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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ
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"ЧАВЕЗ ИМА НАФТА    ", "НИКОЛА ШТИТИ"ЧАВЕЗ ИМА НАФТА   
ВОЛЦИ", А"РАДМИ    ЛА БАРА ПЕТЛИ"!?ВОЛЦИ", А"РАДМИ 

Работата на двете најголеми ма-
кедонски партии ВМРО-ДПМНЕ и 
на СДСМ може да се оцени како 

на најниски гранки откако функционира 
парламентарната демократија во Р Ма-
кедонија. Во моментов имаме најслаб 
интелектуален собраниски состав, кој 
докажа дека не може да се одвои од 
останатото општествено сивило и сè 
повеќе се занимава со банални пра ша-
ња, од типот колку сообраќајни незгоди 
се случиле во државата, па сè до заш ти-
тата на волкот, бидејќи тој станал  ретка 
ѕверка. Тоа значи дека албумот за жи-
вотинско царство е побогат за уште 
еден зашитен вид, кој во меѓувреме ги 
"покла" или ги "задави" сите овци по ма-
кедонските трла.  Затоа може да се ве-
рува дека во законодавниот дом има 
повеќе пријатели на волкот, отколку 
заштитници на државниот и на на цио-
налниот интерес. Во меѓувреме, овие 
"ѕверки" целосно им го предадоа својот 
политички живот на четворицата ли де-
ри, Никола Груевски и Мендух Тачи од 
една страна, и Радмила Шекеринска и 
Али Ахмети од друга страна, кои бла го-
времено ја информираа јавноста дека 
театрално ќе прават седенки, или во 
присуство на странци ќе дебатираат за 
односите во земјава, за "Бадентеровиот 
принцип" итн. На тој начин, кон сен зу-
алната демократија придонесе Собра-
нието да се маргинализира и дистан-
цира од регионалните и од глобалните 
процеси, иако неговата работа е да ја 
има главната улога, а не да биде пол-
трон или потрчко на лидерската че-
творка, која сè повеќе одлучува за зна-
чајни прашања во врска со судбината 
на РМ. Истовремено, со јакнењето на 
консензуалната демократија и со цеп-
кањето на партиското членство на 
ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ, опаѓа и ин-
телектуалниот потенцијал на партиите, 
кои сега се потпираат само на неколку 
актуелни членови или на препознат-
ливи, етаблирани и елитистички фаци. 
Но, и фаците не се сигурни играчи за 
покер. Можеби за мала партија па си-
јанс, која ќе игра во некоја од скопските 
кафеани, каде всушност се трасира и 
патот на партијата, односно на РМ. 

Може ли да се верува дека 
во законодавниот дом има 
повеќе пријатели на волкот, 
отколку заштитници на 
државниот и на 
националниот интерес.

ПОКРИВАЊЕ НА 
ПОЗИЦИИТЕ

Долго време социјалдемократите се 
потпираат на континуираното поја ву-
вање и експонирање на Игор Ива нов-
ски или на Јани Макрадули, кои на вод-
но ќе можат да ја загрозат позицијата 
на сегашната владејачка партија која, 
исто така, се бори со недостиг на идеи 
или на свежи лица. Имено, партија се 
гради со помош на квалитетни кадри, а 
не со импровизации. Тоа значи дека не 
може судбината на партиите да им се 
предаде на Александар Бичиклиски или 
на Емилијан Станковиќ, кои од вре ме-
навреме ја загреваат јавноста со од-
редени "зелени" политички ставови за 
потоа да згаснат како чкорче од кибрит. 
Кризата која се појави пред неколку го-
дини во редовите на ВМРО-ДПМНЕ, де-
нес се прелеа и во СДСМ, која по из-
борот на Радмила Шекеринска за лидер 
ја прокоцка шансата да ја среди пар-
тијата, така што од ден на ден има сè 
попотенцирано незадоволство од пар-
тиската работа. Коцката која со месеци 
ја фрлаат не успеа да ја извади од такт 
владејачката партија, а вмровскиот син-
дром метастазира во телото на СДСМ. 
Наспроти ова, ВМРО-ДПМНЕ живее бла-
годарение на најслабите потези кои ги 
влечат социјалдемократите. Затоа се на-
метнува прашањето дали со барањето 
за лидерски политички дијалог всуш-
ност се покрива позицијата на СДСМ и 

