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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ПРЕДИЗБОРНИ МЕШЕТАРЕ    

ЌЕ БИДЕ ЛИ КУПЕН "ЛИ  
НАРОДНА ЗА ПРЕТСТО 

Според непроверените вести, формалните 
цен  три на моќ се обидуваат да го ан га-
жираат или "наместат" Љубчо Геор ги ев-
ски. Зошто? Имено, се зборува дека му 
би ле платени 25 милиони евра за пр ед-
изборно или пост изборно коалици ра ње. 
Дали овие инфор мации се точни, од нос-
но лажни? Кој ќе про фитира од ов аа па-
јакова мрежа? Формалните центри на 

политичка моќ во зем-
јава забрзано под гот-

вуваат терен за оста ну ва ње 
на власт иако, според си те 
проценки, реално не по сто-
јат услови за парламен тарна 
победа. Играњето "ко мар" со 
судбината на Репуб лика Ма-
кедонија на наред ните пар-
ламентарни избори прет ста-

вува невиден "пре се дан" во 
незапирливите демо крат ски-
те процеси, но и об ид за ти-
вок "државен удар", кој всуш-
ност ќе ги скрие мат ните 
здел ки од лошата при ва ти за-
ција. Тоа значи вра ќа ње на-
зад и повторно соо чу вање 
со "режимот", кој со го дини ја 
спречуваше слобо дната мис-
ла и македонската кауза да 

ДО 14 ЧАСОТ, СРЕДА 12 ОКТОМВРИ (ДО ЗА Т-
ВО РАЊЕТО НА ОВОЈ БРОЈ), ОД ПАРТИСКИТЕ 
ШТА БОВИ НА СДСМ И НА ВМРО-НАРОДНА РЕ-
ДАК ЦИЈАТА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" НЕ ДОБИ 
НИТУ ПИСМЕН НИТУ УСМЕН ОДГОВОР
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  ЊА ИЛИ ПРИБЛИЖУВАЊА

 ДЕРОТ" НА ВМРО-
ЈНИТЕ ИЗБОРИ???

изрти. Во таква кон стелација 
на услови постои опасност 
од воведување ва зални од-
носи, кои ќе ги ди ригираат 
внатрешните про цеси во др-
жавава. Актерите на овој "за-
говор" сè уште не дале ди-
ректна наредба, би дејќи се 
прават последните про цен-
ки, односно не се си гурни 
како ќе реагира до машната 
јавност, но и меѓу народниот 
фактор од кого зависат нив-
ните натамошни активности. 
Дали меѓународ ниот фактор 
ќе се вмеша во внатрешните 
демократски проблеми или 
ќе стои на ст рана сè до оној 

родна, Љубчо Георгиевски, 
сè повеќе е интересен за кал-
кулациите на владејачката 
гарнитура која, наводно на 
непримерен начин, се при-
ближува до таборот на оваа 
партија за да направи удар 
врз стабилниот блок на опо-
зиционерите. Според одне-
сувањето на некогашниот 
"ба рд" на "македонското по-
литичко глумиште", Љубчо Ге-
оргиевски, оваа вест и не пр-
етставува ништо ново, бидеј-
ќи неговото последно обра-
ќање во Собранието, кое бе-
ше предизвикано од бара ње-
то за интерпелација на Вла-

чен на американското изне-
надување пред одржувањето 
на референдумот за новата 
територијална организација, 
со цел да се придонесе оваа 
владејачка гарнитура да ос-
тане на власт? Значи, дали се 
прави обид за насилно пре-
кројување на политичките сос-
тојби во Македонија, кои ин-
директно ќе влијаат врз неј-
зината положба на Бал ка нот 
и пошироко.

Инаку, оваа информација 
сè уште не е проверена, би-
дејќи од Кабинетот на Геор-
гиевски не добивме одговор, 
со кој ќе се побијат ваквите 

Герхард Шредер. Во вакви 
услови, новата влада секако 
би била нестабилна и нема 
долго да егзистира. Оттука 
произлегува шансата, со ан-
гажирањето на Љубчо Геор-
гиевски, со неговите при б-
лиж но 100.000 гласа, да се 
однесе победа на следните 
македонски парламентарни 
избори. Таквото содруж ниш-
тво е можно, но останува во 
воздухот да лебди праша ње-
то - колку тоа ќе биде стабил-
но, или колку ќе ги чини?

