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Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ОПОЗИЦИЈАТА ПРИТИСКА ЗА ПР    

КОЗМЕТИЧ 
РЕКОНСТР 
ПРЕДИГРА 

Хрватскиот премиер 
Иво Санадер во не го-
виот мандат успеа на 

својата држава Република 
Хрватска да й овозможи пре-
говори за да стане пол но-
правен член на елитното 
друштво - Европската унија. 
Сосема сигурен во својот ви-
сок, односно рејтингот на не-
говата ХДЗ кој, пред сè, се 
дол жи токму на оваа заслуга, 
сериозно размислува на про-
лет да ја изненади опо зи ци-
јата предводена од Ивица Ра-
чан, и да распише пред вре-
мени избори. Нашиот се ве-
рен сосед, Република Ср бија, 
која поради лошото во дење 
внатрешна и, пред сè, надво-
решна  политика, и на таму за-
останува зад земјите од овој 
регион, деновиве конечно 
успеа да го потпише Дого во-
рот за асоцијација и ста би ли-
зација, кој всушност е пр ет-
договор за членство во Ев-
ропската унија. Истиот оној 
кој Република Маке до нија, 
за значајно постигнати ре-
фор ми, го потпиша во 2001 
година. Овој договор за Ре-
публика Србија е многу зна-
чаен и, затоа од страна на ме-
ѓународната заедница, е оце-
нет како силен напредок на 
земјата за приближување кон 
посакуваната цел - Ев роп-
ската унија. Со него пр ак-

Дали Република Македонија е подготвена да 
на прави скандинавски избори? Шан си-
те за тоа се повеќе од мали, доколку го 
зе ме ме предвид искуството од прет ход-
ните пет наесет години. Овој пат уш те 
по   тешко, бидејќи македонската поли-
тичка сцена повеќе не е онаа истата од 
2002 година, ко га постоеја два силни 
политички блока ВМ РО-ДПМНЕ и СДСМ, 
и кога битката за по бед ник се водеше 
практично меѓу нив. Из ми натите ре чи-
си четири години донесоа це лосно ре-
компонирање на македонската по ли тич-
ка сцена, која покажа многу нови партии, 
кои практично излегоа од неко гашните 
ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ.

тично Владата на премиерот 
Воислав Коштуница успеа да 
ја извади земјата од тешката 
изолација, во која се наоѓаше 
во времето на Слободан Ми-
лошевиќ. Токму овој на пре-
док е предизвик повеќе за 
демократските сили во зем ја-
та да побараат напролет одр-
жување вонредни из бори. 

Тука некаде е и Република 
Македонија, чиј премиер Вла-
до Бучковски деновиве сè 
пожестоко се соочува со ба-
рањето на опозицијата, пред-
водена од ВМРО-ДПМНЕ, за 
одржување предвремени из-
бори. Овој притисок на опо-
зицијата особено се засили 
откако Република Македо ни-
ја го доби позитивното "ави"од 
Европската комисија, кое 
всушност беше и причина по-
веќе за Груевски да побара 
предвремени избори, би деј-
ќи во "авито" не е запишан 
датумот кога Македонија ќе 
отпочне преговори за пол-
ноправно членство во Ев роп-
ската унија. За опозицијата, 
отсуството на конкретен да-
тум за отпочнување на пре-
говорите со ЕУ, е доволен си-
гнал дека Македонија до ре-
довниот термин за одр жу-
вање на изборите, би можела 
да западне во неизвесност, 
што би довело до ново ра-
зочарување кај граѓаните на 

Република Македонија! 
Најповиканите кои би тре-

бало да одлучат дали би рас-
пишале предвремени из бо-
ри, Владата на Република 
Македонија, односно вла де-
јачкиот СДСМ, сè уште раз-
мислува, но дефинитивно со-
општува дека до 15 де кем-
ври од тоа нема ништо. Име-
но, лидерите на владејачките 
партии СДСМ, ЛДП и ДУИ, 
Вла  до Бучковски, Ристо Пе-
нов и Али Ахмети, одржаа и 
официјална средба на која се 
говореше и на оваа тема, 
особено по изјавите на ли-
дерот на ЛДП, Ристо Пенов, 
дека неговата партија е под-

готвена за предвремени из-
бори. На оваа линија, мо же-
би и не целосно, се задржа и 
лидерот на ДУИ, Али Ах ме ти, 
кој потенцирајќи ја сво ја та 
убедена надмоќ над ДПА, из-
јави дека и тој е подготвен за 
избори. 

