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Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

РЕДЕФИНИРАЊЕ НА МАКЕД    

ЌЕ БИДЕ ЛИ ГЕОРГИ  

Сите очекуваа тесен из-
борен резултат меѓу 
дес ноцентристичките 

и левоориентираните коа ли-
ции. Но, веројатно толку те-
сен не очекуваа ниту нај го-
лемите оптимисти кај соци-
јалдемократите на Шредер 
ниту, пак, најголемите песи-
мисти на опозиционерката 
Меркел. 

Изборите во Германија кои 
се одржаа пред една сед ми-
ца, завршија со пред ност од 
само три пратенички ман да-
ти за десничарската опози-
ција, што говори за фактот 
дека гласачкиот ел екторат 
во Германија е ком плетно на-
пола определен меѓу овие 
два коалициони блока. Тоа 
можеби и не е така лошо, се 
разбира, доколку постоеше 
барем малку по голема раз-

Анализите покажуваат дека за формирање нов по-
литички субјект, во чија позадина би стоел Ти-
то Петковски, заедно со Никола Поповски и де-
лумно Радмила Шекеринска, постојат го леми 
шанси. Но, терминот на нејзиното об знану ва-
ње зависи од повеќе фактори. 

партии застапени во Пар ла-
ментот. Токму по ради тоа че-
личната лејди се најде пред 
тешка задача. Тр еба да се 
обиде да направи договор и 
со некои други пар тии, кои 
во принцип се несвојствени 
и неприродни за коали цира-
ње со нејзината. Како и да е, 

на изборните резултати во 
Германија. Тој, впрочем како 
и сите останати европски по-
литичари, е шокиран од ис-
ходот на изборите во оваа 
демократска земја. Вака за-
сега поставената политичка 
сцена во Германија, со тесна 
предност на десницата, го-
вори за фактот дека идниот 
владејачки парламент ќе би-
де навистина турбулентен 
или, пак, подобро речено на 
работ на опстојувањето. Оваа 
новонастаната ситуа ција, ка-
ко што велат, за прв пат слу-
чена во Германија, по многу 
нешта личи на ма ке донската 
политичка сцена, не само онаа 
која се очекува да се случи 
на идните пар ламентарни из-

нејзините коалициони пар-
тнери ЛДП и ДУИ, има мошне 
стабилно парламентарно 
мно зинство. Тоа на Владата й 
дава неограничена можност 
да владее до наредните из-
бори, без да се секира дека 
опозицијата во Собранието 
би можела да й изгласа не-
доверба. И тоа е факт кој се 
потврди со последната ин-
терпелација на Владата, по-
барана од опозиционата ВМ-
РО-Народна. Сепак, во сенка 
на случувањата несомнено 
се поставува  прашањето, да-
ли владејачката СДСМ, како 
најголема партија во Собра-
нието, но и заедно со своите 
партнери е навистина така и 
внатрешно едногласна, како 

лика меѓу нив. Но, од оваа 
гледна точка пред носта на 
Демохристијанската унија и 
Христијанско-соци јалната 
унија, од само три прате нич-
ки мандати, отвора безброј 
нови проблеми за идниот кан-
целар на Гер ма нија. 

Извесно дека идниот кан-
целар на Германија ќе биде 
лидерката на Демохрис ти јан-
ската унија, Ангела Мер кел, 
позната како челичната леј-
ди. Но, ваквиот изборен ре-
зултат, во согласност со пар-
ламентарната матема тика, на 
Меркел не й дава можност 
веднаш да го со с тави идниот 
владин кабинет, пред сè, по-
ради фактот што й недос та-
суваат гласови од помалите 

изборните ком бинаторики се 
во тек. Дали ќе се оди кон 
фор мирање на таканаречена 
семафор коа лиција или, пак, 
малцинската ќе успее да се 
наметне како помоќна над 
мнозинската Влада, допрва ќе 
се види?!

НА СДСМ МУ 
ПРЕТСТОИ СЕРИОЗЕН 

РАСКОЛ!

