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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ
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ПРОПАДНА ПЛАНОТ ЗА ВОСКРЕСНУВАЊЕ НА 
"СТАЛИНИСТИЧКАТА ХАРИЗМА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИДЕРИ"

ТЕСТАМЕНТ ЗА ИЗУМИРА 

Новата парламентарна 
шема укажува дека 
гра ѓаните на Републи-

ка Македонија се длабоко 
разочарани од политичките 
субјекти и од нивниот однос 
кон решавањето на егзи стен-
цијалните проблеми на на-
селението во земјава.

Слабиот одѕив на гла са чи-
те - 56 проценти, од кои само 
најсилните македонски иг-
рачи, коалицијата на ВМРО-
ДПМНЕ ("За подобра Маке до-
нија") и на СДСМ ("За Маке-
донија заедно"), едвај ос вои-
ја 303.149, односно 217.670 
гласа, покажува колкава не-
заин тересираност владее ме-
ѓу избирачите.

За подобрите познавачи 
на приликите и на условите 
во Македонија ова не прет-
ставува изненадување туку 
аларм, бидејќи процентот на 

Изборната казна е резултат на севкупната 
лоша политичка и економска ситуација во 
Македонија и затоа сè помал е бројот на 
оние избирачи, кои веруваат во ветувањата 
или во чудата од типот на "Алиса од земјата 
на чудата" дека тие навистина ќе при стиг-
нат!

Тоа е феномен кој треба да ги загрижи си-
те партии, дури и победничкиот блок, кој 
пр во добро ќе се испоти за да ја состави 
Владата, а моралните губитници, пак, ќе 
тре ба да се прашаат зошто освоија само 32 
пратенички мандата.

излезеност на електоратот 
покажува сигурна еутаназија 
за повеќето партии или ли-
дери.

Прва жртва на изборниот 
дебакл е д-р Васил Тупур ков-
ски, кој даде морална ос тав-
ка, но тоа е најмалата цена 
што може да ја плати еден по-
литичар. 

Втора "полититичка смрт" 
уште долго ќе нема, барем 
два, три или четири месеци, 
колку што треба да помине 
време за да се одржи пост-
парламентарен конгрес на 
една сериозна партија.

Во контекст на ова нај го ле-
ми профитери се албан ски те 
субјекти кои добија нови три 
пратенички мандати, иако и 
албанските гласачи не се од-
ѕваа на нивната позната тра-

диционална "беса" - гласачка 
машинерија.

Сепак, може да се кон ста-
тира дека изборната казна е 
резултат на севкупната лоша 
политичка и економска со-
стојба во Македонија и затоа 
е сè помал  бројот на оние из-
бирачи кои веруваат во вету-
вањата или во чудата од ти-
пот на "Алиса од земјата на 

да го запалат македонскиот 
електорат, а тој ги казни. За-
тоа лидерите на поголемите 
партии треба да се замислат 
дали вредат колку "маково 
зрно" или самите се величат, 
бидејќи неспособноста мо-
жат да ја скријат во длабоката 
незаинтересираност на гра-
ѓа ните да гласаат за пар ти-
ите.

НЕ ПОСТОИ ПЛОДНА 
ПОЧВА

"Господовата казна" која 
ја добија партиите треба да 
значи црвен картон за од-
несувањето на македонските 
политичари. Всушност, каз на-
та сами си ја сковаа, бидејќи 
неколкуте главни проблеми 
на граѓаните - невра боте нос-
та, нискиот стандард, коруп-
цијата и несигурноста во ин-
ституциите на системот на 
др жавата, не се симнати од 
днев ниот ред на населе ние то. 

Ова го потврдува и нај но-
вото истражување на УНДП 
за проблемите на граѓаните 

чудата" дека тие навистина 
ќе пристигнат. 

Овој феномен треба да ги 
загрижи сите партии, дури и 
победничкиот блок, кој прво 
добро ќе се испоти за да ја 
состави Владата, а моралните 
губитници, пак, ќе треба да 
се прашаат зошто освоија 
само 32 пратенички мандата. 
Нивните каравани не успеаја 

ПИРОВА И НЕУБЕДЛИВА ПОБЕДА НА НИКОЛА ГРУЕВСКИ
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ЊЕ НА ПОЛИТИЧАРИТЕ

во Република Македонија, кое 
покажува дека првите три 
места на топ-листата се зафа-
тени, односно резервирани 
за невработеноста, нискиот 
стандард, корупцијата итн. 

Поради ова партиите не 
ус пеаја да ги уверат гла са чи-
те во својата способност или 
искреност да ја водат зем ја-

ва. Зошто нивниот популис-
тички пристап не ја вос крес-
на улогата на лидерот или не 
го покачи рејтингот на пар-
тијата?

