло-
матска активност, која вроди со плод - 
демаркација на границата со Косово.

На полето на надворешната маке-
донска дипломатија можеме да ги смес-
тиме и следниве забелешки на првите 
100 дена на Владата на ВМРО-ДПМНЕ и 
ДУИ, а тоа се исполнувањето на кри-
териумите за визната либерализација, 
зајакнувањето на стратешкото партнер-
ство со САД, одлуката на Индија да го 
користи уставното име итн. Според 
ставовите на премиерот Никола Гру-
евски, најсериозниот предизвик за др-
жавата ќе биде битката за уставното 
име, која ги раздели премиерот и прет-
седателот на Република Македонија. 

ВО РЕФЕРАТОТ НА ПРЕМИЕРОТ СЕ РЕДЕА ПРОЕКТИВО РЕФЕРАТОТ НА ПРЕМИЕРОТ СЕ РЕДЕА ПРОЕКТИ



17  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  749 / 7.11.2008

" К О Ј  Р А Б О Т И ,  З Л О  Н Е  М И С Л И "

СТОТЕ ПРЕП  ОЗНАТЛИВИ ОЗНАТЛИВИ 
ПОРТОКАЛО  В И  Ч Е К О Р ИВ И  Ч Е К О Р И

Едниот се залага за референдумско из-
јаснување, додека другиот за промена 
на името, но за зачувување на маке-
донскиот идентитет и јазик. Во тој спор, 
најспорен е методот за преговори, кој 
го употребуваат македонските држав-
ници, а притоа македонскиот народ го 
сместуваат на маргините од целиот 
политички процес. Смее ли да се пре-
говара за името? Не, бидејќи крстено-
то име е име за  веков дадено. Тоа значи 
дека нашите политичари не сме ат да 
разговараат за овие прашања.

Најновата полициска акција посве-
тена на тутунската мафија "Пепел" за 
премиерот претставува поттик таа да 
продолжи и во наредниот период да се 
одвива со ненамален интензитет. Со 
тоа борбата против криминалот и ко-
рупцијата ќе придонесе за подоб ру-
вање на рејтингот на Република Маке-
донија, која според оценките на пре-
миерот Никола Груевски, скокнала бли-

зу 12 места нагоре. Оваа оценка Вла-
дата и државата ги добила од страна на 
"Транспаренси интернешнл". 

Премиерот одвои време да каже и 
збор-два за грешките, кои не биле ст ра-
тешки.

"Не реков дека ќе ги решиме сите, но 
ќе ги решиме најголемиот дел од про б-
лемите на граѓаните и нема да ја изне-
вериме нивната доверба".

КРИТИКУВАА...
"Сончевата опозиција" ја критику-

ваше власта, бидејќи наводно многу 
зборувала, се фалела и потрошила пре-
многу пари, а не донела резултати. Но, 
какви резултати опозицијата постигна 
за Република Македонија. Каде таа бе-
ше 17 години? Таа го создаде спорот со 
името на нашата земја. Според нив, тре-
та година по ред, под власта на ВМРО-
ДПМНЕ, Република Македонија не до-

бива датум за преговори, се влошува 
безбедносната, политичката и економ-
ската состојба во државата, а нема ниту 
политички дијалог. За каков политички 
дијалог размислуваат социјалде мокра-
тите, ако се има предвид како поминаа 
на предвремените парламентарни из-
бори. Едвај добија дваесеттина пра те-
ници, од кои социјалдемократи се и 
помалку. Затоа, колку да се верува во 
нивните ставови и обвинувања?

"Со еден збор, никаква економија, 
влошен животен стандард на граѓаните 
и овие 100 дена на Владата поминаа и 
тие беа исклучително лоши за граѓаните 
на Р Македонија. Но, она што е поо пас-
но и попроблематично е што и во след-
ниот период не може да се очекува 
подобрување, туку напротив, допол ни-
телно влошување на оваа ситуација", 
изјави Игор Ивановски од СДСМ.

Коалициониот партнер на ВМРО-
ДПМНЕ, ДУИ е задоволна. Коалиционите 
партнери одлично се согласуваат, од-
носно секој функционира. ДУИ истак-
нува дека се донесени и реализирани 
крупни проекти, има внатрешна поли-
тичка стабилност, а охридскиот Рам-
ковен договор "врви".

"Донесен е Законот за употреба на 
албанскиот јазик, во делот на пра вич-
ната застапеност имаме 500 врабо ту-
вања. Имавме договор за признавање 
на независно Косово, демаркација на 
границата", вели Абдулаќим Адеми од 
ДУИ.

За критиките на опозицијата, вице-
премиерот Адеми вели дека тоа й е 
работа. Според него, статистичките по-
датоци покажувале друга реалност, де-
ка во Македонија има странски инвес-
тиции и дека државата има добро место 
на економските ранг листи.

Од Демократската партија на Ал бан-
ците на Тачи оценуваат дека за многуте 
пропусти на Владата допрва ќе излезат 
со детаљна анализа.

Сè ова значи дека кучињата лаат, а 
карванот си врви. Имено, во овој мо-
мент власта може целосно да ја игно-
рира опозицијата, бидејќи таа супе ри-
орно владее со Собранието на Репуб-
лика Македонија. Но, новиот меч, зака-
жан за крајот на март идната година, 
може да промени многу нешта. Сè за-
виси од приликите или од пропустите, 
кои ќе придонесат за одмерувањето на 
политичките сили.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА СЕКОГАШ ОДИ НА ЧЕЛОПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА СЕКОГАШ ОДИ НА ЧЕЛО


