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СДСМ СЕ ПЛАШ   И ОД ИЗБОРИ,СДСМ СЕ ПЛАШ  
ВМРО -ДПМН  Е ТАКТИЗИРАВМРО -ДПМН 

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Постои ли политичка опозиција во 
светот, која не тежнее да дојде на 
власт? Постои ли политичка пар-

тија од редовите на опозицијата, во би-
ло која земја, која не работи за да дојде 
на власт? Постои ли сериозна опозиција 
во демократските земји, која секоја гр-
ешка на власта или, пак, било каква дру-
га ситуација нема да ја искористи за да 
предизвика вонредни парла ментарни 
избори? И конечно, дали секоја опо зи-
ција, па дури и онаа во Уганда, се кој-
дневно не сонува за одржување вон-
редни избори во својата земја? 

Одговорот на овие прашања, но и на 
сите слични на нив, секако е ДА! Во се-
која демократска земја одговорот е ДА! 
Но, дали во нашава држава има развиен 
демократски систем или, пак, сè уште 
сме заробени во некој друг свет, за кој 
всушност и не сме свесни? Одговорот 
на ова прашање е неодреден. Доколку 
земеме предвид дека пред седумнаесет 
години напуштивме еден систем и ен-
тузијастички влеговме во друг, а сега 
сериозно патуваме кон НАТО и кон Ев-
ропската унија, тогаш слободно можеме 
да кажеме дека веќе не сме млада де-
мократска земја. Но, од друга страна, 
доколку ги следиме изјавите на нашата 
денешна опозиција, која патем речено 
долго време во Република Македонија 
практикуваше власт, тогаш сериозно 
тре ба да се прашаме каде сме. Дали по 

СДСМ е првата и 
единствената опозиција во 
светот, која удобно се 
чувствува во своето 
опозиционо руво, и 
практично ја моли власта да 
не закажува вонредни 
парламентрани избори. 
Нашата опозиција е 
единствената во светот, која 
се плаши од одржување 
вонредни избори. 
Очигледно е дека СДСМ се 
чувствува прекрасно во 
својата позиција, особено 
онаа во Собранието, преку 
која на своите партиски 
членови и симпатизери им 
соопштува дека сè уште се 
во опозиција, до 
неодредено, односно додека 
политичката клима во 

земјава, сама од себе, 
не ги промени нештата. 

неколку турнус одржани избори во 
земјава, што подразбира стекнување на 
што поголемо искуство, ние сериозно 
се наоѓаме на вистинската патека, која 
би требало наскоро да нè вброи во ев-
ропското и во светското семејство на 
демократски држави? Доколку неколку 
пати не ја слушнав изјавата на лидер-
ката на опозицијата Радмила Шекерин-
ска, веројатно сè уште ќе мислев дека 
се наоѓаме на вистинската патека, но по 
нејзината изјава веќе не сум сигурна 
дека тоа е така. 

Имено, веројатно СДСМ е првата и 
единствената опозиција во светот, која 
удобно се чувствува во своето опози-
ционо руво, и практично ја моли власта 
да не закажува вонредни парламен-
тарни избори. Нашата опозиција е един-
ствената во светот, која се плаши од 
одржување вонредни избори. Нашата 
опозиција е единствена која не зборува 
за одржување предвремени избори, ту-
ку напротив ја бодри власта да про дол-

жи да работи. Очигледно е дека СДСМ 
се чувствува прекрасно во својата пози-
ција, особено во онаа во Собранието, 
преку која на своите партиски членови 
и симпатизери им соопштува дека сè 
уште се во опозиција, до неодредено, 
односно додека политичката клима во 
земјава, сама од себе, не ги промени 
неш тата. СДСМ е единствената опози-
ција во светот, која речиси две години 
по промената на власта, не побарала 
одржување на вонредни парламен тар-
ни избори, односно промена на власта. 
Едноставно е чудно колку убаво се чув-
ствуваат во својата опозициона ситуа-
ција, се разбира, секојдневно глумејќи 
дека тие се загрижени за состојбата во 
државата, и истовремено критикувајќи 
го речиси секој потег на власта. Но, ни-
ту глас, ниту било каква најава или из-
јава за некакво иницирање на избори. 
Просто да почнеш да им завидуваш кол-
ку им е убаво во опозиција. 

ДАЛИ НАТО ЌЕ НИ ДОНЕСЕ ИЗБОРИ?ДАЛИ НАТО ЌЕ НИ ДОНЕСЕ ИЗБОРИ?
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СДСМ СЕ ПЛАШ   И ОД ИЗБОРИ,И ОД ИЗБОРИ,  
ВМРО -ДПМН  Е ТАКТИЗИРАЕ ТАКТИЗИРА

МИРИСОТ НА ИЗБОРИ 
ЈА ШАШАРДИСА 
ОПОЗИЦИЈАТА

Владата на премиерот Никола Гру-
евски, или подобро речено ВМРО-
ДПМНЕ (бидејќи во власта, за жал, има 
сешто), конечно ја пушти во оптек оп ци-
јата за можно одржување на вонредни 
парламентарни избори, по Самитот на 
НАТО во Букурешт. Иако оваа теза веќе 
долго време се врти по кулоарите, се-
пак полуофицијално дојде некаде по 
Нова година, кога речиси и "апансас" ја 
фати опозицијата. Оваа најава која не 
беше потврдена, но не и демантирана 
од страна на премиерот, буквално ја ша-
шардиса опозицијата, која своето поли-
тичко неискуство го покажа токму сега, 
презентирајќи невиден страв од евен-
туално нејзино исполнување. Прак тич-
но и да немаше некоја опозициона фа-
ца, која себе си се нарекува политичар, 