Постојат безброј причини, 
но сè се сведува на ресурсите 
и на намалената доверба во 
политичарите. Пропадна 
планот за воскреснување на 
"сталинистичката харизма на 
лидерите на македонските 
партии".

Последното истражување 
на УНДП покажа дека со го-
дини првите три места се ко-
гаш се обезбедени за не вра-
ботеноста, сиромаштијата и 
корупцијата. Тоа се и глав ни-
те причини што некои од 
"прозваните политичари" го 
потпишаа својот тестамент.

"Дури 33 проценти од ис-
питаниците во истражува ње-
то се искажале дека се не-
вработени. Тоа е близу до 
официјалниот процент. Ви со-
ки 58 проценти од врабо-
тените лица се плашат дека 
ќе ја изгубат работата. Ако на 
ова се додадат 15 отсто од 

"Меѓународната заед ни-
ца сè уште е важен фактор и 
таа одлучува за процесот на 
институциите на системот. 
Таа повеќе е заинтересирана 
за стабилноста на земјава 
отколку за развојот на де-
мократијата. Нејзе не й се 
важни движењата и пара-
метрите во земјава. Тоа го 
прави за куси периоди, на-
место да дејствува на долги 
или на средни патеки", оце-
нува Сашо Ордановски.

НА ВЛАДО БУЧКОВСКИ ДОЦНА МУ ТЕКНА ДА ГО СЛУШНЕ НАРОДОТ ШТО МУ ТРЕБА: ЛЕБ, 
РАБОТА, ПОМАЛКУ КРАДЕЊЕ ИТН.
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оние кои имаат плати, а ги до-
биваат нерегуларно, или 42,5 
отсто кои немаат никакви 
при ходи, тогаш ова се високи 
проценти. Цифрата опасно 
се приближува до две тре ти-
ни од вкупното население 
кое живее тешко", истакна 
Сашо Ордановски.

Тој смета дека веќе не по-

стојат социо-економски еле-
менти за практично созда ва-
ње плодна почва за поли тич-
ки популизам.

"Од испитаниците, 55 от-
сто се изјасниле дека живот-
ните услови во кои живеат се 
многу тешки или едвај со ста-
вуваат крај со крај. Тоа е по-
веќе од половина од насе ле-

нието. Меѓу 50 и 70 проценти 
од испитаниците изразуваат 
недоверба во сите инсти ту-
ции во државата. Значи, две 
третини од населението не-
ма доверба во елементарните 
институции на демократијата 
- Собранието, претседателот, 
премиерот, Владата и по ли-
тичките партии", потенцира 
Ордановски.

Тоа се отсликува и во не-
довербата кон лидерите.

"Од анкетираните, 43 от-
сто велат дека во споредба 
со претходните шест месеци 

про    тестира за било какви не-
правилности, иако со пар ла-
ментарната демократија ова 
право му е загаран ти ра но.

"Според истражувањата, 
мнозинството од македон-
ската популација својот по-
пулизам не го изразува низ 
активитет на ставовите, туку 
повеќе на когнитивно - на 
вербално ниво. Едноставно, 
висок е степенот на вер ба ли-
зација на проблемите. Во из-
вештајот може да се забе ле-
жи дека на прашањето: до-
кол ку ви се затвори фирмата 

состојбата им е влошена, а 
дури 63 проценти од испи-
таниците сметаат дека земја-
та оди во погрешна насока".

ВЕРБАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОБЛЕМИТЕ

Во прилог на ова фра пант-
но звучи информацијата де-
ка голем процент од на се ле-
нието не е подготвено да 

дали би излегле да демон-
стрирате, одговорот на испи-
таниците бил поразителен. 
Мнозинското население, ет-
нички Македонци, одгово ри-
ле дека нема да излезат на 
штрајк. Нивните активитети 
се многу ниски, тоа некаде се 
движи меѓу еден или два 
процента", истакнува Ор да-
новски.

Ова истражување пока жа-

"Неопходно е нашата политичка, економска и друга ели-
та во Македонија да се декриминализира. Но, истовремено 
да се дистанцира и од олигарсите, кои се еден од клучните 
фактори за развој на земјава и на демократијата воопшто. 
Нивните интереси се над демократијата. Во прилог на ова 
итно е потребно да се направи добра социјална мрежа, 
бидејќи постојат сите услови  општеството да пукне во да-
ден момент", потенцира Ордановски.

