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ВМРО-ДПМНЕ П   ОТФРЛИ,ВМРО-ДПМНЕ П  
СДСМ СЕ ОБИД   Е ДА ГО СДСМ СЕ ОБИД  
ПОКАЧИ РЕЈТИ   НГОТ!ПОКАЧИ РЕЈТИ 

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Уште една транзициона година е 
зад нас. Почна полетно, а завршува 
просечно, сепак со надеж дека на-

редната ќе биде подобра. Всушност, ка-
ко и секогаш. Во оваа држава и кај овој 
народ надежта последна умира, дури и 
тогаш кога факторот среќа е сведен на 
минимум. Сепак, оваа година беше го-
дина на промени. ВМРО-ДПМНЕ вла де е-
(ше), а СДСМ, се обидуваше да научи да 
биде опозиција, се разбира, по долги 
години владеење. На првите тешко им 
одеше воспоставувањето власт, а на 
вторите уште потешко привикнувањето 
на тешките опозициони денови, односно 
фактот дека се надвор од владините ин-
ституции, барем формално.

Сепак, ова беше година на промени. 
Мноштво турбуленции, особено на по-
литички план кој, за жал, наспроти ве-
рувањата дека изминатата година ќе би-
де година на економијата, политиката ус-
пеа да се наметне повторно како главен 
фактор во државава, која власта ја др-
жеше во заложништво речиси цела го-
дина. Почна со заглавениот политички 
ди јалог, и завршува со него, помалку од-
главен, но со бескрајни отстапки и ком-
промиси од двете страни. Се разбира, во 
име на она што нè држи во надеж за на-
редната година - влезот во НАТО, и мо-
жеби почнување преговори за членство 
во Европската унија.

Не ми е намера комплетно да ја ре-
зимирам изминатава година. Но, би са ка-

ла само да напомнам дека истава ја чув-
ствувам како чекор понапред од прет-
ходната, што се однесува до она што во 
земјава се нарекува економија, и еден 
чекор во место, во однос на политиката. 
Тука сериозно ја оплескавме работата, 
што можеше и да се види од Извештајот 
на ЕУ, кој колку и да го оспоруваме, се-
пак ја отслика севкупната политичка со-
стојба во државава, која со еден збор ја 
нарекуваме тргни-застани. Главниот ви-
новник за тоа е политичкиот дијалог, со 
кој власта и опозицијата ја завршуваат 
годината. Во предвечерјето на новата, 
можеби побериќетна, најзначајните по-
литички партии во земјава, го зао кружу-
ваат турнусот преговори, со досега нај-
комплексните прашања, за кои изми-
натава година беа на комплетно раз лич-
ни страни, и кои предизвикаа вистинска 
бура од реакции. Станува збор за Де-
ловникот за работа на Собранието на 
РМ, употребата на албанскиот јазик и 
можеби најжешкото од сите - прашањето 
за обештетување, односно пензио ни-
рање на борците од т.н. ОНА. Овие три 
прашања се последните кои власта и 
опозицијата мораат да ги затворат, за 
конечно и реално да почнеме да се под-
готвуваме за влез во Алијансата, се раз-
бира доколку не се земат предвид по-
литичките критериуми, кои земјите-чл ен-
ки на НАТО можат да й ги испорачаат на 
нашава земја во последен момент.

Најслабата алка на власта 
е токму Собранието и 
нејзините пратеници, кои 
покажаа недостиг од 
капацитет (со исклучок на 
петмина), за да ги истуркаат 
владините политики, 
односно й  дозволија на 
опозицијата со денови да ја 
критикува власта и да 
создава имиџ за себе, како 
за грижлива опозиција. 
Непознавањето на 
парламентарната 
демократија кај 
пратениците од 
владејачкото мнозинство е 
повеќе од видливо (што на 
премиерот Груевски му 
создава голема главоболка), 
најверојатно ќе се пренесе и 
во наредната година, 
бидејќи парламентаризмот 
се учи, но не сум сигурна 
дека со овој состав тоа ќе 
оди така лесно. Токму затоа 
сосема легитимно за 
наредната година е 
Груевски да почне да 
размислува за вонредни 
избори, чиј избор за 
евентуални пратеници овој 
пат добро ќе го осмисли.