Веќе еднаш се покажа де-
ка во Македонија ваквата пр ак-
тика не успева, бидејќи де-
новите на владата ќе бидат 
изброени. Имено, експерт-
ската Влада или Владата на 
Кљусев едвај преживеа една 
година, а подоцна ја пре по-
знаваа само по аферата на 
купените "тајотки" - автомо-
би ли. Значи, Владата на Ни-
кола Кљусев не ја урнаа не-
говите сопартијци, иако така 
изгледаше на прв поглед, 
туку соодносот на силите во 
Собранието, кој беше при-
ближ но ист, а како таков не 
можеше долго да функцио ни-
ра, доколку претседателот 
Гли горов не му го средеше 
трлото за да владее Бранко 
Црвенковски. Затоа во поли-
тиката не постојат однапред 
утврдени правила од типот 
должникот секогаш му оста-
нува должен на творецот.

МИЛИЈАРДАТА НА 
ЦИЛЕ

Слични претумбации им ав-
ме и во првата коалиција на 
СДСМ, кога либералите на 
Стојан Андов му откажаа по-
слушност на Бранко Црвен-
ковски. Во 1996 година тие 
наводно се разделија поради 
непазарни ориентации во ма-
кедонската демократија. От-
тогаш Андов се приближи кон 
десно ориентираната пар ти-
ја ВМРО-ДПМНЕ и до ден де-
нес успешно ја плете соп стве-
ната приказна. По разделбата 
со СДСМ либералите нико-
гаш не го вратија стариот по-
литички сјај, но со своите за-
гарантирани гласа, од 80.000 
до 100.000, секогаш на парт-
нерот му носеле значајни 
пар  ламентарни места во за-
конодавниот дом на Репуб-
лика Македонија.

Значи, калкулантските од-

момент ко га ќе пресече исто 
така како што тоа го направи 
за време на конфликтот во 
2001 го ди на? Тоа се основ-
ните пра ша ња, кои оста ну-
ваат енигма и за факторите 
кои се подгот вуваат да пре-
дизвикаат веш тачка криза. 
Имено, за да ни стане јасно 
што ни се под готвува, без да 
се заземе од редена позиција, 
потсету ва ме дека според си-
те досега направени анкети, 
ВМРО-ДП МНЕ е во блага пред-
ност, таа ја стабилизира соп-
ствената позиција само по-
ради тоа што СДСМ не успеа 
да ги на мали општествениот 
и еко ном скиот пад на Ре пуб-
лика Македонија. Во тој кон-
текст, пропаднаа сите обиди 
за ста билизирање на сос тој-
бите во нашава држава, не-
ма ин ве стиции, бројот на не-
вра ботените е околу 400.000, 
во надворешната трговија се 
зго лемува трговскиот де фи-
цит итн. Сите овие параметри 
многу влијаат врз рејтингот 
на власта, која својот спас го 
гледа во предизборна или 
постизборна коалиција со 
еден од поглавните фактори 
во политичкото милје. Ста ну-
ва збор за неформална и сè 
уште непотврдена информа-
ција, во која се вели дека ли-
дерот во сенка на ВМРО-На-

дата на Владо Бучковски, го 
немаше оној тон кој тој со го-
дини го практикуваше, од-
носно не плукаше по довче-
рашниот политички против-
ник. Значи, беше оса, но ете 
"лавот" е смирен или ставен 
в скут поради други нерас-
чистени работи. Во неговата 
ренесанса се крие друга зад-
нина, која е мошне опасна за 
парламентарната демо кра ти-
ја. Имено, повторуваме, сп о-
ред непотврдени инфор ма-
ции, неговото приближување 
до центрите на моќта е ку пе-
но за 25 милиони евра, сума 
од која боли глава, а секој 
оби чен граѓанин може да ја 
сонува. Затоа треба да се про-
вери значењето на оваа ин-
фор мација? Кои се нашите 
пр ашања?

Дали формалните центри 
на моќ се обидуваат да го 
ангажираат или да го намес-
тат Љубчо Георгиевски? Да-
ли и зошто сакаат да го дис-
кредитираат? Зошто се збо-
рува дека му биле платени 25 
милиони евра за предиз бор-
но или постизборно коали-
цирање? Дали овие инфор-
мации се точни?

Дали ова всушност прет-
ставува предигра за уште ед-
ен друг таен потег на меѓу-
народната заедница, кој е сл и-

пазарења или мешетарења 
на одредени кругови во зем-
јава. Според нивните твр де-
ња, тој се наоѓа на пат, кој бе-
ше поврзан со посетата на 
Љубе Бошкоски во затворот 
Шевенинген. 

