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Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ГРУЕВСКИ  
МАКЕДОНСКИ " 

БУЧКОВСКИ 
"СПАСУВАЧКИ Т  

Република Хрватска нас-
коро ќе ја плати цената 
на отпочнувањето на 

пре говорите за влез во Ев-
роп ската унија. Имено, нејзи-
ниот најголем лобист за влез 
во европското семејство, со-
седна Австрија, од Владата 
на Иво Санадер го побара 
она што смета дека е нејзино. 
Финансиски надоместок за 
си  те нејзини граѓани, кои по 
Втората светска војна биле 
ре чиси насилно избркани од 
своите домови во Хрватска, 
во кои живееле со децении 
наназад. Вкупната сума која 
Хрватите треба да им ја ис-
платат на своите некогашни 
сограѓани е вртоглава, а тоа 
беше и причина повеќе де но-
виве во Република Хрватска 
да дојде до жестоки вер бал-
ни судири на релација власт 
- опозиција. Граѓаните пра шу-
ваат: Постои ли морал, или 
само пари и интерес?

Република Србија, пак, де-
новиве се соочува со такана-
речениот трансфер на пра те-
ници, од една во друга по-
литичка партија. Нешто што 
Република Македонија го по-
чувствува во 2000 година, и 
кое заврши со одржување на 
власт на тогашната владе јач-
ка коалиција, и тоа бла года-

ПРЕТСТОИ ЛИ "ЖЕШКА" ПРОЛЕТ НА ПОЛИТИЧКАТА СЦЕНА?
рение на преминувањето на 
некои парламентраци од ед-
на во друга партија. Благо да-
рение на овој, според некои, 
криминален чин кој многу па-
ти е проследен со афери за 
тешки суми, при неодам неш-
ното гласање за Буџетот ре-
чиси од сигурен пад се спаси 
Владата на премиерот Воис-
лав Коштуница. Расправата 
за тоа кој пратеник колку зел 
за да гласа "против" или "за" 
сè уште трае, но останува 
пра шањето за разликата ме-
ѓу моралот и парите. 

Република Македонија и 
на  таму е заглавена во својот 
кошмарен предизборен сон. 
Македонските политички ели -
ти во изборната година, глав-
на направа со која се служат 
е терезијата, каде од едната 
страна ги ставаат такана ре-
чените желби на граѓаните, а 
на другиот тас сопствениот 
ин терес, кој оддамна не ко-
респондира со она што зна-
чи идеолошка матрица, при-

ЌЕ СЕ СКОНЦЕНТРИРА ЛИ ГРУЕВСКИ САМО НА ПОГОЛЕМИ ПАРТИИ?ЌЕ СЕ СКОНЦЕНТРИРА ЛИ ГРУЕВСКИ САМО НА ПОГОЛЕМИ ПАРТИИ?
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СО 
ДОС", 
СО 
ИМ"!

Шансите да се случат таканаречени шокантни коа-
лиции се големи, а тие се јавуваат како резултат на 
раситнувањето на партиската машинерија, која не ко-
гаш беше апсорбирана во двата големи блока ВМРО-
ДПМНЕ и СДСМ. Расцепот на овие два некогаш моќни 
политички субјекта доведе до формирање на многу 
нови кои, пак, изгубени од една страна во правецот 
на своето идеолошко дејствување, а од друга во про-
сторот на граѓанските гласачки апетити, се наоѓаат 
речиси на самиот старт да направат коалиции и со 
оние политички партии, со кои до вчера речиси било 
незамисливо.

родна коалиција или, пак, 
дам нешни партиски корени.

Очигледно е дека маке дон-
ските политички партии, во 
желбата да дојдат или се за-
држат на власт, веќе го из-
губија својот компас и се све-
доа на реализирањето на 
пус       тата желба, и голиот внат-
репартиски, но и личен ин те-
рес. Имаат ли морал? 

Дали главна причина за со-
јузништво стана исклу чи тел-
но интересот?

Дали во Македонија веќе 
и јавно почна да важи пра-
вилото "нема вечни при ја те-
ли има само вечни инте ре си"?

МАГИЧНОСТА НА 
БРОЈКАТА 61?

