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ПОЛИТИЧКА "ПРОСТИТ УЦИЈА" ЗА ИЗБОРНА ДОБИВКА

Л

идерот на Демократскиот сојуз, Павле Трајанов, предложи сите
опозициони политички партии да потпишат Декларација, со која ќе се обврзат дека
нема ниту пред, ниту постизборно да коалицираат со сегашните владејачки партии,
особено со најголемата СДСМ. Ваквиот повик на Трајанов, кој засега не е јавно искоментиран од страна на повиканите политички субјекти, доаѓа како Соломонско
решение по бранот обвинувања, кои двете во моментов
најголеми партии, СДСМ и
ВМРО-ДПМНЕ, си ги разменија неделава.
Имено, приказната ја почна лидерот на опозиционата
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, кој јавно соопшти дека
претседателот на СДСМ, воедно и премиер на Република
Македонија, на неколку партии од опозициониот блок
им нудел пред, но и постизборна коалиција, при тоа лицитирајќи со наводно "ис-

ПРОСТИТУЦИЈАТА РАЃА…

предизборен договор, сами
побарале средба со претседателот на СДСМ, Владо Бучковски. Наводно од него побарале повеќе од она што
Груевски им го понудил во
предизборниот колач, а за
возврат ветиле максимална
поддршка како на терен, така и во Собранието, особено
во моментот при составувањето на идната Влада на Република Македонија.
И така во круг. Реплика на
реплика, обвинување на обвинување. Сè до изборниот
момент кога и Груевски и
Бучковски јавно ќе ги соопштат партнерите, со кои имаат
намера предизборно да коалицираат. До тогаш ќе се изнаслушаме безброј јавни обвинувања на релација властопозиција, ќе "потчуеме" за
тајни кодошења, за безобразни подлизувања, но и за "зихерашки" потфати, се разбира, на оние кои играат на сè
или ништо.
И тука нема ништо спорно.
Кај нас пред избори сè е доз-

СЕКОЈ СО СЕКОГО,
Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

полнување на желби", доколку некој од нив одлучи да ја
прифати понудата. Дел од
опозиционите, како "мувата
на капата", ја демантираа
оваа информација, а други,
пак, воопшто и не се најдоа
во неа, но сепак истата оваа
шоканта вест нешто подоцна,
од страна на портпаролот на
СДСМ, Борис Кондарко, беше обратно поставена.
Имено, според СДСМ, дел
од опозициониот политички
кампус, незадоволен од третманот кој го има кај лидерот
на опозицијата, Никола Груевски, односно од она што
тој им го понудил како дел од

Аферата "гости" е откриена. Дали и
натаму ќе има нови "седенки" во
СДСМ, ќе дознаеме наскоро. Во меѓувреме, ќе се занимаваме со овој
круг власт-опозициони шепотења и
партиски кодошења, за тоа кои од
политичките субјекти од опозицијата
биле уредно повикани од страна на
премиерот Владо Бучковски, а кои од
нив сами се пријавиле да одат кај
него.
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волено, кога голем дел од
политичките субјекти, особено оние малите се обидуваат да добијат на "цена" и да
се постават како бескрајно
потребни во целата изборна
приказна. Или во превод, го
чекаат моментот кога ќе можат да се пазарат со поголемите политички партии за исполнување на сопствените
интереси. Во овој изборен
циклус, кога многу нешта се
комплетно променети на политичката сцена, односно кога не постои силна лева и
силна десна политичка опција, се создава плодна почва за маневар кај помалите
партии, за истите да можат
да се постават ултимативно и
кон Груевски и кон Бучковски. Што ќе рече да кокети-

раат и со СДСМ и со ВМРОДПМНЕ.
Потсетува ли оваа ситуација на нешто слично, само
што овде се користат поинакви "жртви"?
Дали оваа ситуација, со модерна терминологија се нарекува политичка "проституција"?