"Европа има потреба од 
стабилна и динамична Гер-
манија, за да може да се ис-
прави на нозе", изјави прет-
седателот на Европската ко-
мисија, Хозе Мануел Барозо, 
веднаш по соопштувањето 

бори, туку и на оваа која за-
сега се одиг рува во сенка. 

Сосема е јасно дека по-
бедничката партија од по-
следните парламентарни из-
бори во земјава одржани во 
2002 година, СДСМ заедно со 

што се обидува да се при ка-
же во јавноста. Секако дека 
не. Внатрешните превирања 
датираат уште од Конгресот 
на СДСМ, кога за прв пат во 
оваа партија јавно се по ја-
вија лоби групите, кои по-

БУЧКОВСКИ!?   

БУЧКОВСКИ И ЦРВЕНКОВСКИ ПРЕД ИЗБОРИ ОТВОРААТ ФРОНТ

 ТРОЈАНСКА ФИНТ  
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   ОНСКАТА ПОЛИТИЧКА СЦЕНА 

 ЕВСКИ        

единечно истакнаа свој кан-
дидат за претседател. Како 
што е познато, победи нај-
моќната, онаа на сегашниот 
премиер Владо Бучковски. 
Но, со тоа не заврши при-
казната, туку напротив јазот 
меѓу нив секојдневно се зго-
лемуваше, за конечно да ес-
калира на релација Цр вен-
ковски-Бучковски. Нив ните 
несогласувања, почну вајќи 
од случајот со Кондово и 
Агим Красниќи, па сè до ус-
тавните измени, за кои пре-
миерот и претседателот има-
ат комплетно различни ста-
вови, доведе до поде ле ност 
на членството на Буч ковисти 
и Бранковисти. Си туација ко-
ја веќе ја видовме кај ВМРО-

пре минале во ново фор ми-
раната партиска оп ција. На 
тој начин, многу лес но Буч-
ковски би можел да го изгуби 
мнозинството во Со бра ние-
то, по што логично би по ба-
рал помош од Љубчо Геор-
гиевски и неговата ВМ РО-
Народна. Впрочем, вак ва та 
опција воопшто не ја ис клу-
чи и Георгиевски, кој нео-
дамна потенцира дека до-
колку на Бучковски му се по-
требни гласови за стабилна 
Влада, неговата партија би 
партиципирала во новиот 
кабинет на Бучковски. Вто-
рата варијанта за појавување 
на новата политичка партија, 
која би одзела значаен дел 
од СДСМ на Бучко, би се по-

во овој мандат на пре ми еру-
вањето на Бучковски, из вес-
но е дека би можело да дојде 
при составот на идната Вла-
да на Република Маке донија, 
која би се формирала по из-
борите. Но, иако тоа од овој 
момент изгледа многу да леч-
но, сепак сегашната си туа-
ција, базирана врз ос нова на 
бројките добиени од ло кал-
ните избори, кажува дека за 
парламентарните, би мо же-
ле да добиеме многу не при-
родни коалиции. Од нос но, 
не  можноста двата по литички 
блока ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ 
да создадат стабилно парла-
ментарно мнозинство, го от-
вора патот за коали ци рање 
со сите партии меѓу се бе, кои 

тастични бројки во гласови, 
што ги добиваа до 2002 го ди-
на. Расцепувањето на ВМРО-
ДПМНЕ и формирањето на 
ВМРО-Народна, беше сери о-
зен удар за ДПМНЕ, кој нај-
добро се забележа на ло кал-
ните избори. Таков удар се 
очекува да добие и СДСМ, се 
разбира, доколку дојде до 
формирање на политичкиот 
субјект, кој тајно го подго т-
вува претседателот на држа-
вата Бранко Црвенковски, за-
едно со неговите исто мис ле-
ници. Ваквото раслојување 
на политичката сцена, ќе до-
веде до неможност некоја од 
двете некогаш најмоќни пар-
тии во земјава, ВМРО-ДПМНЕ 
и СДСМ, без никаков про б-
лем да формираат Влада. 
Токму затоа до вчера нело-
гичните коалиции, всушност 
ќе бидат реалност или по ве-
ќе од потреба за фор ми рање 
на идниот владин состав.