Неспорно е дека работата 
на опозицијата е да ја 
критикува власта, дури и 
кога таа ќе направи сосема 
мал и незначаен лош потег. 
Но, неспорен е и фактот 
дека во современите 
демократии опозицијата, 
освен што е сериозен 
коректив на власта, таа е и 
движечката сила која ја 
поттикнува работата на 
Владата, при тоа давајќи й  
предлози за поуспешно 
совладување на одредени 
државни проблеми. За жал, 
во Македонија таква 
опозиција нема. Но, дали 
поради тоа власта треба да 
седи со скрстени раце и да й  
дозволи на опозицијата да 

ја претставува во 
такво светло?

ЕДНА ГОДИНА МАЧНИ И ЖЕШКИ ПРЕГОВОРИЕДНА ГОДИНА МАЧНИ И ЖЕШКИ ПРЕГОВОРИ



19  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  703 / 21.12.2007

П О Л И Т И Ч К И  Н Е Д О С Л У Х  Н А  В Л     А С Т А  И  Н А  О П О З И Ц И Ј А Т А   А С Т А  И  Н А  О П О З И Ц И Ј А Т А  

ВМРО-ДПМНЕ П   ОТФРЛИ,ОТФРЛИ,  
СДСМ СЕ ОБИД   Е ДА ГО Е ДА ГО 
ПОКАЧИ РЕЈТИ   НГОТ!НГОТ!

ЕКОНОМИЈАТА ВО 
ВТОР ПЛАН!

Зошто власта годинава речиси и ка-
питулираше на политички план? Ком-
плетно на сите им е јасна пораката која 
премиерот Никола Груевски, ја испрати 
уште на изборите дека неговата Влада, 
максимално ќе се посвети на еконо-
мијата, што граѓаните и го очекуваа од 
него, кога му ја дадоа довербата. Ве ро-
јатно токму затоа успесите на Владата на 
Груевски во изминатава година се про к-
нижија на контото на економијата. Но, 
што се случи со политиката? Тука има 
целосно потфрлување.

Неспорно е дека работата на опо-
зицијата е да ја критикува власта, дури и 
кога таа ќе направи сосема мал и не зна-

надување. Изненадувањето за сите е што 
опозиционата СДСМ изминатава година 
отиде чекор понапред, и како што вели 
власта, почна да ја кодоши сопствената 
држава во европските институции. Тоа 
придонесе во Извештајот на ЕУ да биде 
забележан фактот дека меѓу политичките 
партии во земјава не постои кому ни ка-
ција, а меѓу претседателот на државата 
Бранко Црвенковски и премиерот Груев-
ски кохабитација. Овие две забелешки 
поради кои, патем речено, РМ не ги поч-
на преговорите за влез во ЕУ, се клучни 
за добивањето недоволно добра оценка 
од Брисел, но и за креирање лоша по ли-
тичка состојба во држвата.

Се разбира дека кај опозицијата тре-
ба да постои малку повеќе свест за др-
жавните важности на една земја, без ог-
лед на тоа кој ја практикува власта. Но, 
дали власта треба да седи со скрстени 
раце, и да й дозволи на опозицијата да ја 
пр етставува во такво светло? Дали оваа 
власт има министер за евроинтеграции, 
и што тој правел во изминатава година? 
Зошто во Брисел не се информирани де-
ка делумно добиле погрешна слика за 
по литичката состојба во земјава? Зошто 
воопшто власта дозволи да "падне" на 
приказната за политички дијалог? Зошто 
не знаеше да го менаџира од самиот по-
четок и дозволи тој да се претвори во 
најголем приоритет во земјава, наспроти 
економијата која ни е најважна и за која 
имаме позитивни оценки од Брисел?