"ХИРУРШКА"
ИНТЕРВЕНЦИЈА НА
БУЧКОВСКИ ВО
ОПОЗИЦИОНОТО
ПАРТИСКО "ТЕЛО"
Малите политички партии
во Република Македонија одлучија сериозно да се испазарат сега пред избори, од-

ЕВРОПА ПОРАЧУВА: ФЕР ИЗБОРИ!
Неодамна Европската унија, преку претседателот на
Европската комисија, Жозе Мануел Баросо, и претставникот за проширување на Унијата, Оли Рен, й испрати
јасна порака на Република Македонија. Вратата на Унијата
за нашава земја е отворена, но за да се стане полноправен
член треба да се исполнат соодветни услови.
Нивните критики, по правило, секогаш доаѓаат најнапред на адреса на судството, кое никако да го реформираме, но сепак најсилна е пораката која неколку пати ни
доаѓа од европретставниците, а која важи за следните
избори - "Направете фер избори".
Оваа порака нашата власт треба дефинитивно да ја сфати најсериозно, бидејќи и натаму ќе останеме запишани
како земја во која не владее правото и не се почитува волјата на граѓаните.

носно да го добијат максимумот, што во некое друго време тешко дека би им пошло
од рака. Имено, преценувајќи
дека за овој изборен циклус
ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ се наоѓаат во најтешкиот или во најслабиот момент, односно во
период кога ниедна од овие
две политички партии не може да смета на целосна победа и на добивање 61 пратеник во Собранието, тие одлучија да бидат политички
уценувачи или "интересни
групи" за "погодно време".
Токму затоа не можеме ад
хок да ги отфрлиме информациите на лидерот на опозицијата, Никола Груевски,
дека некои политички партии од опозициониот блок
биле повикани да "испијат
кафе" со премиерот Бучковски. Но, истовремено, исто
така, не можеме ад хок да ги
отфрлиме и информациите,
кои доаѓаат од таборот на
СДСМ, дека некои опозициони партии, пак, биле "на гости" кај претседателот на вла-

дејачката СДСМ, за да се понудат за постизборно дружење.
Но, како и да било, аферата "гости" е откриена. Дали
и натаму ќе има нови "седенки", ќе дознаеме наскоро. Во
меѓувреме ќе се занимаваме
со овој круг власт-опозициони шепотења и партиски кодошења, за тоа кои од политичките субјекти од опозицијата биле уредно повикани
од страна на премиерот Владо Бучковски, а кои од нив сами се пријавиле да одат кај
него.
Правците на телефонските
повици можеби и не се важни, но секако дека важен е
"фит бекот", кој Бучковски го
добива од овие средби. Имено, и покрај преголемата арогантност и сигурност која тој
ја презентира за себе и за
својата партија, сепак длабоко во себе апсолутно е свесен дека СДСМ на овие избори оди без екстремитети. Бучковски добро знае дека екстремитетите сега се наоѓаат

А СИТЕ ЗА НИКАДЕ!

ЌЕ ОСТАНАТ ЛИ ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ДОСЛЕДНИ НА СВОИТЕ СТАВОВИ?
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во новоформираната политичка партија на неговиот
довчерашен сопартиец Тито
Петковски кој, пак, знаејќи
дека постојано расте на теренот, сè повеќе одважно му
соопштува на СДСМ дека на
изборите ќе оди сам. Токму
затоа претседателот Владо
Бучковски целосното "тело
на СДСМ" сака да го дооформи со помалите политички
партии, кои на следните избори би можеле да бидат,
ако ништо друго, прстите на
машинеријата на партијата.
Тука спаѓаат оние кои веќе се
во коалиција со СДСМ, односно партиите на етничките
заедници, додека за "екстремитетите" Бучковски најверојатно ќе "оперира" кај опозициониот блок, односно кај

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА
оние кај кои од кабинетот на
лидерот на опозицијата, Никола Груевски, излегле разочарани од понуденото. Или,
пак, кај оние кои себе си се
сметаат за исклучителни играчи, сметајќи на тоа дека
подобра "игра" или пазар ќе
развијат со Бучковски, отколку со Груевски.
Во двете варијанти, овие
партии му требаат на Бучковски од две причини. Првата,
за да го разбие опозиционото
"единство" на Груевски, а втората за да си го подобри партискиот рејтинг, а со тоа и гласачката структура на теренот.