Очигледно изненаден од 
ваквите ставови на своите 
коалициони партнери, прет-
седателот на СДСМ, Владо 
Бучковски, побрза да одржи 
средба со нив, сè со цел да ги 
убеди дека идејата за пред-
времени избори е лоша, но 
дека во меѓувреме може да 
се размислува за евентуална 
реконструкција на Владата, 

БУЧКОВСКИ И АХМЕТИ ПОДГОТВЕНИ ЗА УШТЕ ЕДНА БУЧКОВСКИ И АХМЕТИ ПОДГОТВЕНИ ЗА УШТЕ ЕДНА 
ИЗБОРНА БИТКА!?ИЗБОРНА БИТКА!?
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  ЕДВРЕМЕНИ - ВЛАСТА КУЛИРА!

 КАТА 

 УКЦИЈА КАКО 

 НА ИЗБОРИТЕ!

која по сè изгледа дека тре-
баше да биде замислена ка-
ко козметичка.  

МОЖЕ ЛИ 
МАКЕДОНИЈА ДА БИДЕ 

СКАНДИНАВИЈА?

Одлуката на Бучковски, 
Пе нов и Ахмети до 15 де кем-
ври, односно до офици јал-
ното добивање кандидатски 
статус за Европската унија, 
да не се размислува за одр-
жување предвремени из бо-
ри, и да нема реконструкција 
на Владата, актуелната власт 
го правда со фактот дека 
пред тоа треба да донесе 
клучни закони, пред сè, оние 
кои се однесуваат на долго-
очекуваниот едношалтерски 
систем, потоа законот за по-
лиција, изборните закони, и 
секако уставните аман дмани, 

Шансите за тоа се повеќе од 
мали, доколку го земеме пр-
едвид   искуството од прет-
ходните петнаесет години. 
Овој пат уште потешко, би-
дејќи македонската поли-
тичка сцена повеќе не е онаа 
истата од 2002 година, кога 
постоеја два силни поли тич-
ки блока ВМРО-ДПМНЕ и 
СДСМ, и кога битката за по-
бедник практично се водеше 
меѓу нив. 

Изминатите речиси че ти-
ри години донесоа целосно 
рекомпонирање на маке дон-
ската политичка сцена, која 
покажа многу нови партии, 
кои практично излегоа од 
некогашните ВМРО-ДПМНЕ 
и СДСМ. Трендот на распа-
ѓање на некогаш силните два 
политички блока, всушност 
почна веднаш по изборите 
во 2002 година, со повлеку-
вањето од лидерската по зи-
ција на Љубчо Георгиевски, и 
поставувањето за лидер на 
Никола Груевски. Истото, са-
мо нешто подоцна, се случи, 
односно се случува и во СД-
СМ со повлекувањето, ста-
пувањето на позиција прет-
седател на Република Маке-
донија на Бранко Црвен-
ковски, и преземањето на 
партијата од страна на Владо 
Бучковски, кој истовремено 
во моментов ја извршува и 
функцијата премиер на др-
жавата. Со сменувањето на 
двајцата клучни политичари 
во независна Македонија од 
лидерските позиции, кои 
дол   го време важеа за икони 
на македонската политика, 
всушност почна демократи-
зацијата на овие две партии, 
со што се отвори патот за 
формирање на многу други. 
Само од ВМРО-ДПМНЕ из-
легоа четири, додека од СД-
СМ проектот на создавање 
нови тече, а како прв јунак 
засега останува да биде по-
ранешниот столб на оваа пар    -
тија, Тито Петковски. 

НЕПРИНЦИПИЕЛНИ 
КОАЛИЦИИ - БРАК ОД 

ИНТЕРЕС!?

Новата политичка сцена 
во Република Македонија, по 
распадот на она што некогаш 
во земјава важеше за левица 
или, пак, за десница, несом-

а дури потоа да се гледа на 
предвремените из бори кои, 
според Бучковски, овој пат 
треба да бидат скан динав-
ски! 

Неговиот став наредните 
избори во Република Ма-
кедонија да бидат скан ди-
навски, што ќе рече да бидат 
одржани во фер и демо крат-
ска атмосфера, без насилства 
и фалсификати, како што бе-
ше случај порано, не е желба 
само на Бучковски, или уште 
помалку е негова идеја, туку 
напротив тоа е барање од 
Европската унија, која многу 
јасно и недвосмислено ни ка-
жа во препораките, односно 

ДОСТА ЈА ОСТАВИЈА САМА!