на нејзиниот естаблишмент. Што всуш-
ност понудија Макрадули, Ивановски 
или Станковиќ? Ридишта и долини. Но, 
и ВМРО-ДПМНЕ вети ритчиња и долини. 
Тоа е исто, само што е превртена пи ра-
мида. Во овој момент, очигледно СДСМ 
живее во илузија, односно во период 
во кој се "шлепа" на упорноста на ДУИ, 
ко ја сакале или не, сепак директно вли-
јае на односите во Владата и во држа-
вата. Но, исто така, државата ја водат 
многу "владини" незнајковци или лоши 
импровизатори, чии пароли не можат 
да ја спасат владејачката партија. Таа мо-
жеби се надева дека со партнерството 
со "Тито" може да има и "омладина и ак-
ција". Меѓутоа, се излажала, бидејќи 
про цесот "Инвестирајте во Македонија" 
тре ба да се одвива паралелно со про-
должувањето на евроинтеграционите 
движења. Тоа значи дека со гладен сто-
мак не се гради држава, а уште повеќе 
не се гласа за партија. Скромниот ефект 
на министрите за привлекување на ин-
вестиции дополнително ја загрозуваат 
положбата на ВМРО-ДПМНЕ, која по ра-
ди нивниот неуспех заглави во проб-
леми. Според тоа, ниту владејачката 
пар тија мрда со прст, а ниту СДСМ го 
мрда "г...т" за РМ. Всушност, на што личи 
нивното секојдневно кукање? 

СТОПЕНИ БРОЈКИ
Неодамна, по кој знае којпат, ви це-

премиерот Зоран Ставрески мораше да 
ја вади главата од земја и да одговори 

НА ШТО СПАДНА ПАРТИЈАТА? НА ШТО СПАДНА ПАРТИЈАТА? МОЖЕМОЖЕ ЛИ ТАА ДА СЕ  ЛИ ТАА ДА СЕ 
ПОТПИРА НА НОВИТЕ ИЛИ НА СТАРИТЕ  ЧЛЕНОВИ, КОИ СЕ ПОТПИРА НА НОВИТЕ ИЛИ НА СТАРИТЕ  ЧЛЕНОВИ, КОИ СЕ 
ДИСТАНЦИРАНИ ИЛИ ИЗБРКАНИ? ДИСТАНЦИРАНИ ИЛИ ИЗБРКАНИ? 
(ЗОРАН СТАВРЕВСКИ, НИКОЛА ГРУЕВСКИ, ТРАЈКО СЛАВЕСКИ) (ЗОРАН СТАВРЕВСКИ, НИКОЛА ГРУЕВСКИ, ТРАЈКО СЛАВЕСКИ) 
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на нападите на Радмила Шекеринска, 
која остро ги критикуваше владините 
бројки, кои паѓаат во вода, бидејќи не-
кои други министри ја "покакаа" ра бо-
тата. Всушност, зошто Ставревски  мо ра-
ше да зине "А", и повторно сам да си ја 
де мантира изјавата - "годинава ќе ја за-
вршиме со 200 милиони евра странски 
инвестиции, зашто до крајот на 2007 г. 
се очекува да пристигне и опремата на 
'Џонсон контролс'". Имено, "Џонсон кон-
тролс" досега мораше да стартува, но 
некој друг го спречува гигантот да ја за-
движи профитерската машинерија. На 
овој куршлус се надоврза и веста за 
"Џон сон мети", кој наводно треба да ин-
вестира нови 100 милиони евра, а која 
подоцна беше демантирана од главната 
филијала во Лондон. Според тоа, кому 
треба да му веруваме на вицепремиерот 
или на ексвицепремиерката, која че-

за пратениците да добиваат инфор ма-
ции за странските инвестиции. Таа ис-
такна дека владините претставници ка-
жуваат различни бројки, посочувајќи ги 
како пример изјавите на Груевски и на 
Ставревски за тоа колку вработувања 
ќе има во фабриката на "Џонсон мети". 
Само за едно Шекеринска е во право - 
на лагата й се кратки нозете, но гра ѓа-
ните не знаат кој повеќе ги лаже.

Премиерот "не може да ја копира 
улогата на Чавез", бидејќи секој маке-
донски политичар боледува од т.н. син-
дром на "помал" отпор.  

Ноемвриската седница наменета за 
пратенички прашања ја покажа вис тин-
ската состојба во владејачката партија, 
исто така, ги потврди и информациите 
за она што се случува во СДСМ. Во не-
моќ нешто повеќе да направи за СДСМ, 
Шекеринска го прозва премиерот дека 
не ја кажува вистината, односно дека 
во Собранието не чекаат повеќе од сто-
тина закони од ЕУ агендата за усвоју-
вање, туку 21. Речиси 365 дена, како по-
литичари и лидери надвор од инсти-
туциите на системот, од Собранието, па 
дури и од највисоките партиски тела, се 
инаетеа за тоа дека овие закони не се 
битни за иднината на РМ, така што 
можат да чекаат, бидејќи и онака ги има 
на "лагер".

