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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

ДРЖАВНО-ПАР   ТИСКА ЧИСТКАДРЖАВНО-ПАР  
ЈА ТРЕСЕ ВЛАДИН    АТА КОАЛИЦИЈАЈА ТРЕСЕ ВЛАДИН  

Политичката атмосфера во земјава 
почнува да зоврива. Иако на ви-
дум се чини дека дава само ситни 

меу ри, кои на моменти предизвикуваат 
мали потреси, сепак последните случу-
вања на нашата политичка сцена го-
ворат за фактот дека водата од поли-
тичкиот лонец само што не проврела и 
не предизвикала се риозно попарување 
на некои политички партии или на 
одредени политички пер сони. Можеби 
тоа веќе се случува, но јав носта и дел 
од политичкиот естаблишмент сè уште 
не се свесни за тоа, бидејќи и натаму од 
гранките не можат да ја видат шумата, 
пред сè, поради сопствената маг ла која 
ја прават околу себе.

Маглата одамна е присутна, но се 
чини дека минатата седмица се спушти 
подолу со објавувањето на бројките, 

Свесна за фактот дека 
рејтингот не само што не й се 
зголемува, туку и й се 
намалува, ДПА се обидува да 
маневрира. На големо 
изненадување на јавноста, а 
по барање на претседателот 
Мендух Тачи, 130 владини 
функционери од оваа партија, 
му ги депонираа своите 
оставки лично нему. Кој од 
нив ќе преживее сè уште не е 
познато. Но, голема е 
веројатноста половина од нив 
да бидат сменети од 
функциите, како резултат на 
недоволните прикажани 
резултати, кои се 
валоризираат и во процентите 
за рејтинг.

Иако на СДСМ почна да му 
се зголемува рејтингот, сепак 
во оваа партија не треба да 
спијат на тоа уво. За нив 
владејачката ВМРО-ДПМНЕ и 
натаму е недостижна, додека 
малиот раст на рејтингот е 
резултат на моментното 
расположение на граѓаните, 
кои почнуваат да се 
разочаруваат од работата на 
Владата на Република 
Македонија. Но, тоа во ниеден 
момент не треба да значи 
дека по дифолт се 
определуваат токму за нив, 
како единствена алтернатива 
на власта, бидејќи СДСМ 

одамна не е алтернатива.

или на про центите од последното ис-
тражување на ИРИ кое, пред сè, се од-
несуваше на реј тинзите на политичките 
партии, но и на општата политичка сос-
тојба во државава. Иако навидум ништо 
ново од претходното, сепак во ова 
истражување има мали поместувања, 
кои предизвикаа паника во политич-
ките редови. Првиот впечаток е неза-
доволството кај сите, и како резултат на 
емоција веднаш се наоѓа виновник, кој 
по редот на нештата секогаш е кај оној 
кој ја правел таа анкета. На овој емо-
тивен шок прва реагираше Демократ-
ската партија на Албанците-ДПА, па не-
задоволна од фактот дека нејзиниот лут 
ривал ДУИ има речиси двојно повисок 
рејтинг, јавно со општи дека не ја при-
фаќа анкетата, од носно истата ја смета 
за нерелевантна. На иста линија беше и 
ПДП која, пак, ве ро јатно поради својот 
коалиционен партнер ДПА, иако дла-
боко свесна дека токму таа одамна не 
функционира на политичката сцена во 
Република Македонија, побрза да ги 
негира анкетата и нејзините бројки.

Во македонскиот политички блок, 
пак, по речиси две години, конечно но-
кау ти раниот СДСМ почна да бележи 
благ раст на рејтингот, додека ВМРО-
ДПМНЕ, благ пад. НСДП на Тито Пет ков-
ски го задржува својот низок рејтинг, а 
останатите поли тички партии застапени 
во македонското Собрание веќе не мо-
жат ниту да се за бележат во анкетите.