Лидерката на ДРУМ, Доста Димовска, на својот прв Кон-
грес на партијата одлучи да се повлече од лидерската по-
зиција, со надеж дека идниот лидер - поранешниот ам-
басадор на Република Македонија во Германија, Горан Ра-
фајловски, ќе може да го направи она што таа не успеа. 
Име но, Димовска се надева дека Рафајловски ќе може да 
ја исполни нејзината желба за здружување на опозицијата 

и нејзин заеднички настап на 
идните парламентарни пар тии. 

На оваа секојдневно наја ву-
вана желба на Димовска, екс-
пресно одговори лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Гру ев-
ски, потенцирајќи дека него-
вата партија 90 отсто ја со чи ну-
ва опозицијата во Маке до нија. 
Од таму, како што рече Гру ев-
ски, ВМРО-ДПМНЕ нема на мера 
да коалицира со мали пар тии. 

На повикот на Димовска не 
се огласи ниту лидерот на ВМ-
РО-Народна, Љубчо Геор гиев-
ски кој, пак, неколку пати во 
јавноста потенцираше дека на 

изборите би сакал неговата партија да настапи сама.   

во "авито". Македонија мора 
да одржи фер и демократски 
избори, бидејќи тие се пре-
порака за членство во Ев-
ропската унија.

Токму тоа, при посетата на 
Република Македонија, мно-
гу јасно го кажа и гене рал-
ниот секретар на Советот на 
Европа, Тери Дејвис, кој по-
тенцираше дека Македонија 
досега има постигнато голем 
напредок во спроведувањето 
на потребните реформи, но 
факт е дека земјата е ставена 
пред големи предизвици, со 
кои треба да се соочи, како 
што е, на пример, идното 
спроведување на парламен-

тарните избори. Според Деј-
вис, за оваа Влада е многу 
значајна наредната година, 
бидејќи во неа таа треба да 
организира фер и демо крат-
ски избори, со што всушност 
и ќе биде ставена на тест, не 
само Владата, туку и Репуб-
лика Македонија воопшто. 
Токму затоа, Бучковски сака 
да одржи скандинавски из-
бори, а не како што рече ма-
кедонски, кои секогаш, како 
што е познато, завршуваат со 
морални и нелегални побед-
ници!? 

Но, дали Република Маке-
донија е подготвена да на-
прави скандинавски избори? 
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ОПОЗИЦИЈАТА ПРИТИСКА ЗА ПРЕДВРЕМЕНИ - ВЛАСТА КУЛИРА!

нено дека ќе донесе безброј 
изненадувања на идните 
парламентарни избори. Но, 
пред тие да се случат, нај на-
пред треба да се утврди дали 
ќе имаме предвремени пар-
ла ментрани избори или, пак, 
ќе го чекаме редовниот тер-
мин. Опозицијата дефи ни тив-
но се одлучи. Таа е за пред-
времени. Власта размис лу ва, 
до дека меѓународната за ед-
ница срамежливо сооп штува 
дека во земјава би можеле 
да се одржат пред времени 
избори некаде во јуни, од-
носно три месеци пред одр-
жувањето во ре довниот тер-
мин. Овој датум би требало 
да й одговара не само на опо-
зицијата, туку и на власта, 
бидејќи на само три месеци 
од редовниот термин, не би 
можела да направи ништо 
особено епо хално, кое би 
останало за пи шано во мемо-
ријата на про сечниот маке-
донски граѓа нин. А, до утвр-
дувањето на де финитивниот 
датум за одр жување на из-
борите, поли тичките партии 
во Маке до нија, и оние од 
власта и оние од опозицијата, 
ќе ги прават првите "груби" 
сондажи за можни пред из-
бор ни коали ции. 