"ТАЈОТКИТЕ НА 
КЉУСЕВ"

Во овој момент се намет-
нува прашањето што се сака 
да се постигне со оваа ин-
формација. Нема да биде прв 
пат некој да се мести. Геор-
гиевски многу пати беше на 
мета додека беше голем ри-
вал. Сега се наоѓа во друга 
мимикриска позиција, која 
станува интересна за сла до-
кусците, бидејќи според пр-
вичните анкети, зад себе има 
околу 5 проценти од гла сач-
кото тело. Токму овој про-
цент на избирачи го прави 
до волно моќен за да влијае 
врз идните парламентарни 
резултати. Следните избори 
сигурно ќе бидат најне пред-
видливите во Македонија, 
затоа што при општа ле тар-
гија и разочараност на елек-
торатот постои шанса да се 
повтори сегашниот сооднос 
на силите во Бундестагот во 
Германија, каде што Ангела 
Меркел мора да го дружи 
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ПОЛИТИКА
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ПРЕДИЗБОРНИ МЕШЕТАРЕЊА ИЛИ ПРИБЛИЖУВАЊА

носи не се новина во нашата 
парламентарна демократија, 
а таквата практика продолжи 
и во ерата на владеењето на 
ВМРО-ДПМНЕ, односно доде-
ка Љубчо Георгиевски ја "ма-
стеше" својата брада (1998-
2002). Што всушност се слу чу-
ваше со таа коалиција, чија 
основа беа ВМРО-ДПМНЕ и 
Демократска алтернатива.

Милијардата на Циле за-
врши многу работи. Прво, 
молскавично од власт ја сим-
наа СДСМ, а подоцна по кре-
на лавина геостратешки по-
местувања во регионот. Со 
заминувањето на силите на 
ООН, кои ја набљудува се-
верната македонско-ко сов-
ска граница се овозможи ин-
тервенција за уривање на 
режимот на Милошевиќ. Во 
2000 година коалицијата ме-
ѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДА се рас-
падна. Подоцна, всушност се 
дозна дека Љубчо Георги ев-
ски спречил непримерена ко-
алиција меѓу ДА и СДСМ. Тој 
преживеа благодарение на 
поткупувањето на одделни 
пратеници, кои гласаа за до-
вербата на Владата на ВМРО-
ДПМНЕ, која тогаш тој ја пр ед-
водеше. Што се случуваше? 
Владејачката коалиција ус-
пеа да оформи свое парла-
ментарно мнозинство и по-
крај опструкциите кои во те-
кот на настаните им ги при-
редуваа пратеничката група 
на ДА и тогашниот претсе да-
тел на Собранието, Саво Кли-
мовски, кои беа затечени од 
ненадејниот пресврт во ре-
довите на нивната партија. 
Алтернативците, Павле Тодо-
ровски, Ристо Спанаќов и 
Али  ја Шахиќ, како и Амди Бај-
рам, се издвоија како гру па 
независни пратеници и му се 
приклучија на мнозин ст вото, 
предводено од ВМРО-ДП М-
НЕ и ДПА. 

Во новото мн о зин ство вле-
гоа и тогашните не зависни 
пратеници Илијаз Са бриу и 
Мевљан Таири, Кас триот Ха-
џиреџа, поранешен член на 
ПДП, Аслан Селмани од ДААМ 
и Слободан Да нев ски од ЛП. 
Заедно со 43 пра теници од 
ВМРО-ДПМНЕ и 11 од ДПА, 
тие придонесоа да се собере 
бројка од 63 пра теници, а 
според изјавите на тогаш-
ното владејачко мно зинство, 
можеле да сметаат на вкупно 
66 гласа. При чи нот на гла-