Вака поставените бројки и натаму го-
ворат за висока позиционираност на 
ВМРО-ДПМНЕ и за незначително подоб-
рување на СДСМ.

СДСМ БЛАГО РАСТЕ, 
ВМРО-ДПМНЕ БЛАГО 

ПАЃА!
По речиси две години практицирање 

власт, партијата на Никола Груевски 
забележува пад на рејтингот од четири 
проценти. Иако се работи за незна чи-
телен процент, со оглед на фактот дека 
самиот лидер на ВМРО-ДПМНЕ сè уште 
има енормно висок рејтинг, сепак може 
да се заклучи дека почнува да попушта 
довербата на граѓаните, генерално кон 
целата Влада а, се разбира, најголемата 
одговорност за тоа ја носи токму пре-
миерот, како прв човек на Владата. Иа-
ко се работи за коалициона Влада, сос-
тавена од повеќе политички партии, 
кои ниту пред изборите немаа нешто 
висок рејтинг, сепак одговорноста се ко-
гаш паѓа токму на премиерот и неговата 
политичка партија. Од друга страна, 
пак, падот на рејтингот на владејачката 
партија, не мора да значи дека е само 
резултат на работата на дел од минис-
трите и од директорите, кои и натаму 
не покажуваат задоволителни резулта-
ти, туку и на општото расположение на 
граѓаните на Република Македонија, чи-
ја надеж почнува да заоѓа!?

На општа радост на членовите почна 
да се зголемува рејтингот на СДСМ. Се-
пак, за тоа не треба да имаат големи на-
дежи, односно не треба да спијат на тоа 
уво, бидејќи владејачката ВМРО-ДПМНЕ 
за нив и натаму е недостижна, а малиот 
раст на нивниот рејтинг е резултат на 
моментното расположение на граѓа ни-

ПРЕД КОГО ОДГОВАРААТ ПРЕД КОГО ОДГОВАРААТ 
МИНИСТРИТЕ НА ДПА?МИНИСТРИТЕ НА ДПА?
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ДРЖАВНО-ПАР   ТИСКА ЧИСТКАТИСКА ЧИСТКА  
ЈА ТРЕСЕ ВЛАДИН    АТА КОАЛИЦИЈА АТА КОАЛИЦИЈА

те, кои почнуваат да се разочаруваат од 
работата на Владата на Република Ма-
кедонија. Но, тоа во ниеден момент не 
треба да значи дека по дифолт се оп ре-
делуваат токму за нив, како единствена 
алтернатива на власта, бидејќи СДСМ 
одамна не е алтернатива, пред сè, по-
ради фактот дека оваа партија две го-
дини по губењето на власта сè уште не 
може да ги консолидира сопствените 
редови, се наоѓа во константен нокаут, 
но и поради тоа што козметичките про-
мени направени во партијата по теркот 
на нивниот лидер во сенка - прет седа-
телот на Република Македонија, Бранко 
Црвенковски, се лоши, без никаква шан-
са за напредок. Всушност, за тоа говори 
и не само рејтингот, туку и размис лува-
њето на дел од членовите на партијата 
за врхушката на СДСМ.

ДПА ЈА СОГЛЕДА 
СВОЈАТА СЛАБОСТ!
Иако од страна на ДПА жестоко се 

реагираше за анкетата на ИРИ, сепак за 
поголемиот дел од јавноста таа не е 
изненадување кога се работи за сос-
тојбата во албанскиот политички блок. 

