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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

КРАЛОТ, ТРОЈАНСКИОТ 
КОЊ И ПИОНОТ, ВО НАПАД! 

СЕ ПОДГОТВУВА ИЗБОРНО - ПАРТИСКАТА ШАХОВСКА ИГРА 

Шаховска табла. Бели 
и црни фигури.  Кра-
лот-кралицата од 

двете страни доминираат, но 
сепак меѓу нив, одвреме-на-
време, сериозно прошетува 
по некое пионче, кое ја на-
рушува целата игра. Тоа само 
навидум пионче, заедно со 
некои други "битни" фигури, 
се поставува на значајна по-
зиција, и се обидува да му 
направи мат на кралот кога 
тој најмалку очекува. Но, чес-
то за "добра" игра го под гот-
вува и тројанскиот коњ, кој 
треба да го даде по след ниот 
удар, преку шахов ни цата. И 
тоа сè во предви де ниот рок 
определен за игра, без тајм 
аут, но пред будното око на 

По некое непишано правило, барем 
на хартија, големи партии во Ма ке до-
нија сè уште се нарекуваат СДСМ и 
ВМРО-ДПМНЕ, кои на изборите на ста-
пуваат - едните како коалиција "За Ма-
ке донија заедно", а другите "За подобра 
Македонија".

Кралевите од двете страни на ша хов-
ската табла се познати. Тоа се лидерите 
на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ, Владо Буч-
ковски и Никола Груевски. Останува са-
мо да се дефинираат "пионите", кои ќе 
ја изиграат целата игра, односно кои ќе 
го дадат идниот состав на Владата на 
Република Македонија.

гледачите дојдени од други 
земји, каде шахот се игра и 
на поголеми табли. 

Вака некако денес изгледа 
политичката сцена во Ма ке-
донија. Навидум јасна и по-
делена на големи и на мали 
партии, но всушност ком-
плет но изместена, каде чес-
то, особено сега во пред вор-
јето на изборието, малите 
партии се поставуваат како 
клучни фигури во исходот на 
изборните резултати! Некои 
од нив дури и тврдат дека 
тие дефинитивно ќе бидат 
клучот за составот на идната 
Влада на Република Маке-
донија, изведувајќи го заклу-
чокот од бројките, кои како 
испитан рејтинг ги објавуваат 
реномираните агенции за ис-
тражување на јавното мне-
ние. Други, пак, се потпираат 
исклучително на сопствените 

потенцијали, односно ана ли-
зи, кои се прават во пар тис-
ките штабови, а кои многу 
ретко се објавуваат во јав-
носта. Но, и тие не отскок-
нуваат од генералната слика 
за позициите на политичките 
партии на големата табла.

Сепак, по некое непишано 
правило во јавноста, барем 
на хартија, големи партии во 
Македонија сè уште се на ре-
куваат СДСМ и ВМРО-ДП МНЕ, 
кои на изборите настапуваат 
заедно со своите помали 
"при  јателчиња" – коалициите 
"За Македонија заедно", пред-
водена од СДСМ, и "За по-
добра Македонија", под чиј 
слоган веќе неколку избори 
излегува опозиционата 
ВМРО-ДПМНЕ. Кралевите од 
двете страни на шаховската 
табла се познати. Тоа се ли-
дерите на СДСМ и на ВМРО-
ДПМНЕ, Владо Бучковски и 
Никола Груевски. Останува 
само да се дефинираат "пио-

ните", кои ќе ја изиграат це-
лата игра, односно кои ќе го 
дадат идниот состав на Вла-
дата на Република Маке до-
нија. 

Во меѓувреме, додека де-
финитивно не се одреди да-
тумот за изборите, односно 
дали тие ќе бидат во текот на 
летниот период, поточно во 
времето кога една половина 
од машката популација во 
државава ќе биде скон цен-
трирана на Светското фуд-
балско првенство, а другата 
евентуално ќе летува некаде 
или, пак, ќе бидат во сеп тем-
ври кога многумина маке-
донски граѓани се чув ству-
ваат не само преморено, ту-
ку и презадолжено за уште 
една школска година, оста-
нуваат отворени шпекула-
циите за евентуалните пред 
или постизборни коалиции. 