Судејќи според момент но-
то однесување на политич-
ките партии, односно нив-
ното движење во политич-
киот круг, не е мала веро јат-
носта дека за овие избори 
всушност, можеби за прв пат, 
ќе ги добиеме првите така-
наречени непринципиелни 
коалиции. Односно, првите 
коалиции на политички пар-
тии, кои до вчера, барем спо-
ред нивниот статус, се опре-
делуваа за центар-лево со 
оние кои за себе сметаат де-
ка му припаѓаат на де сно-
центристичкиот круг. Споју-
вањето на овие политички 
субјекти со различна идео-
лошка матрица се јавува ка-
ко резултат, пред сè, на рас-
паѓањето на СДСМ и на ВМ-
РО-ДПМНЕ, и формирањето 
нови помали политички пар-
тии, кои своето место, од-
носно идна "дружба", најве-
ројатно ќе ја избираат врз ос-
нова на компромисот, афи-
нитетот и најмногу според 
интересот. Со тоа практично 
во Македонија завршува ера-

та на чисто десни и леви пар-
тии, а почнува ерата на она 
што и досега се случуваше 
ама тајно, формирање коали-
ции од интерес, односно бр-
ак од интерес.

Во овие "политички бра-

кови", ако се суди според до-
сегашниот рејтинг на парти-
ите, најголемата "збрка" кај 
СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, во ос-
војувањето на нивниот евен-
туален иден мандат, всуш-
ност ќе ја направат новофор-

мираните политички партии. 
Почнувајќи од партијата на 
Тито Петковски, која несом-
нено ќе направи најголема 
"штета" во бројката на гла со-
вите кај СДСМ, но не е мала и 
"штетата" која би ја напра ви-
ла поранешната ударна ту-
паница на ЛДП, Лилјана По-
повска, чии гласови,  според 
сегашните сондажи би се 
пре леале на контото на опо-
зицијата. Во овој случај СД СМ, 
се разбира, доколку сака да 
освои уште еден мандат ќе 
мора уште од сега да тргне 
во освојување на нови коа-
лициони партнери, бидејќи 
сигурниот партнер ЛДП веќе 
не може да гарантира добра 
бројка на гласови или, како 
што би рекол Жерновски, 
кон тингент на гласови. И ток-
му затоа, условно речено, ма-
лите политички субјекти ка-
ко никогаш досега не биле 
толку многу на цена.

Ситуацијата во опози ци-
јата, пак, се чини уште по ло-
ша од владејачката. Имено, 
по распадот на ВМРО-ДП МНЕ, 
и формирањето на ВМ РО-
Народна на Георгиевски, 
Земјоделската народна пар-
тија на Марјан Ѓорчев и ДРУМ 
на Доста Димовска, се чини 
дека десницата и никогаш 
повеќе не била расцепена 
како сега. Нивното заедничко 
здружување во некаква коа-
лиција практично е невоз-
можно, особено на Георги ев-
ски и Груевски, кои пока жу-
ваат дека заедно не би мо-
желе да функционираат. Она 
што засега може да се насети 
е дека најверојатно Ѓорчев 
ќе коалицира со Груевски, 
додека Димовска, односно 
ДРУМ и натаму останува са-
ма, пред сè, поради фактот 
што ниту Груевски, ниту Геор-
гиевски немаат интерес да 
коалицираат со неа. 

Но, за сигурна победа на 
Груевски несомнено дека ќе 
му бидат потребни и други 
помали партии, освен онаа 
на Ѓорчев, и токму затоа, ка-
ко што дознаваме, лидерот 
на опозицијата веќе ги поч-
нал преговорите и со оста-
натите коалициони парт не-
ри, како што се, ЛП на Андов, 
СПМ на Ѕинго, ДС на Траја-
нов, и неофицијално со пар-
тијата на Лилјана Поповска. 

ЉУБЧО И ЦИЛЕ ПОВТОРНО ЗАЕДНО!?

Лидерот на ВМРО-Народна, Љубчо Георгиевски, според 
неговите сегашни изјави, инсистира неговиот политички 
субјект сам да настапи на изборите. На тој начин, велат од 
неговата партија, ќе се потврдела силата на ВМРО-На род-
на, но и дефинитивниот број на гласачи. Сепак, како што 
дознаваме, Георгиевски во последно време сериозно пре-
говара за заеднички настап со неговиот некогашен коа ли-
ционен партнер, а подоцна лут непријател, Васил Ту пур-
ковски, и неговата Демократска алтернатива. Не е исклу-
чена можноста на оваа коалиција да й се придружи и Ли-
гата за демократија на Марјановиќ.     

ГРУЕВСКИ СИГУРЕН ВО СВОЈАТА ПОБЕДА!?ГРУЕВСКИ СИГУРЕН ВО СВОЈАТА ПОБЕДА!?


