
30  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 652/653 / 29.12.2006

В Л АС ТА  И  О П О З И Ц И Ј АТА  П О В ТО Р   

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

СНИМКИТЕ НА МВР - ХОРОР 
ФИЛМ ЗА ОПОЗИЦИЈАТА

Се разгореа искрите меѓу власта и 
опозицијата. По кој знае кој пат, 
или можеби од секогаш меѓу пар-

тиски се нападнаа двете најголеми по-
литички партии во Република Маке до-
нија - СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Вокабуларот 
на нападите е познат, а единствената 
разлика - моментниот статус. Сега ВМРО-
ДПМНЕ е на власт, а СДСМ во опозиција. 

Генерално, ова е сликата за по ли тич-
ката состојба во земјава, за која може сло-

Што толку страшно се 
случило во земјава, па 
Македонија од бајка да стане 
хорор филм?  Дали можеби на 
страшен филм личи борбата со 
криминалот и со корупцијата, 
односно разобличувањето на 
тутунската и на урбаната 
мафија или, пак, шверцот со 
оружје? Веројатно снимките 
од акциите на МВР прикажани 
на ТВ-екраните и изгледаат 
страшно, но само за оние кои 
во изминативе години биле 
дел од оваа мрежа, која полека 
почнува да се расплетува. Ако 
стравот или шокот кој го 
доживуваат дел од членовите 
на опозицијата, кога го 
вклучуваат телевизорот, се 
должи на најновата филмска 
продукција на МВР, тогаш 
навистина ним нашата земја 
им делува како од времето на 
прохибицијата или, пак, 
можеби од времето на 
гонењето на големиот Ал 
Капоне. Но, за жал, ова е XXI 
век, и ова е Република 
Македонија, каде акционите 
филмови се во дивидитеките.

бодно да се каже дека не се разликува од 
онаа од пред неколку години, или, пак, 
најмалку пред една. Но, сепак тука по с-
тои едно сепак, кое ја менува целата 
ситуација, или подобро речено ја враќа 
назад на нивото од пред неколку години. 
Погодувате, станува збор за недослухот 
кој нашите политички елити го имаат 
меѓу себе, не само за внатрепартиските 
прашања, туку и за оние кои се од ви-
тално значење за нашата земја, а кои се 
темел кон градењето единствен став за 
Европската унија и за НАТО. Токму овде, 
на овие прашања, се сопнаа власта и 
опозицијата, кои веројатно заслепени од 
своите моментни позиции, заборавија 
што за нас е приоритет, односно го за-
боравија сè она што како шлаг ни го про-
даваа на секои избори - патот кон Ев-
ропската унија.

Сегашната опозиција, предводена од 
СДСМ, односно од новата лидерка Рад-
мила Шекеринска, веројатно како да 
заборави дека само пред неколку ме се-
ци беше власт, и нè убедуваше дека ма-
кедонската приказна е успешен проект, 
кој ќе й го продаде на Унијата, за разлика 
од сега кога истата таа личност, некогаш 
задолжена за евроинтеграциите, Ма ке-
донија ја споредува со Белорусија. Од 
тука и прашањето, што толку трагично 
страшно се случило во земјава, па Ма-
кедонија од бајка стана хорор филм?  Да-
ли можеби на страшен филм личи бор-
бата со криминалот и со корупцијата, од-
носно разобличувањето на тутунската и 
на урбаната мафија или, пак, шверцот со 

оружје? Веројатно снимките од акциите 
на Министерството за внатрешни ра бо-
ти, прикажани на ТВ-екраните и из гле-
даат страшно, но само за оние кои во 
изминативе години биле дел од оваа 
мрежа, која полека почнува да се рас-
плетува. Ако стравот, или шокот кој го 
доживуваат дел од членовите на опо-
зицијата, кога го вклучуваат телевизорот, 
се должи на најновата филмска про дук-
ција на МВР, тогаш навистина ним нашата 
земја им делува како од времето на про-
хибицијата или, пак, можеби од вре мето 
на гонењето на големиот Ал Капоне. 
Но, за жал, ова е XXI век, и ова е Република 
Македонија, каде акционите филмови се 
во дивидитеките, а реалноста се акциите 
на Владата на Република Македонија, од-
носно нејзината активност за суз бива ње 
на криминалот и корупцијата, за кои мо-
раме да кажеме дека долго време ца ру-
ваат. 

Веројатно, токму овие активности се 
рефлектираа и врз политичкиот живот 
во земјава, и создадоа вистински јаз меѓу 
власта и опозицијата, кој од ден на ден, 
односно како се засилува борбата про-
тив мафијата, така сè повеќе се зголемува 
далечината меѓу нив. Се почна со желба 
за соработка, особено за како што се ко-
гаш велат, стратешките прашања за зем-
јава, а веројатно завршува со меѓу пар-
тиско разидување, кое се чини пре рас-
нува во пожар, кој најверојатно ќе треба 
да го гаснат меѓународните прет став ни-
ци. Не е прв пат, но очигледно е дека не-
ма да биде ниту последен!

ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ И ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ И ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА 
БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ НИКАКО ДА ПОЧНАТ ДА БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ НИКАКО ДА ПОЧНАТ ДА 
КОХАБИТИРААТКОХАБИТИРААТ
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 Н О  В О  ЌО Р СО К А К

ОД ШТО СЕ ПЛАШИ 
ОПОЗИЦИЈАТА?

