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ГРУЕВСКИ СИГУРЕН ВО ПОБЕДА ПОБАРА ВОНРЕДНИ ИЗБОРИ
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Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА

акедонската опозиција, предводена од
најголемата опозициона политичка партија во
земјава ВМРО-ДПМНЕ, конечно јавно излезе од тригодишната полуилегала. Долгоочекуваниот 15 септември,
датум кој за многумина граѓани на оваа држава претставува симбол за изгубени
надежи, со јавен собир беше
одбележан пред Владата на
Република Македонија. Соочувањето со тригодишната
агонија, откако како што би
рекол поранешниот премиер, сегашен претседател на
државата Бранко Црвенковски, народот ја зеде судбината во своите раце, беше доволен повод многумина разочарани граѓани незадоволството од власта да го изразат со бројно присуство на
протестниот митинг. Тие од
лидерот на најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, како

и од помалите партиски коалициони партнери на ДПМНЕ,
го слушнаа она што би сакале
во иднина, односно од наредната власт да го добијат.
Токму затоа Груевски повика
на вонредни парламентарни
избори, бидејќи како што
рече, на тој начин ќе се спречи владеењето на најпогубната власт во Македонија.
Три години од катастрофалното владеење на коалицијата СДСМ, ЛДП и терористичката ДУИ, според опозицијата, е добра основа да се

спречи натамошното тонење
на Македонија, и ставање
крај на лажните ветувања, со
кои ја освоија власта во 2002
година. Ветувањата за повисок животен стандард, за вработување барем на еден од
секое семејство, егзи стенциони бумови, безвизен режим, за граѓаните на Република Македонија, ако се суди
според незадоволството, останаа само пусти зборови
испишани на хартија. Токму
затоа Груевски, заедно со
останатите партнери од опо-
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зициониот блок, им порачаа
на граѓаните дека реалноста
не може да ги скрие нивните
шминкерски лаги, и дека единствениот излез е во предвремени парламентарни избори.
Со што оваа Влада сосема заслужено ќе се испрати во опозиција.
Петнаесетти септември
беше "прославен" со јавен
собир на граѓаните. Опозицијата, и тоа токму пред Владата, се соочи со народот и
испрати порака до нив. Пораката е предвремени пар-

ЖЕ ДОСТА Е ОД ЛАЖНИ ВЕТУВАЊА !

Поради тешката ситуација и меѓународната заедница полека но, сигурно
крева раце од нас,
или како што рече
Груевски цитирајќи ја "Среќна Нова
49", Истокот нè отпиша, а Западот не
сака да нè запише!

ОРИ

ламентарни избори, бидејќи
само на тој начин ќе може да
се запре оваа агонија во која
живее еден просечен македонски граѓанин. Нему по
три години вегетирање веќе
не му остана ништо. Го изгуби
работното место, а со тоа го
наруши и сопственото здравје. Единствено што со себе го
носи, и не може ниедна власт
да му го одземе е сопственото достоинство. Она достоинство кое Груевски оче-

кува секој граѓанин да го покаже со тоа што ќе рече
ДОСТА Е!
Доста е од лажни надежи.
Доста е од ветувања кои никако не се исполнуваат. Потребни се вистински инвестиции, кои просечниот граѓанин ќе може да ги почувствува на своја кожа, и во
својот џеб. Груевски со својот
тим вели дека тоа може да го
стори. Потребна му е само
довербата на граѓаните, за

Митингот на опозицијата, предводена од ВМРОДПМНЕ, за неколку часа успеа во темнина да ја остави
Владата на Република Македонија. Имено, само половина
час пред почнувањето на јавниот собир, премиерот
Владо Бучковски побрза да ја заврши закажаната седница, и својот кабинет да го испрати, за од дома да може
да го следи митингувањето на опозиционерите. Заклучокот кој Бучковски го добил од ТВ-извештаите на новинарите, кои го следеа митингот, е дека опозицијата
доживеала фијаско, односно дека на него присуствувале
5.000 лица, наспроти тврдењата на ВМРО-ДПМНЕ, кои
одеа со бројка од 50.000 лица.
Препукувањата меѓу портпаролите на СДСМ и на
ВМРО-ДПМНЕ што се случува деновиве, за тоа колку лица биле присутни на јавниот собир, се претворија во
шпанска серија. Иако одговорот ќе беше многу појасен, а
можеби и точен, доколку владините службеници, одлучеа да не штедат и да запалат светло во Владата! Така полесно ќе можеа да се пребројат присутните.
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БЕЗ ГОЛЕМИ ОЧЕКУВАЊА, НО СО СИЛНИ НАДЕЖИ
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на тој начин да се поправи
оваа катастрофална состојба
во државата, да се намали корупцијата и конечно да почне да владее правото за сите
граѓани. Излезот од овој мрак
во кој Македонија речиси
секојдневно тоне, како на
економски така и на политички план, се само дел од
низата црни бисер-денови,
кои секојдневно ги преживуваме. Поради ваквата ситуација и меѓународната заедница полека но, сигурно
крева раце од нас, или како
што рече Груевски цитирајќи
ја "Среќна Нова 49", Истокот
нè отпиша, а Западот не сака
да нè запише!
Како и да е, пораката од
Груевски е испратена до граѓаните. Кругот се затвора, заедно со сите карти на маса,
кои кажуваат што граѓаните
добиле, а што изгубиле за
овие три години. Сепак, на
нив е да одлучат дали ќе
побараат предвремени парламентарни избори или, пак,
ќе ја продолжат агонијата уште една година до редовниот
термин за избори.