да не ја оцени оваа најава за бескрајно 
лоша. Отидоа дури и до таму што на-
помош го повикаа и својот "папа" кој на 
новинарите, преку кои им ја честиташе 
Новата година на граѓаните, не про пуш-
ти да напомне дека нешто му мирисало 
на предвремени избори, и дека тоа би-
ло многу лоша идеја!? На ова, се раз би-
ра, се надополни и лидерката на опо-
зицијата, Радмила Шекеринска, која по 
долго размислување, или, како што таа 
вели, избирање меѓу државата и пар-
тијата, сепак се одлучила за државата, 
затоа што замислете, Владата требало 
да си ја заврши својата домашна задача 
за оваа година - да нè внесе во НАТО и 
да отпочне преговори со Европската 
унија. Да не е смешно веројатно би би-
ло трагично. Опозицијата се грижи за 
до машната задача на власта!? 

Овој параван од изјави на опози ци-
јата не говори за ништо друго туку ед-
ноставно за страв од одржување на 
пред времени избори во Република Ма-
кедонија. Моментната внатрепартиска 
состојба во СДСМ, која повеќе од ком-
плетно е дезориентирана, сериозно по-
кажува дека оваа партија не е под гот-
вена да излезе на избори и да се трка со 
својот вечен ривал ВМРО-ДПМНЕ која, 
да потсетиме, ужива углед од рекордни 
повеќе од триесет проценти. Токму овој 
рејтинг на владејачката ВМРО-ДПМНЕ 
во моментов е доволен за да го прегази 

ВМРО-ДПМНЕ МОРА 
ДА ГИ "РЕШИ" 

СВОИТЕ 
НЕЕФИКАСНИ 

ПРАТЕНИЦИ
Зошто на Никола Груевски му се по-

требни токму сега предвремени парла-
ментарни избори? Најнапред поради 
соп ствениот рејтинг, кој е значително 
висок за македонски услови, и кој треба 
да се валоризира во дадениот момент. 
Потоа, поради сите досегашни потези 
на Владата, кои во јавноста поминаа ис-
клучително добро, а кои, што е нај важ-
но, не ја намалија надежта кај граѓаните, 
што со претходните влади речиси и бе-
ше практика. И на крај, и најважно, по-
ради залекување на рак-раната на оваа 
власт -Собранието, поради кое во из ми-
нативе година ипол, секојдневно доби-
ваме негативни оценки од Брисел и од 
Вашингтон. 

Со одржувањето на предвремени из-
бори премиерот Никола Груевски ко-
неч но ќе успее да стави ред во нај ви-
сокиот законодавен дом. Се надевам 
дека овој пат ќе биде повнимателен во 
изборот на пратеници при соста вува-
њето на листата за можни парламен-
тарци, пред сè, како поука од она што 
денес го има во Собранието. Бескрајно 
лош и неефикасен парламентарен сос-
тав, кој иако е мнозинство во Собра-
нието, никако не успева да се наметне 
над опозицијата или, пак, да й кон три-
ра. Пратеници кои веројатно буквално 
сфатиле дека се гласачка машина, која 
само треба да седи во Собранието, и да 
крева рака кога тоа ќе биде потребно, 
при тоа воопшто да не се потруди да 
најде начин да го одбрани владиниот 
став или закон. Токму затоа овој пат пре-
миерот Никола Груевски ќе мора да из-
бере квалитетен кадар, преку кој ќе мо-
же без никаков проблем да ги пре зен-
тира своите владини одлуки и политики 
и, се разбира, да не се грижи дали има 
кворум во собраниската сала. 

Новото рекомпонирање на Собра-
нието би можело да го реши и вечниот 
проблем наречен кворум, кој овој пат 
не би смеел да биде на тенка линија ка-
ко што е сега, а решението за тоа не е 
само бројот на освоените пратенички 
мандати, туку и изборот на пратеници 
од политичките партии, кои евентуално 
би ја сочинувале идната владина коа-
лиција, онаа која ќе се најде на листата 
на ВМРО-ДПМНЕ. Тука, пред сè, мислам 
на таканаречените пајтон-партии од ти-
пот на Демократски сојуз, кој без ни ка-
кво членство се најде на листата за влез 
во Собранието.  

Неспорно е дека ова е голема одлука 
за Владата на Никола Груевски. Прак-
тично е нож со две сечива, но фитбекот 
од оваа одлука може само да оди во 
прилог, се разбира, доколку паметно се 
искористи моментот.

СДСМ или, пак, во најлош случај да ја 
преполови бројката на неговата пра-
теничка група во Собранието. Веројатно 
токму поради оваа причина СДСМ бега 
од предвремените избори како ѓавол 
од темјан. Опозицијата е свесна дека ќе 
доживее вистински дебакл доколку доз-
воли да се одржат предвремени из бо-
ри, кој подоцна ќе повлече сериозни 
последици за врвот на оваа партија. Нај-
напред ќе мора да се промени целиот 
раководен тим на партијата, но и тоа ќе 
биде мала шега во споредба со срамот 
кој ќе го доживее на терен, односно со 
освоените пратенички мандати. Токму 
затоа СДСМ си седи во опозиција и из-
јавува дека на Република Македонија во 
овој момент не й се потребни из бори. 

Но, што прави власта? Претпо ста ву-
вам дека нема да си дозволи да падне 
на оваа стапица и да не распише из бо-
ри? Претпоставувам дека ќе го издржи 
притисокот кој СДСМ ќе го создаде во 
наредниот период преку своите ин сти-
туции, и одлучно ќе распише  избори. 