КОЈ НАЈДОБРО ЌЕ ЈА ИЗИГРА ПАРТИЈАТА ШАХ?
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

БУЧКО РАСТРГНАТ 
МЕЃУ ТИТОВИОТ ПАТ И 

ШЕКЕРИНСКИТЕ 
АПЕТИТИ!

Коалициите "За подобра 
Македонија" и "За Македо-
нија заедно" во изборната 
трка, која дефинитивно веќе 
е почната, ако судиме според 
речникот на премиерот Буч-
ковски и на лидерот на опо-
зицијата Груевски, стартуваат 
како омнибус коалиции. Тоа 
е така затоа што и двајцата, 
колку и да се арогантно за-
доволни со себе, сепак се 
свес ни дека ниеден од нив 
не ќе може да направи из-
борен "бум", со кој лесно ќе 
дојде до бројката од 61 пра-
теник. Оваа магична бројка 
потребна за составување на 
идната Влада на Република 
Македонија, но и за доби ва-
ње стабилно парламентарно 
мнозинство, е сè подалечна 
и за ВМРО-ДПМНЕ и за СДСМ. 
Плафонот со кој се мани пу-
лира е 40 пратеници, што е 
далеку од 61, и токму затоа 
во моментов здружувањето 
е неизбежно. 

Во оваа омнибус трка, ба-
рем засега, во полоша ситуа-
ција се наоѓа лидерот на 
СДСМ и премиерот на Ре пуб-
лика Македонија, Владо Буч-
ковски, кој додека ја состави 
идната листа на пратеници, 
свесен е дека практично се-
којдевно ќе добива канонади 
на "боксови" од три страни. 
Желбата да се биде пратеник 
не е мала работа, бидејќи тоа 
е една од оние функции од 
која не можеш да бидеш сме-
нет, а постојано уживаш при-
вилегии!

Токму затоа во последно 
време, "тепачката" да се нај-
дат на листата на пратеници, 
во оваа партија добива на 
замав. Ситуацијата да биде 
уште потешка, како што веќе 
и напомнавме, е што Буч ков-
ски при составот на листата 
на пратеници ќе мора да за-
доволи апетити на три струи 
во неговата партија. Прво, на 
оние кои се до него и кои 
апсолутно застанаа зад него 
кога најмногу му требаа, од-
носно кога го избираа за ли-
дер на СДСМ, потоа на оние 
кои важат за "луѓе" на Шеке-
ринска бидејќи, да не забо-

равиме, министерката за ев-
роинтеграции е единстве на-
та во оваа Влада која има не-
каков рејтинг кај меѓуна род-
ната заедница, и која зад се-
бе има оставено резултати 
во својата работа, со кои ве-
ројатно Бучковски би сакал 
да излезе на избори. И тре-
тата група сопартијци, чии 
апетити ќе треба да бидат за-
доволени од страна на прет-
седателот на СДСМ, се оние 
кои припаѓаат на групата 
"Бранковисти", а за кои и на-
таму лидер на партијата е 
Бранко Црвенковски. Оваа гру  -
па не е мала, но на Бучковски 
му е повеќе од потребна, пр-
ед сè, поради фактот што таа 
секој момент може отворено 
да му каже на претседателот 
дека преминува во таборот 
на Тито Петковски. Веројатно 
оваа реченица за Бучковски 
е ноќната мора која не сака 
да му се случи на јаве. Токму 
за тоа, како што дознаваме, 
со овие сопартијци, кои и 
натаму не одлучиле дали ќе 
преминат во партијата на 
Петковски, односно седат на 
две столчиња, Бучковски е 
многу внимателен, бидејќи 
нивната бројка воопшто не е 
мала. Но, и нивната сигур-
ност каде сакаат да одат или, 
пак, да останат воопшто не е 
концизна, бидејќи од една 
страна, сакаат да останат во 
матичната партија СДСМ, а 

СЕЛСКО МЕСО ЗА ДОГОВОР, ИЛИ ЗА 
РАЗИДУВАЊЕ?

Коалицијата која медиумите ја нарекоа "селско месо", од-
носно онаа меѓу лидерот на ВМРО-Народна на Љубчо Ге ор-
гиевски, и поранешната претседателка на ДРУМ, Доста Ди-
мовска, проработи повторно. 

