
ОГЛЕДАЛО

Илија ПСАЛТИРОВ

ИЗБОРНИ КОМБИНАТОРИКИ

35  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 624 / 16.6.2006

N
иту самиот не 
знам зошто, но 
колку и да са-
кам да побег-
нам од тема по-
врзана со прет-

стојните пар ла ментарни из-
бори, некако сама по себе ми се 
наметна темата веднаш штом 
помислив дека е време за нова 
колумна. Иако во прет ходната 
колумна пишував де ка фуд ба-
лот ќе биде доми нантен во 
мојот репертоар, се пак нео д-
минливи се и днев ните вести. 
Значи, и без да сакам, штом 
заврши еден од нат пре варите, 
секогаш сле дат вести, па тешко 
одолевам да не ги слуш нам 
барем оние ударните. А штом 
ќе ги слуш нам нив, нешто ме 
тера да останам и да ги ис-
лушам во целост и тоа оние 
кои осо бено ме интере сираат. 
И на вистина, измина тиве де-
нови имаше вести кои несом-
нено заслужија внима ние. Не 
ми се веруваше, но се како ме из-
радува кога видов дека по тол-
ку години нера бо тење, се пак 
рудниците во Ма ке дон ска Ка-
ме  ница почнаа со екс плоа та-
ција на олово-цинко вата руда. 
Со инвестиција од 19 милиони 
евра, рудниците на работа 
вратија околу 500 работници, 
па се очекува де ка ова е само 
почеток на она што допрва 
следува, а тоа е отво рање и на 
други зам ре ни ру дарски капа-
цитети. Не сакам да верувам 
дека ова се чуваше како адут 
на сегаш ната Влада, зашто 
стран ските бизнисмени многу 
не се за интересирани за поли-
тички маркетинг, туку гледаат 
како што побрзо да си ја вра-
тат инвестицијата, а и по веќе 
од тоа - да профитираат што е 
можно подобро. Само два де на 
пред тоа во Преспа, пор ту-
галска фирма свечено го оз-
начи почетокот на изград бата 
на огромен туристички капа-
цитет, кој не само што би тре-
бало да ги искористи на нај-
добар можен начин при  род-
ните ресурси во тој ре гион, 
туку и на соодветен на чин да 
го претстави својот проект и 
во европските зем ји, што ќе 

значи прилив на странски гос-
ти во нашите ту ристички места. 
Уште да се случи и "Сименс" 
конечно да влезе во Маке до-
нија, навис тина ќе помисли чо-
век дека сè било темпирано да 
се слу чи токму пред изборите. 
Да ви кажам право, само нека 
има инвестиции и нови ра бот-
ни места (ова не се од несува 
на вработувањата во јавната 
администрација), па макар тоа 
да било и пред избори. Како и 
да е, секогаш ќе се појавуваат 
прашања од типот "можеше 
ли порано", "што се чекаше до-
сега" итн., а можеби и со пра-
во. Осо бено ми остави впечаток 
вес та дека најголемите партии 
во земјава џентлменски се до -
говориле да не се покло пуваат 
со своите настапи и митинзи 
по градовите, однос но ги усо-
гласиле своите рас пореди. 
Дури да не може чо век да по-
верува дека ус пеа ле да се до-
говорат за нешто. Тоа баш и не 
им одеше во изминативе го-
дини. Можеби тоа е само по-
четок на сора ботката меѓу два-
та спро тив ставени табора, ко-
ја евенту ално може да биде 
изнудена ако изборните ре-
зултати би дат тесни. Токму от-
тука, са кам да ги проана ли-
зирам мож  ните резултати и 
коали ции по изборите на 5 
јули. Имено, откако партис-
ките лис ти се скроија, како 
што напишав и во претходниот 
текст, со не толку силни и ква-
литетни имиња, со ис клу чок на 
неколку, останува да се прет-
пос тавува што би би ло кога ре-
зултатот на избо рите навис ти-
на би бил изед начен или со ма-
ла разлика меѓу главните опо-
ненти СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, од-
носно коа лициите кои тие ги 
пред во дат. Има различни пред-
ви ду вања, во зависност од ка-
де доаѓаат, но еве ќе се по тру-
дам и јас да дадам своја прог-
ноза, како што се прогнозира 
и за тоа кој ќе биде новиот 
светски фудбалски шампион. 
А мене логиката (иако во по-
литиката има премногу нело-
гичности), ми вели дека кол ку 
и да добијат гласови горе спом-
натите партии, сепак глав-