"Во извештајот може да се забележи дека на прашањето 
- доколку ви се затвори фирмата дали би излегле да де-
монстрирате, одговорот на испитаниците бил поразителен. 
Мнозинското население, етнички Македонци, одговориле 
дека нема да излезат на штрајк. Нивните активитети се 
мно гу ниски, тоа некаде се движи меѓу еден или два про-
цен та", истакна Сашо Ордановски.

ЕВРОПСКИОТ ДИПЛОМАТ ЕРВАН ФУЕРЕ РАБОТИ ВО СТИЛОТ: "ТИ ТО 
РАДИ", ПАРДОН ТИ СО ОВОЈ ВО ВЛАДА, А ОНОЈ "СИКТЕР"!

АБДУЛМЕНАФ БЕЏЕТИ, ЕКСЛИДЕР НА ПДП, А СЕГА ПРОФЕСОР
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ло дека населението тешко 
ќе се принуди на јавна ак ци-
ја. Податоците велат дека не-
каде меѓу 10 до 15 отсто од 
со цијално загрозените слу-

дека под никакви услови не 
би штрајкувало, а ако на тоа 
се додаде 9 отсто дека не зна-
ат како ќе постапат, про изле-
гува дека половина од гра ѓа-

Во ова општо сивило на 
зголемена недоверба кон 
фа к торите кои ја креираат 
ге не ралната политика на ни-
во на држава вклопени се и 
медиу мите, кои не уживаат 
углед кај 50-62 проценти од 
испи та ниците. Тоа значи де-
ка и на медиумите им е по-
требен те мелен ремонт, кој 
ќе им овоз можи независно 
новинар ство и информи ра-
ње за на ста ните и за дви же-
њата во зем јава.

Инаку, продолжува на-
дол  ниот тренд на недо вер-
ба во Владата, Собранието, 
претсе дателот, судовите, ло-
калната власт. До одреден 

никот или на нивното се меј-
ство, нај многу жртви има во 
ку ма новскиот и во повар-
дар  ски от регион со 7,5 от сто, 
а по тоа следуваат полош-
киот и скоп скиот регион", 
изјави Владо Поповски.

Во истражувањето напра-
вено пред изборите, граѓа-
ните одговориле дека гла са-
ат за партијата која ја сме та-
ат за најуспешна. 

Испитаниците оцениле 
дека изборите се важни за 
членството на Македонија 
во Европската унија, но ве-
ру ваат дека тоа ќе се случи 
ду ри по 15 години. Екс пер-
тите й препорачаа на но-

Продолжува надолниот тренд на недоверба во Владата, 
Собранието, претседателот, судовите, во локалната власт. 
До одреден степен им се верува на полицијата, на Армијата 
и на верските институции. Меѓуетничките односи се доб-
ри, но сите граѓани, без разлика на нивната етничка при-
падност, се чувствуваат загрозени од уличниот криминал.

чаи територијално се нерам-
номерно распоредени, по ра-
ди што не можат да ја кон цен-
трираат својата сила за со ци-
јално барање за реша вање 
на сопствените про бле ми.

"Значи, не може да се кон-
центрира тоа незадовол ство, 
односно не може да се  дојде 
до минимум ситуација за да 
се случи реакција на по пу-
лизмот. Потоа, 44 проценти 
од населението се изјаснило 

ните во РМ под никакви усло-
ви не би излегле да про тес-
тираат".

Ова истражување пока жа-
ло дека меѓу 70 и 90 отсто од 
анкетираните немаат довер-
ба во лидерите на партиите, 
иако во практиката овие лич-
ности треба да поседуваат 
карактеристики на харизма-
тични лица, способни за при-
влекување на масите, на на-
родот.

степен им се верува на по-
лицијата, на Армијата и на 
верските ин сти туции. Меѓу-
етничките од носи се добри, 
но сите гра ѓани, без разлика 
на нивната етничка при пад-
ност, се чув ствуваат загро зе-
ни од улич ниот кри ми нал.

"Според регионите по вр-
зани со криминал и со на-
пад врз личноста на ис пи та-

вата Вла да дека ќе треба да 
го ак ти вира обви нител-
ството, да се формира тело 
за борба про тив крв ната ос-
вета, да ја суз бие ко руп ци-
јата и да работи на на ма-
лување на нелегал но то 
оруж је, бидејќи ова се гла в -
ните проблеми со кои се 
соочуваат сите граѓани во 
земјава.

ОСТАВКАТА НА Д-Р ВАСИЛ ТУПУРКОВСКИ МОЖЕ ДА СЕ ОЦЕНИ 
КАКО МОРАЛЕН, НО И СРАМЕН ЧИН НА РЕАЛНАТА ВИСТИНА