Имено, дали се работеше за некаков иден коалиционен 
договор или, пак, само за ручек меѓу двајца поранешни 
блис ки соработници, кои се обидуваат да ги измазнат за-
тегнатите односи меѓу нив, што се јави по шокантното об-
јавување на веста од страна на Георгиевски дека неговата 
поранешна десна рака Димовска, му подготвувала ликви-
дација, останува да се види наскоро. 

Пред сè, поради тоа што сегашниот актуелен претседател 
на ДРУМ, Горан Рафајловски, очекува да биде повикан од 
Груевски за да стане дел од опозициониот блок, но тогаш се 
поставува прашањето што договара  Димовска со Геор гиев-
ски? 

ГРУЕВСКИ ВО ДИЛЕМА СО КОГО ДА ПРАВИ КОАЛИЦИЈА?ГРУЕВСКИ ВО ДИЛЕМА СО КОГО ДА ПРАВИ КОАЛИЦИЈА?

БУЧКОВСКИ СЕ ТРУДИ НА СИТЕ ДА ИМ ГИ ЗАДОВОЛИ АПЕТИТИТЕ! БУЧКОВСКИ СЕ ТРУДИ НА СИТЕ ДА ИМ ГИ ЗАДОВОЛИ АПЕТИТИТЕ! 
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од друга страна, секојдневно 
гледаат како рејтингот на 
Пет ковски сè повеќе и по ве-
ќе се зголемува. 

Но, грижите на Бучковски 
не завршуваат само со не го-
вата партија. Напротив, тој 
има сериозен проблем и со 
останатите коалициони парт-
нери, поаѓајќи од ЛДП, која 
има сè поголеми апетити, а 
чиј лидер сè повеќе паѓа во 
сенка на министерот за од-
бра на, Јован Манасиевски, кој  
како изненадување, пред из-
бори би требало да го за ме-
ни Ристо Пенов? Оваа вари-
јанта особено му се допаѓа 
на Бучковски, но пред да се 
случи тоа тој сериозно треба 
да го реши проблемот со со-
ставот на пратеничките лис-
ти, и со другите негови коа-
лициони партнери од етнич-
ките заедници, односно од 
партијата на Ромите, Турците, 
Бошњаците и Србите, кои си-
те заедно имаат многу низок 
рејтинг, а големи апетити.

ГРУЕВСКИ МЕЃУ 
ПАТРИОТСКИОТ 
"КОМИТЛАК" И 

"ТЕРОРИСТИЧКИОТ" 
РЕЈТИНГ!

Не се помали грижите и 
на лидерот на опозицијата, 
Никола Груевски, кој допрва 
ќе одлучува со кого ќе "дру-
гарува" за изборите. Нео дам-
нешното потпишување на Де-
кларацијата за фер и де мо-
кратски избори, кое тој го 
иницираше, а на чие пот пи-
шување дојдоа сите опози-
циони партии, со исклучок 
на ВМРО-Народна и на Де мо-
кратска алтернатива, всуш-
ност не значи ништо друго. 
Односно, тоа не значи пот-
пишување документ за заед-
нички настап на следните из-
бори, туку едноставно доку-
мент за ненапаѓање за време 
на изборната кампања.

Партиските коалиции ќе 
се подготвуваат во текот на 
месецов, а медијатор, од нос-
но главен збор во нив секако 
ќе има претседателот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Гру ев-
ски, кој поучен од омнибус 
коалицијата која ја направи 
за време на локалните из бо-
ри, за овие избори најве ро-
јатно ќе се одлучи за нешто 

Другите опозициони пар тии, 
со исклучок на СПМ, Демо-
кратскиот сојуз и Земјодел-
ската партија, се на стен бај, 
односно во исчекување дали 
ВМРО-ДПМНЕ ќе ги повика 
на преговори. 

Сепак, клучниот проблем 
за лидерот на ВМРО-ДПМНЕ  
е албанскиот коалиционен 
партнер. Досегашниот тра-
диционален "мик" на ВМРО-
ДПМНЕ, Демократската пар-
тија на Албанците, и покрај 
нивното успешно играње на 
политичката сцена, особено 
по серијалот "одиме-се вра-
ќаме во Собранието", сепак 
ако судиме по анкетите не 
ветува многу. ДПА и натаму, 
велат бројките од анкетите, 
заостанува зад ДУИ која, пак, 
цврсто се одржува на врвот, 
конкурирајќи им и на многу 
македонски партии.  

