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ПРОДУКТИВНИ РЕШЕНИЈА ЗА КАТАСТРОФАЛНИТЕ СОСТОЈБИ?

Македонската по ли-
тичка сцена се кој-
дневно ја бра нува-

ат информации, настани, 
пре пукувања, кои колку 
што забавуваат толку и 
фруст рираат. Секој на свој 
начин се обидува да го прив-
лече вниманието кон себе и 
да го придобие елек торатот. 
Токму во момен ти те кога 
македонската јав ност е кон-
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ВЛАДА ВО СЕНКА - РАВЕНКА 
СО МНОГУ НЕПОЗНАТИ

"Оваа власт не е демократска и не верува во 
демократски институции. Со тоа што 
досега го направи, дозволувајќи си 
дури и директно да се судри со на ро-
дот, таа го изгуби легитимитетот за де-
мократски дијалог", вели Васил Тупур-
ковски.

"Мислам дека демократските процеси во 
Македонија не се дојдени на ниво да 
може на успешен начин да функ цио-
нира институцијата влада во сен ка", 
потенцира Трифун Костовски.

центрирана на одр жувањето 
референдум против терито ри-
јалната организација на ло кал-
ната самоуправа, ли дерот на 
Демократска алтер на тива и 
парт нер во Третиот пат, Васил 
Тупурковски, ја најави идејата 
за формирање влада во сенка. 
Според она што тој го изјави, 
не е исклучена можноста на 
чело на таа влада да застане 
познатиот бизнис мен и пра те-
ник Трифун Кос товски. Тупур-
ковски најави и дека доколку 
се оцени оти е потребно и 

корисно неговото политичко 
искуство, тој е рас положен да 
застане на чело на некое ми-
нистерство. Иако се га засега 
оваа идеја не е конк ретизира-
на, таа ја разбранува нашата 
јав ност, а повеќето политички 
субјекти се сог ла сија со ставот 
дека господи  н от Ту пурковски 
прерано ја пла си рал владата 
во сенка. Според нив, во мо-
ментов има многу по важни 
работи од реали зи рањето на 
ваквата ини ција тива. Со свој 
ко  ментар се огласи и, според 
Ту пурковски потенцијалниот 
пре миер, Три фун Костовски, 
кој во мо мен тов ја одби пону-
дата:

- "Ја слушнав изјавата околу 
можноста да се формира влада 
во сенка и можам да кажам 
дека ме импонира мис лењето 
кое за мене го има  господинот 
Тупурковски. Ме ѓут оа, станува 
збор за негово размислување.  
Според мене, мо ментно во 
земјава има мно гу позначајни 
приоритети кон кои треба да го 
насочиме вни манието. Еден од 
тие прио ритети е одржувањето 
ре фе рендум на кој граѓаните 

ќе треба да се произнесат во 
однос на територијалната ор га-
низација на државава. Мис лам 
дека демократските про цеси 
во Македонија не се дојдени на 
ниво да може на успешен на-
чин да функ ци о нира институ-
цијата влада во сенка. Мој 
впечаток е дека сега опо зи-
цијата е многу рас цепкана и со 
внатрешни проб леми и со раз-
лични партиски интереси, така 
што тешко дека таа ќе биде во 
можност да манифестира до-
волен капа ци тет и единство за 
да формира и да сервисира 
влада во сенка. Конечно - до-
дава Костовски - иако сум кри-
тичар на по ли тиката на Вла да-
та, сепак сè уште сум член на 
владејачката коа лиција 'За Ма-
ке донија заед но' во Собра ни-
ето и мис лам дека не би било 
ко ректно да влегувам во про ек-
ти кои и формално и мо рал но 
се косат со таквиот мој статус". 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

- "Влада во сенка е во оби-
чаена институција во пар-
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ламентарните демократии. 
Неј  зината активност секогаш е 
насочена кон презентирањето  
алтернативни програми во 
однос на владините мерки. Во 
наши услови, иако досега не 
била формирана ваква влада, 
сепак таа ќе придонесе на јав-
носта да й се предочат про-
дуктивни решенија за катаст-
рофалните состојби во коишто 
е турната земјата, со дејст ву-
вањето на коалиционата влада 
на СДСМ, ЛДП и ДУИ", вели 
Васил Тупурковски и додава: 
"Во овој контекст, пред гра-
ѓаните на Македонија, нашата 
влада во сенка би ги иден-
тификувала не само излезните 
решенија, туку и би регру ти-
рала врвен стручен, про фе-
сионален и политички потен-
цијал кај нас, тим кој ќе биде 
спо собен да ја понесе одго-
ворноста за спас на земјата. 
Несомнено, ваквата влада ќе 
биде придонес кон демок рат-
ските тенденции во земјата, 
кои во овие историски мо-
менти, со своите потписи, ги 
стимулираат токму граѓаните 
на Македонија". 