И пред две години опозиционата ДУИ 
имаше повисок рејтинг од ДПА, а истото 
тоа го потврдува и сега. Причините за 
тоа се повеќе. Иако се очекуваше ДПА, 
откако ќе влезе во власта, да го зголеми 
својот рејтинг, бидејќи во изминативе 
години во албанскиот политички кам-
пус беше практика владејачката партија 
да го зголемува својот рејтинг, сепак 
тоа не се случи. Напротив, ДПА не само 
што не го надмина својот ривал ДУИ, 
туку и дозволи нејзиниот рејтинг уште 
повеќе да се зголеми, што ќе рече, да се 
зацврсти подобро во албанската база 
на теренот. Причините за тоа, пред сè, 
лежат во фактот дека ДПА не научи да 
практикува власт, но и не успеа да се 
наметне пред ДУИ, иако за тоа имаше 
повеќе обиди. Најнапред кога кокети-
раше со прашањето за употребата на 
албанскиот јазик во Македонија, па сè 
до предметите од Хаг, кои треба да се 
процесуираат во Република Маке до ни-
ја, а кои наскоро треба да пристигнат 
во земјава.

Наспроти ДПА, ДУИ за себе може да 
каже дека е комотна и дека го задржува 
своето влијание меѓу албанскиот елек-
торат. Интегративците имаат двојно по-
веќе проценти рејтинг од владејачката 
ДПА. Токму затоа оваа партија речиси и 

беше единствена која не реагираше на 
прашањето предвремени избори. Со 
нејзиниот рејтинг се чини дека сосема 
е подготвена да истрча на изборниот 
ринг и повторно да ја собори ДПА, овој 
пат можеби и подобро од првиот.

Свесна за овој факт ДПА се обидува 
да маневрира. На големо изненадување 
на јавноста, а по барање на прет седа-
телот Мендух Тачи, 130 владини функ-
цио нери од оваа партија му ги де пони-
раа своите оставки лично нему. Кој од 
нив ќе преживее, сè уште не е познато. 
Но, голема е веројатноста дека поло ви-
на од нив ќе бидат сменети од функ ци-
ите како резултат на недоволните при-
кажани резултати, кои се валоризираат 
и во процентите за рејтинг.

ТИВКА РЕКОНСТРУКЦИЈА 
Предвремени избори ќе има, иако 

сите се обидуваат тоа да го негираат. Но, 
сепак пред тие да се случат или, пак 
распишат, треба да се направат некои 
други промени. Прво на листата е т.н. 
тивка реконструкција, која перманентно 
се случува во Владата на Република Ма-
кедонија, а чија цел е да не предизвика 
политичка и меѓукоалициона криза или 
бура. Сè почна со десната рака на Мен-
дух Тачи, Рефет Елмази, па продолжи со 
министерот за локална самоуправа, кој 
дојде од редовите на ПДП, и заврши (ба-
рем досега) со жешкиот костен, минис-
терката за економија Вера Рафајловска, 
за чие менување се говореше речиси од 
нејзиното поставување на минис тер-
ската функција. Нејзиниот судир во кон-
цептот со вицепремиерот Зоран Став-
ревски, кој трае перманентно, се до пол-
ни со ЕЛЕМ и со несоборливиот Влатко 
Чинговски, за барем јавно да кулминира 
со нејзина оставка.

Оставката на Рафајловска, која ни мал ку 
не е наивна, е доволен сигнал дека 
владината реконструкција зема сè по го-
лем замав и веројатно е само добра пред-
игра за вонредни парламентрани избори.

Сепак, додека истата се случува пре-
миерот Никола Груевски не смее да ја 
про пушти шансата да реконструира и 
дел од своите министри, кои својата ра-
бота не ја извршуваат добро, иако се 
нао ѓаат на врвот на партиските листи. 
Се разбира, истиот аршин би требало да 
важи и за директорите кои очигледно се 
заседнаа во функционерските фотелји. 
Всушност, тоа многу гласно го прави 
лидерот на ДПА, Мендух Тачи, кој почна 
или ќе почне од почеток, со поставување 
нови кадри, кои треба да го зголемат 
рејтингот на целата Влада.

СЕ ГОТВИ НОВИОТ СЕ ГОТВИ НОВИОТ 
СОСТАВ НА ВЛАДАТАСОСТАВ НА ВЛАДАТА