ГРУЕВСКИ "ПУКА" НА
СТАБИЛНО
ПАРЛАМЕНТАРНО
МНОЗИНСТВО
Трансферот на опозиционите политички партии од
таборот на Груевски кон Бучковски, доколку се докаже
дека бил вистински, сосема
јасно ќе ја отвори вратата на
досега грижливо чуваната
тајна за функционирањето
на нашата политичка сцена,
односно за владеењето на
интересот како прв приоритет.
Во оваа ситуација Бучковски се наоѓа во подобра позиција, бидејќи власта сè уште е во негови раце, и токму
затоа тој може повеќе да им
понуди и сега на помалите
партии, за разлика од Груевски кој сè уште се наоѓа во
дебела опозиција, а пред неизвесни избори!
Но, од друга страна, доколку се анализира потегот
на Груевски, зошто културно
некои од опозиционите политички партии, како што се
навестува, одлучил да ги "откачи", ќе се дојде до заклучок
дека лидерот на опозицијата,
поучен од локалните избори
кога на листата имаше едно
"чудо" човек-партии, кои не
му донесоа ништо, најверојатно за парламентарните одлучил да прави коалиција само со партии, кои би можеле
да му донесат глас повеќе, во
целта за освојување на власта. Селекцијата на партиите

ВМРО-ДПМНЕ ПОДГОТВЕНА ЗА ИЗБОРИ

СДСМ ГО "ПРИБРА" РАМКОВСКИ?
Владејачката СДСМ и опозиционата ВМРО-ДПМНЕ сериозно работат на подготовка на изборните листи за претстојните парламентарни избори. Листите никако да се
дефинираат, а во меѓувреме и двете партии, преку медиумите, го испитуваат јавното мислење за можните носители
на изборните региони. Нивните имиња речиси секојдневно
се менуваат во зависност од предложениот кандидат од
спротивниот табор.
Така, лидерот на СДСМ речиси неколку пати го промени
изборниот регион, од единицата до петката, а најверојатно
истото има намера да го направи и лидерот на ВМРО-Народна, Љубчо Георгиевски, кој сè уште не е дефинитивно
сигурен дали ќе остане на веќе соопштената одлука да
биде носител на својата партија во петтиот изборен регион. Груевски, пак, засега цврсто стои дека ќе ја предводи
единицата, но и тоа докрај не е сигурно.
Сепак, највпечатливи се информациите со кои неофицијално лицитираат ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ за носителите
во четвртата изборна единица, каде гласачкото тело, пред
сè, се занимава со аграр и земјоделие. Имено, како што
неофицијално дознаваме, Груевски за овој регион наводно
го планирал претседателот на Земјоделската партија, Марјан Ѓорчев, додека Бучковски како пандан има намера да
го понуди претседателот на новоформираната партија ПЕО,
Велија Рамковски, со кој разговорите, како што дознаваме,
веќе се во тек.

БУЧКОВСКИ ОДИ НА ОКРУПНУВАЊЕ!
12 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 609 / 3.3.2006

кои треба да се најдат на
листата на ВМРО-ДПМНЕ речиси секојдевно се прави и
се менува, сè со цел да се изнајде вистинскиот партнер
за победа на изборите.
Ваквата топло-ладно ситуација која Груевски постојано им ја прави на помалите
партии, очигледно дека предизвикала дополнителна
нервоза кај некои од нив,
кои се одважиле на поканата
на Бучковски, и заминале на
разговор. Според некои информации, дел од опозиционите партии, кои биле на
разговор кај Бучковски, се
обиделе да се испазарат за
повеќе од она што им го понудил Груевски, додека други, пак, за своето присуство
кај Бучковски сами й дошепнале на јавноста, сакајќи при
тоа да предизвикаат паника
кај Груевски, односно покачување на нивниот рејтинг.
Паниката која последниве
неколку седмици, односно
веќе во пресрет на одржувањето на идните парламентарни избори, се забележува
кај помалите опозициони политички партии, веројатно
се должи на фактот дека Никола Груевски, свесен дека
постои голема шанса да ја
освои идната власт, смета на
тоа дека би сакал во идното
Собрание да има стабилно
парламентарно мнозинство.
Едноставно, да не му се повторува приказната од 2000
година, кога создавањето на
новото парламентарно мнозинство за малку не ја урна
Владата на Љубчо Георгиевски. А, за да не му се случи
тоа потребни му се "сигурни
пратеници", кои би припаѓале
на неговата политичка партија, но и сигурни коалициони партнери, кои не би му се
заканувале со уривање на
власта, или со негласање на
неговите закони.
Токму затоа, велат нашите
извори, претседателот на
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, инсистира на листата на
пратеници да се наоѓаат повеќе членови на ВМРО-ДПМНЕ, отколку од другите партии, за кои смета дека треба
да направи коалиција.