ниот збор во форми ра њето на 
новата влада ќе го имаат ал-
банските партии, но и некои 
од оние помали пар тии, кои 
доколку освојат и само не кол-
кумина прате ни ци, сепак ќе 
имаат клучна уло га во реша ва-
њето на евен туалната изед на-
чена пози ци ја. Но, да не за-
боравиме дека според про-
пор ционалниот модел, на не-
кои партии ќе им биде осо-
бено тешко да профитираат 
на овие избо ри, а особено на 
некои од новоформираните и 
помали те, и покрај каризмата 
која ја поседуваат некои од 
нив  ни те лидери. Оттука, не 
знам колку е реално да се оче-
кува дека ДОМ и НСДП би ос-
вои ле повеќе од 10 пратеници, 
иако за нив би било успех да 
освојат и до 5 пратенички мес-
та во идниот парламен тарен 
состав. Сепак, мала пред  ност 
му давам на тимот на НСДП, 
особено во северо-источниот 
дел на земјата (1, 2 и 3 изборна 
единица), од каде потекнуваат 
и некои од носителите на лис-
тите. 

Како и да е, дури и да не го 
освојат предвидениот број гла-
сови, сепак неколкуте освое ни 
мес  та ќе им овозможат доб ра 
преговарачка позиција со би-
ло која страна. Иако во поли-
тиката важи правилото "нико-
гаш не вели никогаш!", мислам 
дека ДОМ во никој случај не би 
й се придружила на СДСМ и на 
нејзината коа лиција, односно 
би й се прид ружила на коали-
цијата пред водена од ВМРО-
ДПМНЕ, до дека НСДП, иако неј-
зиниот лидер ја напушти токму 
пар тијата која е опонент на 
ВМРО-ДПМНЕ, имајќи ја пред -
вид идеолошката блискост со 
СДСМ, веројатноста да се слу-
чи коалиција меѓу овие две 
пар тии е реална и не та ка ма-
ла. Ова секако не ја ис клу чува 
можноста, доколку е неоп ход-
но, НСДП сепак да влезе во 
коалиција со ВМРО- ДПМНЕ, но 
само доколку дој де до добро 
"пазарење", што ќе значи Гру-
евски, наместо на Андов, мес-
тото за прет седател на Собра-
нието да му го додели на Пет-

ковски!? Се пак, не треба да се 
заборави дека уште една пар-
тија се риозно може да го из-
мести балансот, односно да му 
да де предност на таборот на 
СДСМ, а тоа е ВМРО-Народна 
партија, која очекува да до бие 
неколку сигурни пра те ници, 
особено од Четвртата и од Пет-
тата изборна еди ница. А, Геор-
гиевски сигурно не би се од-
лучил да го под држи Груевски 
за премиер, од познати при-
чини. Да би дам искрен, поком-
плексни и понеизвесни избо-
ри досега не се случиле во 
Македонија, па воопшто нема 
да ме за чуди доколку пома-
лите пар тии и некоја од ал бан-
ските партии сепак останат во 
опо зиција, доколку се случи 
т.н. "широка коалиција", во ко-
ја би влегле коалициите пред-
водени од ВМРО-ДПМНЕ и од 
СДСМ, придружувани со ал-
бан ската партија која би до-
била поголем број гласови (или 
ДУИ или коалицијата ДПА-ПДП). 
Доколку се случи тоа, најго-
лемите партии ќе мора да си 
ги поделат прет седателските 
места, за ед ните она на Вла-
дата, за дру гите на Собра ние-
то, а за Албанците пот прет се-
дател ски во двете институции, 
па малку да заличиме на Гер-
манија. На овие избори, ед-
ноставно сè е можно... Како 
што е можно Законот за заш-
тита на авторските права, од-
носно против пиратеријата да 
важи за ситните дуќанџии, на 
кои им беа уништени ил ја д-
ници ЦД, што секако е за поз-
дравување, но не и за прет-
седателот на Собра ние то, кој 
подари стотици пи ратски ЦД, 
со своите оми лени песни на 
своите колеги и блиски сора-
ботници, пред да замине на 
новата долж ност. Иако беше 
одличен во улогата на прв 
човек на за конодавниот дом, 
законите треба да важат и за 
него, не ли?... А дали ќе важат и 
ќе се почитуваат изборните за-
ко ни, токму од оние кои ги до-
несоа, останува да почекаме 
до 5 јули. До тогаш има да се 
изнаслушаме и да се изна гле-
даме сè и сешто.


