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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ИЗБОРНИ КАРАВА  

СЛИКИ ЗА МАК  

СДСМ И ВМРО-ДПМНЕ ГИ "СТОКМИЈА" ИЗБОРНИТЕ КОАЛИЦИИ

Решение за "Бачило", де-
криминализација, от-
криен и успешно спре-

чен шверц со цигари и со 
луѓе, откажани штрајкови, 
ин тензивни преговори со 
сте чајците за нивно ситуи-
рање, бесплатни лекови за 
болните, намалување на да-
ноците, изградба на кори-
дори, наплив на странски 
инвестиции во земјава, бес-
платен Интернет за секој гра-
ѓанин, зголемени пензии за 
пензионерите, олеснет ви-
зен режим... и што уште не! 

За која држава се работи? 
Се разбира, за Република 
Ма кедонија. Ама онаа из-
борна Македонија, која се-
когаш изгледа вака за време 
на кампања, додека по неј-
зиното завршување, полека 
почнува да се враќа вис тин-
ската слика за тоа каде жи-
вееме и како ни функ цио-
нира државата. За жал, и по 
петнаесет години, и по толку 
изминати изборни кампањи, 
повторно и повторно, ги слу-
шаме истите приказни дека 
од овие избори конечно и 
нам нешто ќе ни појде од 

За жал, и по петнаесет години, и по тол-
ку изминати изборни кампањи, пов тор-
но и повторно, ги слушаме истите при-
казни дека од овие избори конечно и 
нам нешто ќе ни појде од рака, а един-
ствено што треба да направиме е да из-
леземе на гласање, и да го заокружиме 
точниот одговор на сите овие горе наве-
дени ветувања (прашања). И секогаш, 
како по обичај, сите ние тоа и го правиме, 
но на крај излегува дека не сме биле си-
гурни што сме заокружувале, бидејќи ја 
добиваме истата слика - караванот врви-
кучињата лаат! 

рака, а единствено што тре-
ба да направиме е да изле-
земе на гласање и да го зао-
кружиме точниот одговор 
на сите овие горенаведени 
ве тувања (прашања). И се-
когаш, како по обичај, сите 
ние тоа и го правиме, но на 
крајот излегува дека не сме 
биле сигурни што сме зао-
кру жувале, бидејќи ја доби-
ваме истата слика - кара ва-
нот врви-кучињата лаат! 

"Кучињата" сè уште не 
поч нале да лаат, бидејќи не е 
означен официјалниот ст арт 
на изборната кампања, ама 
караванот почна да вр ви. 
Град по град, средба по сред-
ба, трибина по трибина. Во 

секоја од нив, нова при-
казна, со нови ветувања за 
успешна Македонија, инте-
гри рана во НАТО и во ЕУ, и 
збогатена со обландата, ак-
туелна за овие избори, еко-
номијата. Конечно нашите 
политичари сфатија дека на 
граѓаните им дојде преку 
глава да слушаат за тоа кој е 
предавник, а кој е херој, кој 
тргувал со името, а кој ја 
направил кримина лизи ра-
ната приватизација во зем-
јава, и затоа одлучија овој 
пат да му го кажат она што 
тој сака да го слушне, од нос-
но дека доаѓаат подобри фи-
нансиски времиња за него. 
Исто како во сказните. Сите 
на крај беа среќни!

Но, дали сè уште има гла-

КОМУ ГРАЃАНИТЕ ЌЕ МУ ЈА ДАДАТ ДОВЕРБАТА?КОМУ ГРАЃАНИТЕ ЌЕ МУ ЈА ДАДАТ ДОВЕРБАТА?
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сачи кои навистина веруваат 
дека нашите политички ели-
ти се подготвени конечно да 
ја изменат оваа лоша слика 
во земјава, и да ни ово змо-
жат минимум елементарни 
услови за живот? Дали по-
сто јат такви лидери, кои ба-
рањата и интересите на гра-
ѓаните ќе ги постават пред 
нивните лични и партиски? 

Одговорот на овие пра-
шања, и на сличните, во мо-
ментов можеме само да го 
нагаѓаме, бидејќи единстве-
ниот точен одговор е оној 
кој ќе го имаме на петти ју-
ли, кога ќе ги слушнеме пр-
вите сондажи за излезеност 
на граѓаните на гласање. 
Лич но не се сомневам дека 
излезеноста ќе биде голема, 
бидејќи досегашните избор-
ни анализи покажале дека 
македонскиот граѓанин на 
парламентарни избори из-
легува за некого да го казни 
за лошото менаџирање со 

речено веќе сме навикнати. 
Она што нè интересира се из-
борните комбинации и коа-
лиции, кои наскоро и јавно 
целосно треба да бидат обе-
лоденети. Законските роко-
ви веќе не им даваат прос-
тор на политичките партии 
да калкулираат со кого би 
оделе пред, но и постиз бор-
но во коалиција. Токму за-
тоа, жешка атмосфера во 
пар тиите. Секој се обидува 
што подобро да се испазари 
на листата за пратеници, и 
тоа не било каде, туку во до-
битната комбинација која, 
спо ред сите анализи, е до де-
сеттото место. 

Повеќе од јасно е дека фа-
ворити на овие избори, 
всуш ност како и на сите пр-
етходни, се двете најголеми 
партии во Македонија, ВМ-
РО-ДПМНЕ и СДСМ, кои ќе 
на стапат во коалиција со 
помалите политички партии, 
со кои и досега одеа на из-
борите. И покрај спекта ку-
ларните најави на премие-
рот Владо Бучковски за пре-
земање на некои коали цио-
ни партнери на неговиот ри-
вал Груевски, сепак од тоа 
не излезе ништо. Иако дел 
од нив никогаш јавно не ка-
жаа, сепак се одѕваа на по ка-
ната за кафе-муабет со Буч -
ковски, но по сè изгледа да 
му кажат дека немаат на ме-
ра да го напуштат опози цио-
нерот Груевски. Така, пов тор-
но приказната се врати на 
почетокот, односно секој да 
оди со "своите" коалициони 
партнери. Но, и тука рабо та-
та не врви мазно. Напротив, 
апетитите на помалите по-
литички партии, како доаѓа 
денот Д сè повеќе се зголе-
му ваат, па така и Груевски и 
Бучковски мака мачат да ги 
состават пратеничките лис-
ти. 

Лидерот на СДСМ, Владо 
Бучковски, пресече. Негов 
си гурен коалиционен пар т-
нер е ЛДП, на која за овие из-
бори й даде нешто помалку 
места на листата од избо ри-
те во 2002 година, додека за 
останатите етнички заед ни-
ци, кои се наоѓаат на спи со-
кот на заедничката листа со 
СДСМ, остануваат истите пра -
вила утврдени на послед-

државата, но и некому да му 
даде шанса сè тоа да го по-
прави. Останува да видиме 
кому овој пат ќе му ја до ве-
рат својата надеж за подо б-
ро утре. 

ПРАТЕНИЧКИ 
ПАЗАРЕЊА ЗА 

ДОБИТНО МЕСТО!

И додека граѓаните, слу-
шајќи ги неофицијалните из-
борни пораки на полити ча-
рите, размислуваат за кого 
би гласале, политичките пар-
тии сериозно се подготву-
ваат за изборната трка, која 
овој пат ќе ја трчаат дваесет 
дена. Од досегашните најави 
можеме да заклучиме дека 
ќе имаме жестока битка, во 
која нема да бидат поште-
дени ниту личните суети на 
лидерите, кои без проблем 
уште сега се навредуваат ме-
ѓу себе. Но, тоа е македон-
скиот фолклор, на кој патем 

"ТЕПАЧКА" ЗА ДОБРО МЕСТО НА ЛИСТА

Врвот на Социјалдемократскиот сојуз минатиот викенд 
на Конвенција во Куманово ги утврдуваше изборните лис-
ти за претстојните парламентарни избори. Оние листи кои 
беа направени од страна на лидерот Владо Бучковски и 
неговото најблиско "друштво", кај поголемиот дел од чле-
новите на оваа партија наидоа на големо разочарување и 
ре волт. Токму затоа, зад затворени врати, истите во же сто-
ка дискусија беа многу пати преиначувани, сè додека не 
беа задоволени апетитите барем кај добар дел од член-
ството.

