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ДИЛОВИТЕ ГИ ФРЛААТ ГРА 

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

МАКЕДОНИЈА ПАРТИСКО-ПОЛИТИЧКИ ОДЛУКИ     

На четири е се-
ттина де на 
пред одр жу-

вањето на ло кал ни-
те избори во др жа-
вава, атмо сфе рата 
е траорна и неиз-

весна, бидејќи на За па ден 
Балкан, поточно во Ре пуб ли-
ка Македонија ништо ново 
не се случува - доаѓаат из-
бори. Секој со се кого шурува, 
а одзади го плу ка и му прави 
по она на род ното, да му 
умре козата на ком шијата, 
односно да даде Бог ком-
шијата да цркне. За тоа не-
маме "асални" лица, кои ќе 
им бидат адути на по ли тич-
ките партии и како на ат-па-
зар ако кравата е добра дава 
квалитетно млеко за мол зе-
ње, тогаш може да се купи, 
односно пардон може за не-
го да се гласа. До гла са ње то 
и има и нема време, ама тоа 
премногу брзо се троши. 
Сите политички фак тори се 
наоѓаат во временски цајт-
нот, бидејќи тие се одне су-
ваат како нивните браќа ле-
кари, каде имаат интерес 
или профит, пациентот го 
одр    жуваат во живот, но она-
му каде што пресметките ве-
лат нема победа живиот го 
умираат. Зошто? Затоа што се 
немоќни да понудат квали-
тетни кадри, кои ќе го по кри-
јат минусот, нивниот нега-

Не постои локомотива која ќе ја размрда оваа 
предизборна зачмаеност. Сега сè што ќе му 
се вети на народот ќе заврши во вода и ниш-
то нема да им остане на кандидатите. 

Но, дали тие ќе умеат нешто паметно и рацио-
нално да кажат? Значи, повторно се враќаме 
на изборот. На пазарот недостасува квали-
тетен кадар, кој се докажал во своите сре-
дини. Затоа, роварат и не спијат политичките 
непријатели.

тивен политички багаж, кој 
не им овозможува сигурна 
локална иднина. Она што во 
овој момент й  е познато на 
јавноста веќе одамна е стара 
вест, излитена телеграфска 
информација која струи по-
долго време: Ристо Пенов 
наспроти Трифун Костовски. 
Тоа се случува за Скопје, а за 
другите градови, непознати 
лица се впуштаат во осво-
јувањето на локалните твр-
дини. Тие нема да бидат га-
рант дека тоа се "златните ло-
калци на партиите".

ВМРО-ДПМНЕ го чека по-
следниот момент, додека 
СДСМ се определи за гра до-
началничката трка за Скопје, а 
другите места ги пополнува. 
Но, нема да им чини за пр ш-
ката ако ноншалантно се 
однесуваат при изборот на 
кандидатите за локалните 
избори во државава. Во из-
борната трка политичките 
субјекти не смеат да се од не-
суваат како вејка на ветрот, а 
уште повеќе својата немоќ 
да ја изразуваат преку сон-
чогледи. Сончогледот како 
излез од внатрешната пар-
тиска или коалициона криза 
е привремено решение, би-
дејќи ова "оружје" нема да ги 
врати на старите патеки, туку 
тоа ќе ги одведе во без из-
лезна ситуација на распа ѓа-
ње на партијата или сојузот, 
кој секогаш функционира 
врз база на интерес, а не за 
доброто на граѓаните. 

ФАКТОРИ

Најголемата опозициона 
партија ВМРО-ДПМНЕ сè уш-
те ескивира, молчи, одме ру-
ва, јавноста и противниците 
ги држи во неизвесност. 
Зошто? Можеби за да биде 
во центарот на вниманието, 
односно се добива бесплатен 
политички маркетинг, кој мо-
же да постигне голем ефект. 
Меѓутоа, ако тензијата го од-
должи потегот, изборот не 
може да биде сигурна гаран-
ција за успех на локалните 
избори. Победата на прет-
стојните избори ќе зависи од 
многу фактори, бидејќи про-
блемот е комплексен. Прво, 
економската ситуација во 
Македонија е ужасна, а вету-
вањата за приближувањето 
кон ЕУ и НАТО премногу доц-
на пристигнуваат.