сањето во Собра нието не 
присуствуваа прате ничките 
групи на СДСМ и на ВМРО-
ВМРО (на Змејковски, кој се-
га се припои кон Гру евски). 
По контроверзното со опш-
тение од кабинетот на Кли-
мовски за одложување на 
седницата, салата ја на пушти 
и "остатокот" од ДА и од ПДП. 
На прес-конфе рен ци јата Ва-
сил Тупурковски на јави дека 
ќе поднесе кри вич ни при-
јави против неколку ми нис-
три од ВМРО-ДПМНЕ кои, 
според него, вршеле при-
тисоци врз пратениците од 
ДА за да преминат во не-
зависни. Собраниската сед-
ница ја свика потпретседа те-
лот Халими, а ДА ја сметаше 
за кршење на уставната и за-
конската процедура, бидејќи 
според Тупурковски, претсе-
дателот Саво Климовски ни-
кому не го предал правото за 
свикување седница. Поради 
тоа, тогаш не се расправаше 
за предлогот на премиерот 
Љубчо Георгиевски за раз ре-
шување на петте министри-
алтернативци. Според на ја-
вата на  потпретседателот на 
Собранието, Халими, за раз-
решување на министрите се 
расправаше подоцна, а ше-
фот на пратеничката група 
на ВМРО-ДПМНЕ, Чедо Кра-
лев ски, изјави дека веќе е пр е-

дадено барањето за сед ни ца 
на која ќе се гласа за раз-
решување на Климовски, за 
што е обезбедена под дрш ка 
од 64 пратеници. 

Таквиот начин на од меру-
вање на силите во најви со-
кото законодавно тело  отво-
ри нова страница во демо-
кратијата. Оттогаш до денес, 
стапот и морковот се един-
ствени фактори, кои одлучу-
ваат за изборните резултати. 
Дури и невините жртви во 
Кондово не претставуваат 
превисока цена за изборните 
резултати, а да не зборуваме 
за охридските настани каде 
се степаа приврзаниците на 
ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ. По-
доцна истите мотиви се сре-
ќаваа на сите избори. Меѓу-
народните институции, чии 
претставници на ОДИХР и на 
ОБСЕ неколку пати ги набљу-
дуваа изборите во Република 
Македонија, оценија дека во 
нив има многу нерегулар нос-
ти и тие влијаат врз политич-
кото милје во Собранието, 
но и врз општата слика на на-
шата земја. Затоа и најновата 
порака од Брисел е дека тре-
ба да има фер и демократски 
избори, кои Македонија ќе ја 
приближат кон евроатлант-
ските процеси. Но, со вакви 
методи ние сè повеќе сме 
поддалеку од Европа.

СЦЕНАРИЈА И ОПЦИИ

Во контекст на ова треба 
да се разгледа и блискоста 
на Љубчо Георгиевски со ли-
дерот на ДПА, Арбен Џафери, 
кој (1998-2000) беше дел од 
коалиционата Влада. Овој 
фак тор не може да се зане ма-
ри, иако и Џафери и Тачи се-
га за партнер повеќе го пре-
ферираат Никола Груевски, 
се гашниот лидер на ВМРО-
ДП МНЕ. Всушност, тој му на-
прави услуга на Георги ев ски 
со тоа што го дистанцира од 
процесите во ВМРО-ДПМНЕ. 
На тој начин му овозможи 
голем простор за политички 
маневар, но и за кокетирање 
со власта и со опозицијата. 
Имено, дали власта заборави 
на аферите поврзани со Геор-
гиевски или, пак, тој забо ра-
ви на аферите на сегашната 
власт додека беше премиер. 
Дека меѓу нив има премол-
чен договор, тоа е евидентно, 
затоа што ниту се реши афе-
рата со дворецот на Водно, а 
уште помалку има некоја суд-
ска одлука за обезвред нува-
ње на имотите на фирмите 
кои ги купија блиските луѓе 
на поранешниот премиер, од 
кои живееја илјадници гра-
ѓани. Затоа, ниту ВМРО-ДП-
МНЕ е способна сама да по-
беди на наредните парла-
ментарни избори, а уште по-
веќе СДСМ има шанса да се 
задржи на власт, се разбира, 
ако има нормални и регу лар-
ни избори. Затоа во овој мо-
мент се отворени сите опции 
или сценарија, кои се кројат 
надвор од вниманието на јав-
носта. Но, најзначаен фак тор 
во конструирањето на нова-
та парламентарна слика ќе 
бидат меѓународните ин сти-
туции. Од нивниот таен ан-
гажман, односно од нив ното 
однесување ќе зависат мно-
гу изборни параметри. Во ме-
ѓувреме, времето за ма мење 
на електоратот се при бли жу-
ва, иако новите избор ни за-
кони сè уште се крчкаат во 
Министерството за прав да. 
Моделот за идните пар ла-
ментарни избори не е од-
бран, а во тој временски тес-
нец се провлекуваат инте ре-
сите и на албанските партии, 
кои најмногу можат да про-
фитираат од нелегалната ко н-
курентска борба за власт ме-
ѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. 


