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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ПАРТИ 

ЌЕ ПОНУДИ ЛИ НОВИОТ ИЗБОРЕН ЗАКОНИК ФЕР ИЗБОРИ ВО 
МАКЕДОНИЈА?

Премиерот на Ре пуб ли-
ка Македонија, Вла до 
Бучковски, речиси во 

пресрет на идните парла-
ментарни избори ги почна 
преговорите со политичките 
партии, и со оние од власта и 
со оние од опозицијата, за 
донесувањето на новиот Из-
борен законик кој овој пат, 
по добивањето на статусот 
кандидат земја-членка за Ев-
ропската унија, мора да биде 

Дали навистина постојат граѓани, ос-
вен оние кои припаѓаат на некоја по-
литичка партија, кои веруваат во пар-
тиските приказни, дека некој сè уште 
го слуша нивниот глас?

Анкетите кои речиси секојдневно се 
прават говорат дека разочараноста на 
населението е толку големо што ре чи-
си и не постои можност на след ните 
из бори партиите да излезат со веќе 
проверените изборни лаги, кои гра ѓа-
ните ги голтаат на секои избори. 

донесен според европското 
законодавство. Тоа за нас, по 
сè изгледа, е повеќе од теш-
ко, не поради фактот што не-
маме доволно правни екс-
перти во земјава, туку затоа 
што од сите реформи кои по-
малку или повеќе досегаш-
ните влади ги направија во 
министерствата, единствено 
министерство во кое нема Р 
од реформи е Министер ство-
то за правда. Токму затоа по д  -

готовката на новиот Из бо рен
законик оди многу теш ко.

Од друга страна, пак, ако 
се суди според досегашниот 
турнус преговори, кои Буч-
ковски ги направи со ре ле-
вантните политички партии 
во земјава, може да се за клу-
чи дека не одат така лесно 
ниту преговорите со парти-
ите, кои всушност со свои 
предлози треба да учес тву-
ваат во подготовката на Из-
борниот законик. Пред сè, 
поради тоа што, според до-
сега искажаното, поголем 
дел од партиите имаат со се-
ма различна замисла за тоа 
како треба да изгледа новото 
изборно законодавство. По ч-
нувајќи од тоа кој треба да го 
именува претседателот на 
Државната изборна коми си-
ја, потоа дали претседателот 
и заменик-претседателот на 
Републичката изборна коми-
сија, како и членовите на 
ДИК, треба да бидат од редот 
на судиите, дали треба да 
имаме мнозински или про-
порционален систем на гла-
сање, па сè до најгорливото 

прашање, треба ли да имаме 
предвремени избори или, 
пак, треба да го чекаме ре-
довниот термин на одржу-
вање, закажан за на есен. 

Сите овие прашања, како 
и многу други кои ќе се јават 
во текот на вториот, третиот... 
круг на преговори на пре-
миерот Бучковски, со лиде-
рите на останатите поли тич-
ки партии, ќе мора да бидат 
разрешени. Колку побрзо 
толку подобро. Но, по сè из-
гледа, тоа ќе оди тешко, пред 
сè, поради разногласието 
меѓу правно-политичките 
екс  пертски тимови, за по ве-
ќе одделни прашања. Сепак, 
иако никој не очекуваше 

уште при првиот круг средби
да се најде компромис  меѓу 
владините и опозиционите 
партии за сите прашања од 
изборната регулатива, оста-
нува впечатокот дека избор-
ните правила ќе се дефи ни-
раат уште долго. На тоа нај-
многу упатува оваа прва средба 
на премиерот Буч ков ски, со 
претседателот на ВМРО-
ДПМНЕ, Никола Груев ски, се 
разбира, заедно со нивните 
коалициони пар тне ри, која 
помина повеќе во зна кот на 
политиката, от кол ку во сфе-
рата на она што бе ше прио-
ритетно-решавање, односно 
дефинирање на из борните 
правила. Ништо по различна 
не беше и средбата на Буч-
ковски со првите луѓе на 
Демократската партија на 
Албанците, Арбен Џафери и 

- ИМА   

ДА ГО СЛ 

БУЧКОВСКИ ДА ЈА ДЕИЗОЛИРА ДПА
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ИТЕ ОДЛУЧИЈА 

Мендух Тачи, кои отворено 
му порачаа: "Ние не сме за 

БУЧКО БАРА ЕКОНОМСКИ ЧУДА?