Второ, разочараноста кај 
електоратот е голема и не-
над минлива. Во овој момент 
најголема опасност мора да 
се гледа во бојкотирањето 
на изборите или апсти ни-
рањето од гласање, што како 
фактор многу битно ќе вли-
јае врз конечниот распоред 

на силите во советите на 
општините, а соодветно и на 
позициите во градо начал-
нич ките места. И трето, из-
борот на лицата мора да би-
де обмислен и студиозен. 
Но, доколку се чека пулсот 
на противникот, тогаш треба 
внимателно да се постапува. 
И едните и другите имаат 
опас ни врски во партиските 
штабови. Секој секого шпи-
унира, а при тоа може и да го 
намести доколку има моќни 
сојузници, на пример, меди-
умите. Затоа, сегашната си-
туација околу градоначал-
ничката трка е неизвесна и 
траорна. Не постои локомо-
тива која ќе ја размрда оваа 
зачмаеност. Сега сè што ќе 
му се вети на народот ќе за-
врши во вода и ништо нема 
да им остане на кандидатите. 
Но, дали тие ќе умеат нешто 
паметно и рационално да 
кажат? Значи, повторно се 
враќаме на изборот. На па-
зарот недостасува квали-
тетен кадар, кој се докажал 
во своите средини. Поради 
тоа, роварат и не спијат по-
литичките непријатели. "До-
вче рашните пајташи" на ли-
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дерот на ВМРО-ДПМНЕ, Ни-
кола Груевски, Доста Ди-
мовска и Љубчо Георгиевски, 
се обидуваат да му извлечат 
збор од вилицата. Но, Гру-
евски молчи. Дали ќе на сед-
не на нивната игра и ќе му 
дозволи на Пенов лесно да 
мине на изборите? Е, тука ле-
жи зајакот. Кој кого ќе го над-
итри? 

Димовска е јасна, доколу 
Никола Груевски се канди ди-
ра за градоначалник на Ско п-
је или на изборите излезе со 
свој пулен, тогаш нејзи ната 
партија ќе ја поддржи нив-
ната кандидатура. И пов-
торно се враќаме меѓу ста-
рите координати на "со би-
тијата".

"Факт е дека со полари-
зацијата меѓу ВМРО-ДПМНЕ 
и ВМРО-Народна, како и лич-
ната нетрпеливост меѓу ли-
дерите Љубчо Георгиевски и 
Никола Груевски, исто така, 
личните каприци, кои во 
политиката не би требало да 
бидат мотив за донесување 
крупни политички одлуки, ќе 
доведат до пораз на опози-
цијата", истакнува Доста Ди-
мовска, која во својот ко-
ментар околу севкупната си-
туација пред локалните из-
бори ги критикуваше состој-
бите во нејзината поранешна 
партија.

Димовска остро ја кри-
тикуваше ВМРО-ДПМНЕ заш-
то поддржува независни кан-
дидати во сите поголеми гра-
дови во државава, на место 
да оди со партиски ре шенија. 
Според неа, неза висниот 
кандидат во Охрид, зад кој 
застана партијата на Гру ев-
ски, е поголем левичар откол-
ку социјал демокра тите.

Само едно е јасно, додека 
политичките партии так тич-
ки се препукуваат и не ште-
дат од излитените фрази и 
меѓусебните провокации, а 
тоа е состојбата околу канди-
датите во седумте скопски 
оп штини. СДСМ и ВМРО-
ДПМНЕ се при крај со одме-
рувањето и утврдувањето на 

кандидатите, кои ќе се со-
очат на теренот. Во ново фор-
мираната Општина Аеро-
дром ќе се меркаат преку 
очи Кирил Тодоровски од 
ВМРО-ДПМНЕ и Крсте Шути-
новски од СДСМ. 

Во "Карпош" владејачката 
коалиција ќе настапи со Ан-
дреј Петров, додека опози-
циониот блок предводен од 
ВМРО-ДПМНЕ ќе истрча со 
Душко Поповски од Либе-
ралната партија. Коорди на-
торот на пратеничката група 
на ВМРО-ДПМНЕ Коце Траја-
новски ќе се кандидира за 
градоначалник во Општина 
Гази Баба, а како против кан-
дидат ќе се појави Дуфе Ку-
ков ски од Коалицијата ЛДП - 
СДСМ.