 
Одговорот на овие пра ша-

ња е повеќе од јасен. Но, тој 
се очекува да дојде најмногу 
до израз на претстојните пар-
ламентарни избори, кога во 
политичкиот ринг ќе истр ча-
ат сите партии, и врз основа 
на сопствениот интерес ќе 

нап рават коалиции меѓу се-
бе. Шансите да се случат така-
наречени шокантни коали-
ции се големи, а тие се јаву-
ваат како резултат на расит-
нувањето на партиската ма-
шинерија, која некогаш беше 
апсорбирана во двата го ле-
ми блока ВМРО-ДПМНЕ и 
СДСМ. Расцепот на овие два 
некогаш моќни политички 
суб јекта доведе до фор мира-
ње на многу нови кои, пак, 
изгубени од една страна во 
правецот на своето идео лош-
ко дејствување, а од друга во 

просторот на граѓанските гла    -
сачки апетити, се наоѓаат ре-
чиси на самиот старт да нап-
рават коалиции и со оние по-
литички партии, со кои до 
вчера речиси било неза мис-
ливо. Ваквата состојба на ма-
кедонската политичка сцена, 
која сè уште не е толку вид-
лива, кристално јасна се оче-
кува да стане во моментот 
кога ќе бидат закажани ид-
ните парламентарни избори. 
Тогаш и ќе почне меѓу пар тис-
киот пазар, кој овој пат ќе се 
мери во милиони евра. Пред 

сè, поради фактот дека ниед-
на политичка партија (од нос-
но ниту СДСМ, ниту ВМРО-
ДПМНЕ), не ќе може да го ос-
вои апсолутното мнозинство 
за да формира Влада, туку се-
која од нив ќе биде осудена 
да формира коалициони бло-
кови, за да дојде до магич на-
та бројка од 61 пратеник! 

Оваа магична математика 
важи и за лидерот на власта - 
СДСМ, Владо Бучковски, но и 
за лидерот на опозицијата, 
Никола Груевски, чии, пак, 
шан     си да победи на наред-

БУЧКОВСКИ И ПЕТКОВСКИ РИВАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕБУЧКОВСКИ И ПЕТКОВСКИ РИВАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ



14  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 597 / 9.12.2005

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ните избори се големи. Тоа во 
најмала рака значи дека ид-
ната Влада на Република Ма  -
кедонија всушност ќе прет    ста-
вува збирно множество од 
партии, односно форми рање 
на таканаречен "ДОС" во Ма-
кедонија, од страна на Гру ев-
ски или, пак, "спа су вач ки" тим 
на Владата, од страна на Буч-
ковски!?

Двајцата свесни за ваквата 
ситуација на политичката 
сце на, и покрај тоа што сè 
уште има време до одржу-

вањето на парламентарните 
избори, сепак одделно по-
тајно работат на собирање 
на своите коалициони парт-
нери. Во оваа политичка бр-
котница, во подобра стартна 
позиција е Никола Груевски, 
пред сè, бидејќи е предвод-
ник на опозицијата во Ма ке-
донија, но и поради фактот 
за сè погласните шпекулации, 
кои доаѓаат од надвор, дека 
тој е идниот премиер на Ре-
публика Македонија. Токму 
затоа природно е поголе ми-
от дел од партиите во зем-
јава, кои себе си се опре де-
лиле за опозициони, да се 
нудат да стапат во сојуз со 
Груевски, бидејќи тоа е един-
ствениот начин да добијат 
нешто од владиниот колач. 

БУЧКО ФОРМИРА 
ЗЕМЈОДЕЛСКА 

ПАРТИЈА!?

Факт е дека на Груевски на-
вистина му е потребен по-
широк опозиционен блок за 
да ја собори сегашната вла-
дина коалиција, но од друга 
страна и не толку голем, за 
околу себе да ги собере и 
оние таканаречени човек-
пар     тии, како што тоа го сто-
ри за локалните избори. Вак-
виот тип на партии, кои се 
јавуваат од избори на избо-
ри, а всушност зад себе не-
маат постојано гласачко тело 
ниту, пак, членство, на Груев-
ски само ќе му претставуваат 
тежина, која доколку ја освои 
власта ќе мора да ја ком пен-
зира со директорски, па ду-
ри и заменички-министерски 
места. Токму затоа Груевски 
веројатно, како што дозна-
ваме, ќе оди на варијантата 
собирање околу себе поли-
тички партии, кои нешто вре-
дат на пазарот, односно има-

ат стабилно гласачко тело, но 
и членство. Нивниот број не 
е мал. Поаѓајќи од стандар-
дните - Либералната партија 
на Андов, Социјалистичката 
на Ѕинго, и Демократскиот 
со      јуз на Павле Трајанов, па 
сè до новоформираната Зем-
јоделска-Народна партија на 
Марјан Ѓорчев. Вклучително 
и партијата на Лилјана По-
повска, која се определува 

ве лат нашите извори, ста ри-
от лисец го остава за по из-
борите. Пред сè, поради фак-
тот што се плаши дека него-
вото гласачко тело, соста ве-
но од тврдите левичари, не 
ќе може така лесно, и покрај 
разочараноста од Бучковски, 
односно од матичната СДСМ, 
за коалиционен партнер да 
го прифати ВМРО-ДПМНЕ. 