"Да дојде во Собранието и да ни го 
каже тоа што ни го соопштува преку ме-
диумите, да каже дека Собранието е ви-
новно, дека пратениците се нередовни, 
да каже дека пратениците не ги гласале 
европските закони. Тој премолчи два-
три дена, ве остави вас, нервозните пет-
ли да се расправате", изјави лидерката 
на СДСМ.

"Се надевам дека свеста ќе прео вла-
дее, свеста за земјата, свеста за на ција-
та, свеста за државата, националното 
чувство ќе преовладее кај луѓето, не-
зависно дали се во опозиција или се на 
власт и дека заеднички ќе се сплотат и 
побрзо ќе ги носат сите закони", изјави 
пред седницата премиерот Никола Гру-
евски.

"Во моментов имаме меѓу 130 и 150 
закони кои чекаат во Собранието да би-
дат прифатени, а пратениците од опо-
зицијата, од СДСМ и од ДУИ, по 20 дена 
разговараат за еден закон само за да го 
закочат времето", оцени Груевски пред 
последната средба на лидерите во Клу-
бот на пратениците во Скопје.

И така кај нас сè се одвива до не до-
глед, некој ќе пие, некој ќе јаде, а друг 
ќе гладува пред Собранието. Додека се 
договораа минаа напразно потрошени 
месеци, така што на крај ќе биде дека 
народните избраници ниту лук јаделе, 
ниту на лук мирисале. Всушност кому 
му е важно што цените на мало растат, 
Собранието не работи, партиите уми-
раат, а лидерите мешетарат? 

тири години (2002/2006) не крена глава 
од бирото за да ги слушне вистинските 
потреби на граѓаните на РМ, а уште по-
веќе заборави да ги посети партиските 
членови, кои гравитираат во вна треш-
носта на земјава. Всушност, битката со 
Ставревски е и сдсмовско покритие 
за работата во партијата. Но, исто-
времено во противничкиот табор се 
случува нешто интересно и задку лис-
но, кого Зо ран Ставревски брани или 
крие? По ложбата на Владата или на 
ВМРО-ДПМНЕ?

Како банкар тој, пред сè, ја брани соп-
ствената положба, затоа што како "тазе" 
член на владејачката партија, тој многу 
повеќе ризикува отколку ВМРО-ДПМНЕ. 
Партијата може да функционира и без 
новопечените, кои се нафатија да му 
помагаат на лидерот Никола Груевски. 
Сепак, овие вмровци имаат различен 
успех во менаџирањето на владините 
обврски, така што нивната улога може 
да се спореди со приказната за Давид и 
Голијат. Да потсетиме што рече вице-
премиерот: "Во 2007 година два пати е 
зголемен економскиот раст и тој из не-
сува околу 6 проценти, наспроти 3 про-
центи во претходните години". 

Дали бројките се објективни? За опо-
зицијата се сомнителни, а за експертите 
се поразителни. Поради ова, неза до-
волна од одговорот на Ставревски, ли-
дерката на СДСМ, Радмила Шекеринска, 
одговори: "Како да се работи за Владата 
на Чавез", зашто податоците не се об-
јавуваат на официјалните веб-страници 

Британскиот инвеститор 
барал градежно земјиште во 
близина на границата со Гр-
ција, при што парцелата тре-
бало да биде до автопат и со 
железничка инфра структура. 
За тоа платил аванс од 13.000 
евра. За парите кои ги дал 
добил нива во с. Негорци, која 
не ги исполнувала условите 
кои ги барал инвеститорот.

Опозицијата обвинува дека 
10 отсто од парите завршиле 
во џебот на Ферки Деми ров-
ски, кој работел во кабинетот 
на ми нис терот за при вле ку-
вање инвес ти ции, Глигор Таш-
ковиќ.

"Во писмото кое соп стве-
никот на нивата му го испраќа 
на бри танскиот инвеститор, 
недво смислено се гледа на-
мерата на кадарот на Таш-
ковиќ или Гру евски, поголем 
дел од сумата од 140.000 евра 
да ја задржи за себе", изјави 
Александар Чебо тарев.

ВО ОВОЈ МОМЕНТ ВО ОВОЈ МОМЕНТ 
ЛИДЕРКАТА НА СДСМ, ЛИДЕРКАТА НА СДСМ, 
РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА 
Е БЛЕДА КОПИЈА ОД Е БЛЕДА КОПИЈА ОД 
МИНАТОТОМИНАТОТО