Владејачката СДСМ откако, како што вели самиот 
лидер Владо Бучковски, Република Македонија ги 
затвори сите политички прашања, во наредниот пе-
риод ќе се посвети исклучително на економските про-
блеми во земјава, кои се најголеми. Според Бучковски, 
во наредниот период би требало да дојдат долго оче-
куваните странски ин ве сти ции.

Ваквите констатации на премиерот од страна на 
опо зицијата се оценети како популистички, пред сè, 
по ради фактот што периодот до изборите е премногу 
мал за да може во земјава да се случи економско чу до!

ЛИЦИТАЦИЈА НА 
ДАТУМИ ЗА 

ПРЕДВРЕМЕНИ 
ИЗБОРИ!

Лидерите на политичките 
партии по средбата со пре-
миерот Бучковски, изјавија 
дека зборувале за изгот ву-
вањето на новиот Изборен 
законик. Сепак, премногу е 
јасно дека на средбите по-
веќе се говорело на поли-
тички теми, отколку за ново-
то изборно законодавство. 
За тоа најдобар показател е 
средбата на Бучковски со 
двоецот Џафери-Тачи, кои го 
натераа премиерот да дојде 
на нивен независен терен и 
да разговара со нив. Буч ков-
ски со оваа средба всушност 
имаше намера да ја извади 

ЛИ КОЈ ДА ГИ СЛУШНЕ? 

УШААТ НАРОДОТ 

ВЛАДИНАТА КОАЛИЦИЈА ПОДГОТВЕНА ЗА ПРЕГОВОРИ СО ОПОЗИЦИЈАТА

ГРУЕВСКИ СО ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

хиперинфлација на закони, 
туку за нивно почитување".   
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ПОЛИТИКА
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ДПА од изолација, а и да го 
убеди Џафери јавно поли тич-
ки да се ангажира. Фит-бекот 
за Бучковски е половичен. 
Џафери прифаќа да разго ва-
ра, но не се враќа во Собра-
нието. Не му е интересно. По-
интересно му е да зборува за 
Рамковниот договор и за она 
што е постигнато досега. 

За другите партии со кои 
Бучковски разговараше, пак, 
најважно било изборите да 
се одржеле во фер и демо-
кратска атмосфера, и да не-
мало нерегуларности. За тоа 
велат била потребна само 
доб ра политичка волја.  

Сепак, од првиот круг ср ед -
би на премиерот на Репуб ли-
ка Македонија со лидерите 
на релевантните политички 
партии, едно е јасно. Репуб-
лика Македонија ќе има пр ед -
времени избори. Останува да 
се утврди датумот на одр жу-
вањето. 

И покрај тоа што гене рал-
но партиите искажаа со глас-
ност идните парламентарни 
избори да се одржат во јуни, 
сепак ВМРО-ДПМНЕ на по-
следната средба со премие-
рот Бучковски излезе со но-
ви датуми за изборите, и тоа 
во март и април. Односно 19 
и 26 март, и 2, 9 и 16 април. 
Одговор за оваа понуда од 
страна на опозицијата, зад 
која покрај Груевски како ли-
дер на најголемата опози-
циона партија, стојат и ли де-
рите на ЛП, ЗНП и СП, Стојан 
Андов, Марјан Ѓорчев и Љу-
бисав Иванов-Ѕинго, од влас-
та сè уште нема. Датумот за 
изборите допрва ќе се ут вр-
дува. Но, едно е јасно, тие ќе 
бидат предвремени, на што 
укажуваат и последните слу-
чувања на политичката сце-
на. 

Имено, со стартот на но-
вата година почнаа и актив-
ностите на политичките пар-
тии. Речиси сите до една поч-
наа сериозни реконструкции 
во своите партиски тела, а 
лидерите на партиите, како 
никогаш досега, толку често 
не ги посетувале и најмалите 
градови и села во земјава, во 
кои имаат свои огранoци. 
Тоа говори за фактот дека из-
борната кампања е почната, 
а периодот пред избори е 
нај добар за политичките пар-
тии да му се доближат на 

обичниот граѓанин, од кој 
всушност и се очекува да ја 
донесе победата за некоја од 
коалициите. Најдалеку во 
оваа приказна очигледно 
оти де ЛДП, која промо ви ра-
ше дури и предизборен сло-
ган, со кој ќе се служи во оваа 
предизборна година, до дека 
ги посетува селата и гра до-
вите низ Македонија. Сло-
ганот гласи "Како сте? ЛДП, го 
слуша вашиот глас!"