Списокот на партии кои 

ски, со неговиот начин на ме-
наџирање на партијата, за 
кратко време успеа да соз-
даде многу непријатели во 
своите редови. Всушност, до-
каз за тоа е формирањето на 
партијата на Петковски, но и 
нефункционирањето на го-
лем дел од општинските од-
бори, чии членови се сметаат 
за изневерени. 

Токму затоа Бучковски, све-
сен дека на претстојните из-
бори, од онаа цврсто утврде-
на бројка која СДСМ ја има за 
секои избори, Петковски ќе 
му одземе добар дел, во пос-
ледно време интензивно ра-
боти на создавање, односно 
пронаоѓање нови коа лицио-
ни партнери. Секако дека сè 
уште зад него остануваат пос-
тојаните коалициони парт не-
ри од етничките заедници, 
како онаа на Турците на Ке-
нан Хасипи, на Ромите на 
Неж   дет Мустафа, или, пак, на 
Бошњаците на Рафет Муми-
новиќ, како и македонските 
ЛДП, и ВМРО-Македонска, но 
сепак тоа не е доволно за ос-
војување на уште еден ман-
дат.             

Затоа, според наши нео фи-
цијални извори, Бучковски 
поаѓа во офанзива да фор-
мира нови помали партии 
(зад кои јавно нема да стои), 
од луѓе кои досега не биле 
членови на ниедна поли тич-
ка партија, но длабоко во се-
бе отсекогаш биле симпа ти-
зери на СДСМ. На тој начин, 
лидерот на СДСМ има на ме-
ра да направи широка поли-
тичка коалиција, нешто слич-
но на онаа на ВМРО-ДПМНЕ 
од локалните. Првиот старт 
за овој политички проект на 
Бучковски, како што доз на-
ваме, ќе биде формирањето  
Земјоделска партија, која тре-
ба да претставува пандан на 
ЗНП на Марјан Ѓорчев, би деј-
ќи по формирањето на пар-
тијата на Ѓорчев, прв пат во 
овие 15 години, земјоделците 
одлучија да членуваат само 
во една партија, која ис клу-
чително ќе се залага за ис-
полнување на нивните ба-
рања.

Покрај на овој проект, 
според наши неофицијални 
извори, во последно време 
Бучковски интензивно ра бо-
ти на затоплување на одно-
сите со градоначалникот на 

ЛИЛЕ БАРА КОАЛИЦИЈА СО ГРУЕВСКИ!?

Демократската обнова на Македонија, партијата на 
некогашната прва либералдемократка, Лилјана Поповска, 
како што неофицијално дознаваме, сериозно размислува 
на наредните парламентарни избори да настапи во коа-
лиција со ВМРО-ДПМНЕ. Ваквиот став, според наши из во-
ри, й бил наметнат од страна на нејзиното најблиско рако-
водство, кое инсистирало партијата да се пози цио нира 
уште од сега, во коалиција со најголемата опозициона пар-
тија, бидејќи доколку оделе сами, според нивните анализи, 
немало да биде доволно за да освојат пратеничка група во 
идното Собрание. 

За ваквата неофицијална понуда, според наши извори, 
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ сè уште размислува, бидејќи 
широка е лепезата на партии кои би сакале да коалицираат 
со партијата на Груевски. 

за центристичка, но навалува 
кон опозицијата, како и пар-
тијата на Велија Рамковски, 
која всушност треба да биде 
економски совет (нешто како 
Г17 +), но и онаа на неко-
гашниот столб на СДСМ, Тито 
Петковски, која во желбата 
да го победи Бучковски и не-
говата дружина, не е исклу-
чено да му се приближи на 
Груевски. Но, тоа, како што 

би сакале да коалицираат со 
ВМРО-ДПМНЕ, како што доз-
наваме од оваа партија, не е 
мал, но сепак последниот 
збор ќе го даде лидерот Гру-
евски, најверојатно на поче-
токот на наредната година. 

СДСМ, пак, е во неве ро-
јатно лоша стартна изборно-
коалициона позиција. Лиде-
рот на оваа партија и актуе-
лен премиер Владо Буч ков-

ПОПОВСКА БАРА ПРИКЛУЧОК КОН ВМРО-ДПМНЕ!?ПОПОВСКА БАРА ПРИКЛУЧОК КОН ВМРО-ДПМНЕ!?



15  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 597 / 9.12.2005

Скопје, Трифун Костовски, кој 
нема свој политички субјект, 
но сепак зад себе го има свое-
то здружение во кое, да пот-
сетиме, членуваат еминентни 
личности, кои секој на свој 
начин го креираат јавното 
мис лење во државата. Ова за-
топлување на односите на 
релација Бучковски-Кос тов-
ски, како што дознаваме, 
мно гу не му се допаѓа на по-
ранешниот градоначалник на 
Скопје, и лидер на ЛДП, Рис-
то Пенов, но сепак Бучковски 

редефинирање на своите не-
когашни партии, но истов ре-
мено и за отворање нови. 

