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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Иницијалната каписла поради која 
речиси целиот Балкански Полу-
остров доживеа прекројување 

конечно на јавноста й соопшти "Ние 
сме независна држава". Се чини како 
косовското прашање конечно да се 
реши, барем статутарно, иако про бле-
мите со оваа некогашна српска по краи-
на допрва ќе почнуваат, како за нив, та-
ка и за оние кои ќе ја признаат нејзината 
независност. Тука не мислам на воени 
разврски, бидејќи нив ќе ги нема, но 
секако мислам на нашиот домашен про-
блем со Косово-границата, која мора да 
го затвориме час поскоро. 

Во една ваква турбулентна динамика 
во регионот (Косово секогаш било из-
вор на немири), Република Македонија 
е исправена пред уште една загатка - 
решавањето на проблемот со името на 
нашата држава, кој го имаме со јужниот 
сосед, која најверојатно ќе мора да се 
одгатне во пет до дванаесет, бидејќи 
токму во дванаесет часот ќе се најдеме 
пред портите на НАТО. Пред истите 
оние порти за кои сонуваме изминативе 

Помалите партии се 
изгубени во својата 
недефинираност, 
непостојаност и 
нелегитимност, и токму затоа 
за изборите се обидуваат да 
се закачат за една од двете 
поголеми партии, свесни за 
фактот дека тоа им е 
единствена можност за 
политичко опстојување. 
Лобирањето е во тек, а 
крајниот исход лежи во 
цврстината на двете 
најголеми партии, кои не 
треба да дозволат во име на 
разноликоста (тука мислам на 
партиите на Турците, Ромите, 
Бошњаците, Србите...), но и на 
оние помали партии на 
пратеничките списоци, се 
разбира, во добитна 
комбинација да се најдат 
членови на етничките 
заедници, или од пајтон 
партиите, како што тоа се 
направи на изминатите 
избори. Цената на ваквиот 
лош потег премиерот 
Груевски ја плати со бескрајно 
лош и непродуктивен 

пратенички состав.

 Поднесените оставки во 
ДПА не важат, односно важат 
само за оние членови кои се 
наоