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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ФУДБАЛСКАТА ТРЕ  
"ПОРЕМЕТИ"  ПОЛ  

НАЈВАЖНАТА СПОРЕДНА РАБОТА НА СВЕТОТ ГИ СТАВИ ВО 
"ОФ САЈТ"  ИЗБОРИТЕ 

Лудилото кое долго вре-
ме се најавуваше, а кое 
ќе трае еден месец, 

почна. Фудбалската треска 
која зафати сè диво и живо 
во цел свет, дојде и во Ма-
кедонија. И тоа замислете, за 
ксмет на политичарите, сре-
де избори, кога јадните не ќе 
знаат што да прават попрво. 
Дали да гледаат натпревари 
или, пак, да кинисаат со ка-
раваните низ државата, за да 
ветуваат подобри денови за 
македонската економија и 
соживот. Арно ама, на големо 
изненадување на македон-
ската јавност, тие се снајдоа. 
Одлучија да се вклучат во 
нормалниот тек на животот, 
и заедно со граѓаните на Ма-
кедонија, да седнат во кафу-
лињата на кејот на Вардар и 
да одгледаат некој напревар. 
Така, демек ќе биле меѓу на-
родот, но и во тренд! А за да 
не седат по цел ден на кеј, во 
своите дневни агенди уред-

Фудбалската треска која одамна го 
тресе светот не дека не ја зафати и Ма-
кедонија, туку ни дојде во незгоден мо-
мент. За време на избори, кога поли ти-
чарите, особено оние кои немаат абер 
од фудбал, ќе мора да гледаат или, пак, 
да подучат по некоја екипа, а сè со цел 
да имаат одговор доколку некој им по-
стави мундијалско прашање!  

Инсистирањето на ДПА за целосно ра-
зобличување на прашањето за кон-
флик тот во 2001 година, е само дел од 
нивната кампања, во која сакаат да го 
покажат вистинското лице на чле нови-
те на ДУИ, особено на лидерот на оваа 
партија, Али Ахмети, кој според мно-
гуте документи на ДПА, бил избркан од 
раководството на УЧК за време на вој-
ната.

но си запишале кога се иг-
раат важните натпревари, за 
во времето на одржување на 
оние помалку важните, да 
можат да поминат по некој 
град или село. Оваа досетка 
може да се забележи во аген-
дите на сите политички пар-
тии, кои држат до тоа да би-
дат во тек. 

Сепак, најзначајно беше 
отворањето на Мундијалот 
кога и двајцата претенденти 
за премиерската функција, 
премиерот Бучковски и прет-
седателот на опозицијата 
Груевски, можевме да забе-
лежиме, како со своите "еки-
пи", во "своите" кафулиња, го 
очекуваа стратот на најваж-
ната споредна работа на све-
тот - фудбалот. 

СДСМ ПОВТОРНО "ИГРА" 
НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ 

Фудбалската треска, која 
одамна го тресе светот, не де-

ка не ја зафати и Маке до нија, 
туку ни дојде во незгоден 
момент. За време на избори, 
кога политичарите, особено 
оние кои немаат абер од фуд-
бал, ќе мора да гледаат или, 
пак, да подучат по некоја 
екипа, а сè со цел да имаат 
одговор доколку некој им по-
стави мундијалско прашање! 
Во меѓувреме, како по оби-
чај, политичките партии ќе 
им се посветат на нивните 
ривалско-меѓупартиски пре-
пукувања чиј интензитет, ка-
ко што доаѓа 15 јуни, така сè 
повеќе ќе се зголемува. Со 
официјалниот старт на кам-
па њата се очекува и вжеш-
тување на атмосферата, која 
се чини дека изминатава сед-
мица значително спласна, ка-
ко резултат на сериозното 
укорување на невладините 
организации дека дел од по-
литичките субјекти многу ра-
но ја почнаа својата изборна 
кампања, но и поради фуд-
балското првенство, кое е во 

БУЧКОВСКИ СО СВОЈА "ЕКИПА" ГО ГЛЕДАШЕ ОТВОРАЊЕТО НА МУНДИЈАЛОТБУЧКОВСКИ СО СВОЈА "ЕКИПА" ГО ГЛЕДАШЕ ОТВОРАЊЕТО НА МУНДИЈАЛОТ
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 СКА ГИ 
 ИТИЧАРИТЕ

тек. Но, затоа веќе по 15 јуни, 
кога сите политички партии 
ќе влезат во рингот, се оче-
кува да почне "крвавата" бит-
ка за освојување на тутулата 
премиер, за која двајца "бок-
сери" се сигурни, а остана ти-
те играчи ќе можат да се за-
доволат со по некоја рунда.

Во меѓувреме продол жу-
ваат викенд прошетките на 
политичките каравани, кои 
станаа интересни откако ли-
дерите почнаа еден на друг 
да си пренесуваат пораки 
или коментари за поли тич-
ките програми. Овој пат на 
дневен ред, всушност како и 
за секои избори, беа пен зио-
нерите, на кои премиерот 
Бучковски им даде ветување 
за честење од 10 отсто по ве-
ќе пензија во наредните две 
години. Ова ветување дојде 
како резултат на промоцијата 
на програмата на СДСМ, за 

до пензионерите дека ста-
нува збор за изборен трик, 
бидејќи покачување на пен-
зиите едноставно, според 
него и ММФ, не е возможно. 