- "Конечно - потенцира Ту-
пурковски - оваа влада би деј-
ствувала отворено и пред гра-
ѓаните на земјата. Таа ќе при-
донесе да се развие вис тинска 
дебата за егзистенцијалните 
прашања и да се понудат со-
луции во економската сфе ра, 
во земјоделието, за невра-
ботеноста, против корупцијата, 
односно за владеење на 

правото, неопходните чекори 
за вистинско приближување 
кон Европа и сл.". 

За коментарите дека фор-
мирањето влада во сенка ќе 
му пречи на референдумот, 
лидерот на ДА, има свое 
видување:

- "Не сум способен да сог-
ледам на кој начин евен туа-
лната влада во сенка би му 
штетела на претстојниот рефе-
рендум. Спротивно на шире-
њето на таквите тенденциозни 
тези, сметам дека активноста 
на владата во сенка би ги 
зацврстила демократските 
тенденции во земјава, би му 
олес нила на народот да ги 
разбере сите аспекти на рефе-
рендумот и би оневозможила 
во втор план да се стават 
тешките општи состојби со кои 
се соочува државава. Владата 
на СДСМ, ЛДП и ДУИ - додава 
Тупурковски - иако го зборува 
спротивното, всушност е пре-
среќна што може да ја избегне 
дебатата за нејзините ката ст-
рофални перформанси и да ја 
одложи за времето по ло кал-
ните избори. За жал, таквиот 
однос не само што не ја 
разрешува тешката состојба, 
туку уште повеќе ја прод ла-
бочува. Повеќе од евидентно, 
тоа е бегање од сопствената 
одговорност. Обратно од вак-
виот неодговорен однос на 
Владата, пред граѓаните вла-
дата во сенка би демон-
стрирала висока свест и под-
готвеност да се преземе одго-

пос тавување внесува дос то-
инство во политичкиот процес 
и им овозможува на граѓаните 
да одлучуваат за иднината на 
земјата врз основа на реални 
алтернативни програми. Тоа, 
исто така, ја потенцира од-
говорноста и одважноста на 
оние кои сакаат да ја прифатат 
врховната сувереност на на-
родот работејќи за него, со 
него и во негова полза". 

Изјавата на пот пре тсе да-
телката на ВМРО-ДПМНЕ, Ган-
ка Самоиловска - Цветанова 
дека доколку оваа партија 
учест вува во формирањето 
вла да во сенка, таа ќе биде вла-
да во сенка на ВМРО-ДПМНЕ, 

многумина ја коментираа како 
обид за рушење на здружената 
опозиција. Но, Тупурковски 
објас нува: "Најпрвин, не пос-
тои здружена опозиција. Пос-
тои блок на политички пар тии, 
граѓански здруженија и по е-
динци кои дејствуваат заед-
нички затоа што имаат заед-
ничка цел - отфрлање на за-
конските решенија за тери то-
ријалната организација на 
земјата, коишто го заг ро зуваат 
неј зиниот територијален инте-
гритет. Верувам дека по ова 
клучно прашање нема да дој-
де до никакви поделби или 
разлики во овој блок. Исто 
така, верувам дека како и во 
фазата на собирањето потписи 
за референдум, овој блок ќе 
продолжи интензивно да деј-
ствува и во наредниот пе риод 
до одржувањето на ре фе рен-
думот". 

ворноста за надминување на 
кризните состојби". 

ДОСТОИНСТВО

Идејата за формирање вла-
да во сенка постои од по одам-
на. Но, таа досега вооп што не 
се реализирала. Пра шан дали 
стравува дека вакво нешто 
може да се случи и со неговата 
идеја, лидерот на ДА вели дека 
сè е можно. 