Ослабувањето на овие 
два политички блока говори 
за фактот дека и двете пар-
тии, заедно со своите помали 
етнички коалициони пар тне-
ри, на идните парла мен тар-
ни избори нема да можат да 
освојат повеќе од 40 пра-
тенички мандати. До пот реб-
ниот 61 пратеник, ќе бидат 
приморани да создаваат ко-
алиции со партии, со кои до 
вчера практично било неза-
мисливо тоа да го направат. 
Клучната ролја во форми ра-
њето на парламентарното 
мно  зинство, се очекува да ја 
одиграат токму партијата на 
Георгиевски, и новата пар-
тија на Црвенковски или Пет-
ковски, доколку таа се фор-
мира до изборите, како што 
всушност се планира. Сепак, 
засега предност му се дава 
на Георгиевски, кој веќе има 
стабилен политички субјект, 
чија премиера ја имаше за 
локалните избори, и ако се 
суди според резултатот, во-
општо не помина лошо. Ток-
му затоа се претпоставува 
де ка Љубчо Георгиевски, од-
носно неговата партија, вс уш-
ност ќе одлучи, кој ќе ја фор-
мира идната Влада, Буч ков-
ски или, пак, Груевски. Од 
него ќе зависи дали ќе од-
лучи да коалицира со не ко-
гаш неговата матична поли-
тичка партија ВМРО-ДПМНЕ, 
или, пак, ќе заплива во нови 
партнерства заедно со Буч-
ковски!?  

ДПМНЕ. Токму по ради тоа не 
е исклучена мо ж носта да се 
случи поделба и во оваа пар-
тија. Анализите покажу ваат 
де ка за фор ми рање нов по-
литички суб јект, во чија по за-
дина би сто ел Тито Пет ков-
ски, заедно со Никола По пов-
ски и делумно Радмила Ше ке-
ринска, посто јат големи шан-
си. Но, тер ми нот на неј зиното 
обзна ну вање за виси од по ве-
ќе фак тори. 

Според првата варијанта 
која, за жал, првенствено за-
виси од случувањата во Ко-
сово, односно од неговото 
признавање, оваа партија би 
се појавила во моментот кога 
Владата на премиерот Буч-
ковски ќе одлучи да ја при-
знае независноста на Косово 
(за што веќе се говори во ме-
ѓународни кругови). Со овој 
чин, Бучковски во Собра ние-
то меѓу неговите сопар тијци 
би си обезбедил до волно не-
пријатели, кои вед наш би 

јавила во предизборието, 
претставувајќи им се на гла-
сачите, особено на оние кои 
традиционално гласаат за 
СДСМ, како сериозна алтер-
натива.  

ЉУБЧО ЌЕ ГО СПАСУВА 
БУЧКО!

Коалицијата меѓу Љубчо 
Георгиевски и Владо Буч ков-
ски, иако изгледа сосема на-
лудничаво, сепак е возможна. 
Особено, ако се земат пред-
вид случувањата на релација 
власт-опозиција, каде се за-
бележува затоплување на од-
носите меѓу овие два поли-
тички субјекта. Сепак, нив-
ното официјално здружу ва-
ње, доколку не се случи уште 

на изборите ќе ос тварат доб-
ри резултати, без оглед на 
нивната лева или, пак, десна 
ориентација. Вак вото речиси 
пресликување на политич-
ката изборна сце на од Гер-
манија, создава сли ка на ком-
плетно ре де фи ни рање на ма-
кедонската по ли тичка сцена, 
односно на пуш тање на досе-
гашната прак тика, битката на 
избо рите веч но да се води 
меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. 

Доколку се сумираат ре-
зултатите, кои релевантните 
политички партии во Ре пуб-
лика Македонија ги освоија 
на последните избори, може 
да се забележи дека ВМРО-
ДПМНЕ и СДСМ се зна чи тел-
но ослабени, и веќе не можат 
да се пофалат со оние фан-

ЌЕ ЈА НАПУШТИ ЛИ ГЕОРГИЕВСКИ СВОЈАТА МАТИЧНА ПАРТИЈА?

 А НА                