Довчерашната тесно гра-
дост на Црвековски и на Ге-
оргиевски да им дозволат на 
своите членови, во рамките 
на партиските тела, да ги из-
несат своите ставови, по нив-
ното заминување всушност 
пукна како меур од сапуница. 
Целиот револт кој со години 
наназад членовите го соби-
рале во себе, но поради ли-
дерската поставеност на пар-
тијата, тоа не можеле да го 
направат, со редефини ра ње-
то на партиите всушност мак-
симално го покажаа крити-
кувајќи ги ставовите, дури и 
на сопствениот довчерашен 
лидер. Ваквото отворање на 
патот за поголема демо кра-
тичност, и во СДСМ и во 
ВМРО-ДПМНЕ, од една стра-
на, се покажа како мошне по-
лезно, но од друга, на виде-
лина ги извади и тајните апе-

тити на поедини членови, кои 
преку расцепот во партиите, 
се обидоа за себе да си нај-
дат место под сонцето.   

Сè тоа немаше да биде та-
ка доколку и на Црвенковски 
и на Георгиевски им успееја 
првичните планови, преку 
пос тавувањето "свои" луѓе за 
претседатели и натаму да мо-
жат да ги контролираат пар-
тиите. Најнапред со Груевски, 
зад кој, да потсетиме, апсо-
лутно стоеше Љубчо Геор ги-
евски, а кој се откажа во мо-
ментот кога Груевски почна 
да ја редефинира ВМРО-
ДПМНЕ по сопствен терк, што 

набрзо доведе до фор мира-
ње на ВМРО-Народна. Истото 
се случи и со СДСМ, по пов-
лекувањето на Црвенковски 
кој, пак, како свој сигурен иг-
рач го избра сегашниот пре-
миер Владо Бучковски. При-
казната се повтори и овој 
пат, но преку Тито Петковски, 
за чие формирање на пар ти-
јата, како што дознаваме, не-
себично помагал и Бранко 
Црвенковски!? 

Но, како и да е, Бучковски 
и Груевски се изборија за 
свое место на политичката 
сцена. Наредните парла мен-
тарни избори дефинитивно 
ќе бидат мегданот кога двај-
цата жестоко ќе ги судрат 
своите изборни програми, 
но и ќе се соочат со гла сач-
кото тело, кое ќе треба да го 
убедат во своите ставови, 
што нема да биде воопшто 
лесно, бидејќи сега на по ли-
тичката сцена има лепеза од 
политички партии. Изборот 
е толку голем што на гра ѓа-
ните нема воопшто да им би-
де лесно за кого да се од-
лучат, пред сè, поради фактот 
што досега беа навикнати да 
избираат исклучително меѓу 
СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. 

БУЧКО СЕ ПЛАШИ ОД СЕНКАТА НА БРАНКО!?

Лидерот на СДСМ, Владо Бучковски, и покрај неговата 
голема желба и напорите кои постојано ги вложува, сепак 
никако не може да се ослободи од сенката на некогашниот 
лидер на оваа партија, и сегашен претседател на Република 
Македонија, Бранко Црвенковски.

Имено, според наши неофицијални информации, Буч-
ковски толку многу бил сконцентриран на "тајната" кому-
никација на Црвенковски со базата на СДСМ, што прак тич-
но повеќе бил исплашен од внатрешната борба со него и 
со Петковски, отколку со неговите реални ривали - опо зи-
ционите ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО-Народна. 

е подготвен да ги искористи 
сите можности за да обез-
беди што поширока коали ци-
ја за СДСМ за следните из-
бори.       

   
ЗГАСНАА "ЅВЕЗДИТЕ" 

НА БРАНКО И НА 
ЉУБЧО!

Вака расцепената по ли тич-
ка сцена во Република Ма ке-
донија, која од една страна ја 
покажува демократичноста 
на политичките субјекти во 
земјава, сепак говори и за 
фактот дека по петнаесет го-
дини плурализам, всушност 
дојде до гаснење на неко-
гашните политички ѕвезди. 
Имено, двајцата политичари 
кои долго време важеа за 
македонски икони во по ли-
тиката, Бранко Црвенковски 
и Љубчо Георгиевски, откако 
се повлекоа од челните по-
зиции, го отворија патот за 

ЦРВЕНКОВСКИ И ГЕОРГИЕВСКИ ВО ЗАЛЕЗ НА КАРИЕРАТА?ЦРВЕНКОВСКИ И ГЕОРГИЕВСКИ ВО ЗАЛЕЗ НА КАРИЕРАТА?