Најжестоки противења имало за Тале Герамитчиоски, 
кој знаејќи дека ако се кандидира во Шестата изборна еди-
ница не ќе може да дојде до пратеничко место, излобирал 
да се најде во "четворката", која секогаш  била резервирана 
за партиски членови од овој регион. Ништо помала не би-
ла дискусијата и за коалициониот партнер на СДСМ, пар-
тијата на Иван Стоиљковиќ, кој беше кандидиран во "двој-
ката" на второ место, меѓутоа по јасно укажаните забе леш-
ки на кумановчани дека не го сакаат, веднаш беше "пре-
шалтан" во Првата изборна единица. Како што неофици-
јално дознаваме, незадоволни од позициите биле и ми нис-
терот за здравство, Владо Димов, советникот на претсе да-
телот на државава, Игор Ивановски, и министерот за труд 
и социјална политика, Стевчо Јакимовски.

ТИТО ПЕТКОВСКИ САМ ЌЕ СИ ГИ ИСПРОБА СИЛИТЕ 
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ните избори. По еден прет-
ставник за сите во Собра-
нието. 

За разлика од Бучковски, 
Груевски имаше големи гла-
воболки со кого да коали ци-
ра. Кандидати секако дека 
има доволно, но и нивните 
апетити се поголеми од 
оние кои лидерот на опо зи-
цијата може да си ги до зво-
ли. Имено, Груевски не отс та-
пува од правилото најмногу 
три пратенички места на 
лис тата, од кои две во до-
битна комбинација, со што 
се согласија претседателите 
на Либерална и на Соци ја-
листичка партија, Стојан Ан-
дов и Љубисав Иванов-Ѕин-
го, но не и лидерот на Земјо-
делска партија, Марјан Ѓор-
чев, кој процени дека е по-
добро да оди сам на избо-
рите, со надеж дека ќе освои 
повеќе од она што му го 
понуди Груевски. Демократ-
ски сојуз на Павле Трајанов, 
пак, ќе мора да се задоволи 
со едно пратеничко место, 
како всушност и претстав ни-
ците на опозиционите ет нич-
ки заедници. 

САМИ ДО ПОБЕДА ИЛИ 
ВО АМБИС!?

Единствени кои цврсто 
одлучија да им се спро тив-
стават на двата блока, ВМРО-
ДПМНЕ и СДСМ, и да одат 
сами на избори се партиите 
на Љубчо Георгиевски, ВМ-
РО-Народна, и новоформи-
раните политички субјекти 
на македонската политичка 
сцена, односно НСДП на Ти-
то Петковски и ДОМ на Лил-
јана Поповска. Лидерите на 
овие три политички партии 
најавуваат сериозни победи, 
со онаа бројка на пратеници 
без кои не ќе може да се 
крои идната Влада. Тројцата 
лидери типуваат на осво ју-
вање на не помалку од 12 
пратеници, што неспорно е 
сериозна бројка, која де-
факто би можела целосно да 
го прекрои македонскиот 
пар  ламентарен состав. Се 
разбира, доколку најго ле ми-
от фаворит за мандатар на 
ид ната Влада, претседателот 
на ВМРО-ДПМНЕ, Никола 
Гру евски, не освои повеќе 

од 45 пратенички мандати, 
просторот од неколкуте 
пратенички места до онаа 
магична бројка од 61 пра те-
ник, ќе мора да биде до пол-