Власта и опозицијата се во сериозен расчекор. Соодветен 
пример за тоа е последната покана на премиерот Никола 
Груевски, адресирана до лидерката на СДСМ, Радмила Ше-
керинска, за лидерска средба, на која треба да дебатираат за 
особено значајни прашања. Но, опозиционерката Шеке рин-
ска одлучи да не оди. Вели Груевски ја залажувал. Со едната 
рака й пишувал покани, а со другата ја навредувал. Била мно-
гу навредена. Исто како и министерот за надворешни ра бо-
ти, Антонио Милошоски, кој токму од нејзиниот пот прет се-
дател Ивановски, беше прогласен за фашизоиден. Ред на-
вреди, ред покани. Епилогот е нема лидерска средба, иако 
јавната причина за тоа, како што вели Шекеринска, е што 
власта им велела прифати, или прифати. Но, онаа другата, 
скриената, лежи некаде меѓу борбата со криминалот и ко-
рупцијата на Владата на Никола Груевски, и  неодамнешно-
то неприсуство во Собранието на пратениците на ВМРО-
ДПМНЕ на годишното излагање на претседателот на Ре пуб ли-
ка Македонија, Бранко Црвенковски. Око за око, заб за заб! 

Токму вака може да се оквалификува последниот обид на 
премиерот Никола Груевски да ги продолжи веќе почнатите 
лидерски средби со опозицијата. На последната, која беше 
замислена како работен појадок, се појавија тој и неговиот 
коалиционен партнер ДПА, односно потпретседателот Мен-
дух Тачи. Радмила Шекеринска и нејзиниот партнер од опо-

зицијата, Али Ахмети, не дојдоа. Таа затоа што сè уште му е лута на 
Груевски, а Ахмети затоа што оваа средба не била организирана 
во режија на меѓународни претставници. Уште еден пропаднат 
обид за меѓусебна комуникација.

За премиерот Груевски ова е само дел од агендата на опо зи-
цијата да се минира работата на Владата, односно да се прикаже 
неможност за дијалог и криза во државата, со што, како што вели 
тој, се создава впечаток дека власта не е кадарна да организира 
дијалог. Иако за трите клучни теми на разговорот, нов Деловник 
на Собранието на РМ, измени во Уставот, со кои се предвидува 
задолжително средно образование и измени во Изборниот за ко-
ник, со кој им се дава за право на иселениците да гласаат, се веќе 
утврдени. Очигледно сопнувањето се случува кај гласањето на 
иселениците, кое опозицијата никако не може да го прифати.     

И така до наредната средба, која можеби и ќе се одржи. 
Дали власта и опозицијата по сè ова влегуваат во нова рунда 

на предизвикување политички кризи во земјава или, пак, не доа-
ѓањето на опозицијата на веќе закажаните средби, е само обид за 
манипулација на јавноста, за постоење на политичка криза? Ве ро-
јатно од сè по нешто. 

Отсуството на дијалог меѓу власта и опозицијата де факто мо-
же да предизвика политичка криза, која подоцна може да пре-
расне во нешто посериозно, се разбира, доколку се оди на ва ри-
јантата на прекин на функционирањето на институциите на сис-
темот. Но, од друга страна вештачки предизвиканата криза, за ко-
ја говори Груевски, на опозицијата може да й донесе неверојатно 
негативен имиџ, и минус кај меѓународните претставници, кој 
може да има несовладливо големи последици. Пред сè, поради 
фактот што ќе биде увидено дека токму таа ги кочи реформските 
процеси во земјава кои, пак, се особено важни за отпочнување 
преговори со Европската унија.

Развојот на настаните на релација власт-опозиција допол-
нително ќе следува, особено откако овие три важни проекти ќе 
влезат во собраниска процедура.    

ЦРВЕНКОВСКИ МУ ВРАЌА НА 
ГРУЕВСКИ!?

Претседателот на Република Македонија, 
Бран ко Црвенковски, како што дознаваме, бил 
неверојатно изненаден и навреден од Владата, 
која одлучи да го бојкотира неговото годишно 
излагање пред пратениците. Власта остана на 
цврстиот став дека и натаму за нив тој не е прет-
седател, што дополнително ја отежнува ната мош-
ната соработа меѓу претседателот на државата и 
Владата.

Првата "вратка" на Црвенковски најверојатно 
беше изведена преку неговата матична партија 
СДСМ, односно преку недоаѓањето на Шеке рин-
ска на лидерската средба. Втората се очекува да 
биде преку  разговорите со Владата за идните 
амбасадори, каде Црвенковски, согласно За ко-
нот за надворешни работи, има можност да не се 
согласи со некои од предложените имиња на 
Груевски.  

ОПОЗИЦИЈАТА ОЧИГЛЕДНО ВО РАСЧЕКОР ОПОЗИЦИЈАТА ОЧИГЛЕДНО ВО РАСЧЕКОР 
СО ВЛАСТА. ИМА ЛИ НОВИ СЦЕНАРИЈА ЗА СО ВЛАСТА. ИМА ЛИ НОВИ СЦЕНАРИЈА ЗА 
ПОЛИТИЧКИ КРИЗИ?ПОЛИТИЧКИ КРИЗИ?