За Општина Центар ВМРО-
ДПМНЕ се реши да ја под-
држи актуелната градона-
чалничка Виолета Аларова, 
додека СДСМ поради син-
дромот - поделба во општин-
ската организација, сè уште 
нема своја солуција. Најавата 
дека познатиот зет на Свето 
"Пивара",  Дарко Гелев - Брејк 
ќе се појави во улога на кан-
дидат падна во вода. Брејк се 
откажал од номинацијата, 
така што името сè уште се 
крчка. Владејачката коали-
ција СДСМ-ЛДП сè уште "моз-

га" околу имињата за оп шти-
ните Бутел и Ѓорче Петров, 
каде што опозицијата ги ис-
такна своите избраници Пе-
тар Латиновски за Бутел и 
Сокол Митревски од Третиот 
пат во Ѓорче Петров. Во Ки-
села Вода СДСМ ќе се обиде 
со познатиот стручњак за 
кар ате, кандидатот Чедомир 
Саздовски, додека ВМРО-
ДПМНЕ се дума меѓу тројца 
потенцијални кандидати. 

ОЦЕНКИ

Во скопските општини кои 
се бастиони на ал бан ската 
популација Чаир и Са рај, 
македонските партии најве-
ројатно нема да истак нуваат 
свои кандидати. Прос торот 
му го отстапуваат на Коали-
цијата ДПА-ПДП, која за Чаир 
се определи за кан дидатот 
Адем Исеини, а во Сарај оди 
со Имер Селмани. ДУИ сè 
уште не ги открива своите 
аду ти со намера да ги подгрее 
страстите кај поли тичките 
про   тивници. 

Претходно пропадна оби-
дот на ВМРО-ДПМНЕ да го 
принуди СДСМ за фер и де-
мократски избори. Преми ер-
от Владо Бучковски оцени де-
ка понудата на лидерот на 
опо зицијата Никола Груевски 

да потпишат декларација за 
фер и демократски избори е 
прифатлива, но непристоен 
бил начинот како тоа го пра-
ви Груевски. "При ори тет на 
Владата на РМ е да орга ни зи-
ра фер и демократски избори. 
Сметам дека капа цитетот ка-
ко држава во про цесот на 
евро атлантските интеграции 
ќе се цени и според тоа какви 
ќе бидат претстојните локал-
ни избо ри. Како прво, нема 
потреба да се испраќаат ул-
тиматуми, а како второ, никој 
не треба да биде алиби за не-
говиот неуспех на претсе да-
телските избори и на рефе-
рендумот", изјави Бучковски. 
Инаку, пред самото одржу-
вање на изборите се појавија 
првите маани во Един стве-
ниот изби рачки список, кои 
одредени политичари ги оце-
нија како обид за мани пу-
лација со гласачкото тело и 
загро зу ва ње на изборните 
процеси. Дел од жителите од 
скоп ско то село Визбегово 
тре баше да гласаат во Опш-
тина Шуто Оризари, дел во 
Бутел, а околу 10 гласачи се 
најдоа во Општина Карпош. 
Претсе да телот на Месната за-
едница, Петар Мандалов, из-
јави дека во утврдениот из-
бирачки список има само 119 
за пи шани избирачи, а за ми-
на ти те избори биле 930. "Утвр-
дено е и дека цели семејства 
Македонци или вкупно 297 
избирачи воопшто ги нема во 
списокот за претстојните ло-
кални избори, а во него нема 
ниту еден гласач од ал банско 
етничко потекло".

Поради ова постоеше ре-
ална можност избирачите од 
селото Визбегово, покрај Ско -
пје, да ги бојкотираат прет-
стојните локални избо ри. Но, 
подоцна грешката вед наш бе-
ше поправена. Ди лемата да-
ли ќе има фер и де мократски 
избори останува, бидејќи во 
Република Маке донија се ко-
гаш имало греш ки од ваков 
тип, дури за изборните резул-
тати одлучу вале безбол пал-
ките и оруж јето. 