Доколку ВМРО-ДПМНЕ на 
изборите освои задово ли те-
лен број гласови, односно во 
Собранието освои повеќе од 
45 пратеници, без про блем 
ќе направи коалиција со ДПА. 
Но, сериозното пра шање кое 
се појавува е што доколку 
ДУИ ја прегази ДПА на из-
борите? Дали во тој слу чај 
Груевски ќе биде при мо ран 
да прави коалиција со "те-
рористите", како што тоа го 
направи СДСМ во 2002 го-
дина? Ова прашање веќе се-
риозно го разгледуваат, спо-
ред наши информации, ме-
ѓународните претстав ни ци 
кои во оваа ситуација се нао-
ѓаат во шах-мат позиција. Тоа 
еднаш со СДСМ им успеа, но 
не се сигурни дали и овој пат 
ќе можат да го протнат исти-
от предлог.

Груевски дефинитивно се 
соочува со проблем. Повеќе 
од сигурно е дека неговиот 
избор е ДПА, но рејтингот на 
ДУИ никако да се намали 
што, пак, е "последица" на 
симпатиите кои лидерот на 
оваа партија, Али Ахмети, ги 
ужива кај Албанците, на кои 
речиси сè им овозможи от-
како е на власт. Од друга ста-
рана, пак, видлива е нетр пе-
ливоста во последно време 
меѓу Ахмети и Бучковски, што 
не мора да значи дека би мо-
жело да дојде до при бли жу-
вање на "терористите" и "ко-
митите".

помала коалициона дружба. 
Пред сè, поради фактот што 
увиде дека воопшто нема 
некое фајде од помалите пар-
тии, затоа што тие носат пре-
малку гласови или, пак, вооп-
што не носат, за она што го 
добиваат - во случајов пра те-
ничко место, а да не збору-
ваме за места во извршната 
власт! 

Сега-засега, како што со-
општуваат нашите извори, 
Ли бералната партија и на та-
му се соопштува како еден 
од традиционалните пар т не-
ри на ВМРО-ДПМНЕ, иако 
станува збор за партија која 
има сè помал рејтинг и која 
воопшто веќе и не се поја ву-

ва на рејтинг листите. Од дру-
га страна, пак, како што до-
знаваме, кај лидерот на оваа 
партија, Стојан Андов, по с-
тоело мало незадоволство 
од приближувањето на но-
воформираната партија на 
Лилјана Поповска - ДОМ кон 
ВМРО-ДПМНЕ. На овие него-
дувања, велат нашите изво-
ри, ВМРО-ДПМНЕ не реагира 
нешто посебно, бидејќи сè 
посигурно е дека ќе има коа-
лиција меѓу Груевски и По-
пов ска. Особено по послед-
ните анкети во кои оваа пар-
тија, заедно со партијата на 
Тито, беа единствените кои 
се појавија на рејтинг лис ти-
те со процент повисок од пет. 

ЈАЗИЧИЊА НА ВАГАТА!

Единствени партии кои дефинитивно, се разбира, ако 
стојат на зборот, одлучија самостојно да одат на избори 
се новоформираната партија на Тито Петковски - НДСМ, и 
ВМРО-Народна на Љубчо Георгиевски.  

И двајцата одат со тезата дека секоја партија треба да 
оди сама на избори за на тој начин да си го провери реј-
тингот меѓу гласачите, а не да се крие зад некој по голем 
политички субјект.

Тие сметаат дека се доволно силни сами да ги истуркаат 
изборите, при тоа надевајќи се дека токму овие две пар-
тии по изборите ќе бидат клучни за да се состави идната 
Влада на Република Македонија. 

Нивните проценки се дека поединечно секоја од нив 
ќе освои од 10 до 15 пратеници, што во бројка изгледа 
мно гу.      

ДОМ СИГУРНО ВО КОАЛИЦИЈА СО ВМРО-ДПМНЕ ДОМ СИГУРНО ВО КОАЛИЦИЈА СО ВМРО-ДПМНЕ 