И ако едното "Е", односно 
економијата се однесуваше 
на покачувањето на пен зи-
ите на пензионерите во Ма-

членка на ЕУ. Но, мора да се 
потенцира дека за доби ва ње-
то на статус кандидат земја 
не е заслужна само оваа Вла-
да, која и тоа како ова си го 
припишува на себе, како нај-
голем адут, туку сите досе-
гаш ни влади кои, помалку 
или повеќе, работеле на пра-
шањето. 

ДПА ОДЛУЧИ ДА ЈА 
РАЗОБЛИЧИ ДУИ!

И додека траат препуку-
вањата на релација ВМРО-
ДПМНЕ и СДСМ за тоа чија 
програма е подобра, ситуа-
цијата во албанскиот блок не 
е ништо поразлична, со тоа 
што таа се "игра" на друг те-
рен. Од досегашните про-
шетки на караваните на овие 
две партии низ "своите" ба-
зи, може да се заклучи дека 
нивната битка сè уште се бие 
на име - конфликт 2001 го ди-
на, и отворање многу пра-
шања поврзани со него. Всуш-
ност, на нив особено ин сис-

тира потпретседателот на ДПА, 
Мендух Тачи, кој за ова пра-
шање инсистираше јавно во 
дебата да разговара со прет-
седателот на ДУИ, Али Ахме-
ти, кој и натаму без образло-
жение одбива.

Инсистирањето на ДПА за 
целосно разобличување на 
прашањето за конфликтот 
во 2001 година е само дел од 
нивната кампања, во која са-
каат да го покажат вистин-
ското лице на членовите на 
ДУИ, особено на лидерот на 
оваа партија, Али Ахмети, кој 
според многуте документи 
на ДПА, бил избркан од ра-
ководството на УЧК, за време 
на војната. Многуте доку мен-
ти, како што дознаваме, со 
кои оперира ДПА, наскоро 
можеби ќе бидат пре зенти-
рани во јавноста, бидејќи тие 
се дел од таканаречената "Бе-
ла книга" за конфликтот, која 
долго време се подготвува 
во ДПА. Во неа се очекува да 
биде проговорено за многу 
тај ни средби на релација 
При штина-Скопје, кои се од-
вивале за време на вој на та, 
но и за многу т.н. финансиски 
договори, кои биле напра-
вени за потребите на војната. 
Со овие документи, кои ве-
ројатно ќе бидат дел од го-
ворот на раководството на 
ДПА, за време на кампањата, 
се очекува да се урне митот 
за ДУИ, како за партија, која 
го донела мирот во земјата и 
ги остварила сите барања на 
Албанците во Македонија. 

Сè уште не е јасно како и 
дали воопшто ДУИ ќе воз-
врати на овие удари, но факт 
е дека ДПА очигледно се ре-
шени да влезат во сериозна 
битка со ДУИ, при тоа по тен-
цирајќи дека станува збор за 
ситуација, која комплетно 
тре ба да ја расчисти маглата 
меѓу албанскиот електорат, и 
тоа токму сега пред избори. 

Но, што станува со ДУИ? 
Тие својата програма сè уште 
не ја презентираат. Не мо-
жеме да слушнеме кои се 
нивните планови за еконо-
мијата или, пак, за социјалата, 
како што сами милуваат да 
кажат, а на која наводно ќе се 
посветеле во наредните че-
тири години, се разбира до-
колку повторно ја добијат до-
вербата од своите гласачи. 
Засега изјавите, главно, се 
движат во насока на де ман-
тирање на сè она што го го-
вори раководството на ДПА. 

ТЕСНА ИЛИ ЛЕСНО НЕДОСТИЖНА ПРЕДНОСТ

Во предизборието главен барометар за движењето на 
симпатиите кон одредени политички партии се анкетите, 
кои ги прават реномирани институции за сондажа на јав-
ното мислење, но и на оние анкети, кои политичките пар-
тии ги создаваат исклучително за сопствени цели. 

Од речиси сите досегашни, евидентно е дека на прво 
место се наоѓа опозиционата ВМРО-ДПМНЕ, а веднаш зад 
неа со нешто помал процент е нивниот ривал СДСМ. Како 
трет се јавува Тито Петковски, додека по него следуваат 
албанските политички субјекти ДУИ и ДПА. 

Интересно е дека во анкетите ДУИ секогаш е пред ДПА, 
иако на теренот, според наши извори, се забележува се ри-
озно намалување на процентот на предност на владејач-
ката партија ДУИ пред опозиционата ДПА.  

Она што е карактеристично за сите е дека процентот 
меѓу ривалите е многу мал.

изборите наречена "Три Е", 
односно економија, едука ци-
ја и Европа. Но, за жал, илу-
зиите на премиерот речиси 
ги урна неговиот министер 
за финансии, Никола По пов-
ски, кој потенцираше дека 
тоа е можно, но во наредните 
четири години, а не две. На 
оваа приказна се "налепи" пр-
етседателот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски, апе лирајќи 

кедонија, останатите две "Е", 
едукација и Европа, како што 
потенцираат од владејачката 
СДСМ, се однесувале на об-
разованието и заминувањето 
во Европа. Но, и тука нешто 
не е в ред. Имено, факт е де-
ка Република Македонија ве-
ќе 15 години "пека" за да за-
ми не во Европа, исто како 
што е факт дека нашава земја 
доби статус кандидат земја-
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