нета со пратениците од не-
која од овие партии, вклу-
чувајќи ги и пратениците на 
партијата ДПА, која е тра ди-
ционален коалиционен 

партнер на ВМРО-ДПМНЕ. 
Кој од овие партии ќе биде 
изборот на Груевски, нај ве-
ројатно ќе зависи од ис хо-
дот, односно бројката со ко-
ја ќе ги завршат изборите, 
иа ко од сега е јасно дека Ге-
ор гиевски најверојатно тоа 
нема да биде, наспроти По-
повска, за која постојат сим-
патии во врвот на ВМРО-ДП-
МНЕ. Во албанскиот блок от-
сега е јасно дека тоа е ДПА 
на Арбен Џафери, со која 
Гр уев ски има солидни ре ла-
ции, а која на овие избори 
се очекува, ако не го победи 
Али Ахмети, тогаш најмалку 
да има ист број пратеници 
со него, со што оваа партија 
ќе ја позиционира во идниот 
опозиционен блок. Но, тоа 
сè уште не е јасно, пред сè, 
поради фактот дека ДУИ и 
натаму манипулира со сво-
јот гласачки електорат на 
прашањето - конфликт 2001 
година, претставувајќи го ка-
ко нивна победа.  

Од остатокот партии, кои 
ќе трчаат на овие избори, 
вредни за спомнување се Де-
мократска алтернатива на 
Васил Тупурковски, кој нај-
веројатно ќе настапи во коа-
лиција со Лига за демо кра-
тија на Ѓорѓи Марјановиќ, иа-
ко до пред извесен период 
постоеја варијанти ним да 
им се приклучи и ДОМ на 
Лил јана Поповска, но и да 
би де направена листа на 
познати интелектуалци и 
екс  перти од земјава, кои ка-
ко независни пратеници, би 
се нашле на пратеничките 
листи на овие партии. Прог-
нозите за ДА и за Лига за де-
мократија велат дека оваа 
коалиција не би можела да 
оствари некој сериозен ре-
зултат на изборите, но сепак 
доволен за да се најде во ид-
ната Влада, доколку на ман-
датарот му недостасуваат 
пратеници за стабилно мно-
зинство во Собранието. Топ-
ката е во рацете на Груевски, 
но сепак идниот парламен-
тарен состав ќе зависи од 
крајниот резултат кој ќе го 
освојат, пред сè, опози цио-
ните политички партии, кои 
ќе бидат силата која ќе треба 
да го гради мнозинството во 
Собранието.  

ПОСЛУШНИ ПРАТЕНИЦИ ИЛИ ИМУНИТЕТ?

Изборните листи се дефинирани. Како и на секои из бо-
ри така и на овие, на нив можат да се видат многу ано ни-
муси, дел од нив се ставени само за декор на листите. Дру-
гиот дел, пак, поради сигурност на лидерот дека во чети-
ригодишниот мандат нема да ја "предадат" партијата, како 
што всушност имавме можност да видиме досега, кога ток-
му од пратениците се создаваа новите политички субјекти 
на политичката сцена. Од трета страна, пак, СДСМ го прави 
истото што го правеше и Љубчо Георгиевски во 2002 го ди-
на, кога на листите за пратеници, главно, ставаше минис-
три и функционери, сè со цел со пратеничкиот мандат да 
мо жат да добијат и имунитет.

Но, како и да е, веќе сме запознати со идните можни или 
сигурни пратеници, кои ќе седат во Собранието. Но, што ќе 
добиеме во Владата? На ова прашање ќе си одговориме за 
нешто повеќе од еден месец, кога дефинитивно ќе го знае-
ме исходот од изборите, кој уште од сега се најавува дека 
ќе биде тесен на релација ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ.

СО 100 ЧЕКОРИ ВО ПРЕРОДБА

50 ДОСТИГНУВАЊА ЗА СДСМ 