СОБРАНИЕТО-
НАЈСЛАБА АЛКА НА 

ВЛАСТА
Владата на РМ дефинитивно треба да 

си ја преземе вината врз себе за лошото 
менаџирање на политичкиот процес во 
изминатава година. Оваа година може 
да ја земе како поука, како во наредните 
години од мандатот не треба да по ста-
пува, бидејќи моќта е во власта доколку 
со неа успева да раководи. За жал, 
ВМРО-ДПМНЕ не успеа во политичкиот 
процес. На опозицијата й дозволи да се 
наметне како движечка сила во мена џи-
рањето на политиката, при тоа оставајќи 
впечаток во јавноста дека не може да се 
справи со неа. Речиси цела година не-
маше никаков напредок во она што се 
нарекуваше политички дијалог, бидејќи 
секоја од страните остануваше на својот 
веќе утврден став. Десетици сретнувања 

во алтернативниот простор на Владата-
Клубот на пратениците, не беа доволни 
за да се дојде до компромисно решение 
за пакет закони, кои не се од важност 
ниту за опозицијата, ниту за власта, туку 
едноставно за државата, бидејќи токму 
тие се патот до НАТО. Но, инаетот на вл ас-
 та, како што го нарекуваше опози ци јата 
и непопустливото противење на опо зи-
цијата, која на овој начин сакаше да се 
прикаже како фактор на одлучу ва ње, 
доведе до тоа да има куп неуспешни 
средби, чиј резултат се заведе во Из веш-
тајот на ЕУ, како непостоење на поли тич-
ка комуникација меѓу власта и опо зи-
цијата. На крајот од годината кога ме-
ѓународните претставници сериозно ја 
прекорија нашата политичка елита дека 
влезот во НАТО и не е толку сигурен, 
падна договор. Груевски прифати сè што 
опозицијата посака, додека СДСМ се фа-
леше дека го победиле премиерот де-
сет-нула.

Дали во вакви случаи, кога се при фа-
ќаат решенија исклучително поради ин-
тересот на РМ опозицијата треба да ли ку-
ва, й оставаме тоа сама да одлучи, до кол-
ку е свесна да размислува. Но, она што 
треба за иднина да се напомне е фактот 
дека наредната година Владата треба да 
покаже малку повеќе мудрост во ме на-
џирањето на политичките процеси, 
пр ед сè, поради фактот што влезот и во 
НАТО и во ЕУ е политички процес, без 
оглед на тоа што испораката се врачува 
низ процес на реформи. Најнапред тре-
ба да ја стави во ред својата пратеничка 
група во Собранието, која во изминатава 
година, доколку се добиваат оценки, по-
веќе од сигурно би заслужила еден. Нај-
слабата алка на власта е токму Со бра-
нието и нејзините пратеници, кои пока-
жаа недостиг од капацитет (со исклучок 
на петмина) за да ги истуркаат владините 
политики, односно й дозволија на опо-
зицијата со денови да ја критикува 
власта и да создава имиџ за себе како за 
грижлива опозиција. Непознавањето на 
парламентарната демократија кај пра-
тениците од владејачкото мнозинство е 
повеќе од видливо (што на премиерот 
Груевски му создава голема главоболка), 
најверојатно ќе се пренесе и во на ред-
ната година, бидејќи парламентаризмот 
се учи, но не сум сигурна дека со овој 
состав тоа ќе оди така лесно. Токму затоа 
сосема легитимно е за наредната година 
Груевски да почне да размислува за вон-
редни избори, чиј избор за евентуални 
пратеници овој пат добро ќе го ос мис ли.

чаен лош потег. Но, неспорен е и фактот 
дека во современите демократии опо-
зицијата, освен што е сериозен коректив 
на власта, е и движечката сила која ја пот-
тикнува работата на Владата, при тоа 
давајќи й предлози за поуспешно со вла-
дување на одредени државни проблеми. 
За жал, во Македонија таква опозиција 
нема. Овде опозицијата подразбира де-
ка само треба да критикува, но не и да 
помага. Во изминатава година од страна 
на опозиционата СДСМ единствено што 
можевме да слушнеме е критики на см ет-
ка на Владата, речиси за секој нејзин че-
кор, се разбира завиткана во секој днев-
ната обланда за партизација на др жав-
ната аминистрација, која патем ре чено е 
градена, (за жал, сè уште се гради) осум-
десет проценти со кадар на СДСМ.

Но, за јавноста оваа опозиција и по-
литичката култура во земјава не е изне-