де ка разочараноста на насе-
лението во Република Маке-
донија е толку големо, што 
речиси и не постои можност 
на следните избори партиите 
да излезат со веќе про ве ре-
ните изборни лаги, кои гра-
ѓаните ги голтаат на секои 
избори. 

Но, што тогаш ќе содржат 
изборните програми? 

Ова прашање за пого ле-

ДУИ СО ЕВРА САКА МАКЕДОНИЈА ДА ЈА ВНЕСЕ 
ВО ЕУ!

Дека економската програма ќе биде најприоритетна за 
политичките партии за претстојните парламентарни из-
бори, говори и фактот што дури и една албанска партија 
има намера да се концентрира исклучително на тоа. Ова 
засега претставува изненадување, ако се има предвид де-
ка албанските партии во Македонија во своите про гра ми 
досега исклучително говореа само за политичките барања 
на Албанците во Македонија. 

Станува збор за ДУИ, која како почетна скала во еко-
номијата, има намера да предложи Република Македонија 
да ја промени својата валута од денар во евро. Според 
нив, така ќе сме чувствувале дека веќе сме во ЕУ!

ГО СЛУША ЛИ НЕКОЈ 
ГЛАСОТ НА НАРОДОТ?

Токму затоа се поставува 
и прашањето: Дали навис-
тина постојат граѓани, освен 
оние кои й припаѓаат на не-
која политичка партија, а кои 
веруваат во партиските при-
казни дека некој сè уште го 
слуша нивниот глас?

Анкетите кои речиси се-
којдневно се прават по меди-
умите, но и во институциите 
задолжени за истражување 
на јавното мнение, говорат 

миот број партии во земјава 
е сериозна пречка во под-
готовката на новите изборни 
флаери, слогани и програми 
кои, од една страна, треба да 
бидат реални, но од друга, 
популистички. Најдобар при-
мер за постигнување кон-
траефект од даден слоган е 
оној на ЛДП, промовиран ми-
натата седмица, која во за-
лезот на мандатот, замислете 
оваа партија, почна да го 
слуша гласот на народот. Пра-
шањето - како сте?, кое го 
поставува ЛДП, во овој пе-
риод единствено за народот 

може да звучи исклучително 
како потценување на гра ѓан-
ската свест, односно потвр-
дување на тезата дека по ли-
тичките партии се сеќаваат 
на него само пред избори.

Затоа, особено за овие из-
бори, кога политичката сце-
на е драстично про ме не та, и 
кога не може реално да се 
очекува апсолутен побед-
ник, но и кога обичниот гра-
ѓанин дефинитивно сфати 
дека нема ништо од вра бо ту-
вањето на барем еден од се-
кое семејство, подготов ката 
на изборните програми на 
политичките партии ќе биде 
дополнително тешко. Тие ве-
ќе не ќе можат да из легуваат 
со политички и со економски 
програми, во кои буквално 
ќе биде ставено сè и сешто, 
иако сосема свесни дека ни-
ту 10 отсто од тоа не може да 
биде реализирано, откако ќе 
се освои власта. Народот 
едноставно веќе не верува 
во тоа. Напротив, ве рува во 
својата сурова ре ал ност, во 
која секојдневно се соочува 
со голата егзис тен ција, бес-
парицата и економ ската не-
моќ.

Политичките партии, и 
оние од власта и оние од 
опозицијата, длабоко во се-
бе свесни за овој непобитен 
факт, како што неофицијално 
дознаваме, имаат намера 
свои те програми да ги кон-
центрираат исклучително на 
најболната точка - еконо ми-
јата. Токму затоа, не случајно 
во последниот период ли де-
рите речиси на сите поли-
тички субјекти говорат за от-
ворање на пазарите, наплив 
на странски инвестиции и от-
ворање производствени об-
јекти. 

Економијата се чини дека 
ќе биде главната оска околу 
која ќе се движат дискусиите 
за време на изборите, не 
само поради лошата економ-
ска состојба, туку и поради 
фактот што по охридскиот 
Рамковен договор, донесува-
њето на сите закони кои про-
излегоа од него, како и по 
добивањето статус кандидат 
земја-членка за Европската 
унија, Република Македонија 
всушност ги затвори сите по-
големи политички прашања 
во земјава. Остана да се ли-
цитира со економијата. 

ПЕНОВ ПРАШУВА - КАКО СМЕ?