- "Јас - потенцира Васил Ту-
пурковски - сум за тоа сосема 
свесен. Меѓутоа, се надевам 
дека политичките субјекти кои 
не ја гледаат логиката на сво-
ето постоење исклучително 
преку голата борба за власт, ќе 
бидат способни и чесни на 
граѓаните да им кажат како ќе 
ја извлечат земјата од дла-
боката општа криза. Таквото 

На лидерот на ДА не му е 
познато дали ВМРО-ДПМНЕ 
има идеја да пласира ваков 
проект. Но, коментира дека би 
било идеално кога ваквата 
влада би била формирана 
како израз на најширокиот 
про фесионален, стручен и 
политички потенцијал на зем-
јата, без оглед на неговата 
партиска припадност. 

- "Ние - додава Васил Ту-
пурковски - сме соочени со 
исто риски предизвици во вре-
ме во коешто земјата е ви со-
козагрозена поради неспо-
собноста на власта да ги ре-
шава крупните проблеми на 
опш тиот развој. Ваквата си-

ПРОДУКТИВНИ РЕШЕНИЈА ЗА КАТАСТРОФАЛНИТЕ СОСТОЈБИ?ПОЛИТИКА     

"МЕ ИМПОНИРА МИСЛЕЊЕТО КОЕ ЗА МЕНЕ ГО ИМА 
ТУПУРКОВСКИ", ТРИФУН КОСТОВСКИ

"ВЛАДАТА ВО СЕНКА БИ РЕГРУТИРАЛА СТРУЧЕН, ПРОФЕСИОНАЛЕН 
И ПОЛИТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ", ВАСИЛ ТУПУРКОВСКИ



туација, кога земјата се тре се 
пред финалните гео политич ки 
промени на Балканот, не бара 
конвенционален пристап, туку 
општа ангажираност за спас 
на татковината. Досегашната 
практика покажа дека ниедна 
партија сама не е способна да 
ги пренасочи негативните 
трен  дови во македонските ра-
боти. Време е - нагласува 
лидерот на ДА -  да се отка-
жеме од тесните партиски 
инте реси и да реагираме на 
историските околности на 
соодветен начин. Се разбира 
дека ВМРО-ДПМНЕ има право 
на сопствен став. Јас го по-
читувам. Меѓутоа, сметам дека 
само ако реалните капацитети 
на земјата дејствуваат заед-
нички, тогаш може да се оче-
кува подобрување на сос тој-
бите во кои е турната др-
жавава. Јас ќе продолжам да 
се залагам за историско един-
ство на сите сили кои вис тин-
ски сакаат да ја спасат соп-
ствената татковина". 

На прашањето што мислат 
за владата во сенка неговите 
партнери во Третиот пат, Де-
мократскиот сојуз и Соци ја-
листичката партија, Тупур ков-
ски вели дека тие ја поддр-
жуваат и општо земено оваа 
коалиција дејствува хармо ни-
зирано и одговорно, без внат-
решни потреси. 

- "Третиот пат го форми-
равме за да им понудиме нова 
реална опција на граѓаните на 
Македонија. Тие видоа што им 
донесоа досегашните опции. 
По 14 години постојано то-
нење на економски и на со-
цијален план, Третиот пат й е 
неопходен на Република Ма-
кедонија", констатира лиде рот 
на ДА. 

Владејачката СДСМ, преку 
Владо Бучковски, оваа ини ци-
јатива ја коментира како од-
лично решение за да се спро-
тивстават различните мис ле-
ња за клучните пра ша ња. На 
ова размислување, лидерот на 
ДА потенцира:

- "Би сакал да му верувам. 
Од друга страна, пак, оваа 
власт не е демократска и не 
ве рува во демократски инс-
титуции. Со тоа што досега го 
направи, дозволувајќи си дури 
и директно да се судри со на-

родот, таа го изгуби леги ти-
митетот за демократски ди-
јалог. Неа ја очекува сосема 
извесна смена. Нејзина среќа 
е што ќе биде сменета на де-
мократски начин со волјата на 
народот".

"АКО ИМА ВЛАДА ВО СЕНКА ТАА ЌЕ БИДЕ НА ВМРО-ДПМНЕ", 
ГАНКА САМОИЛОВСКА-ЦВЕТАНОВА


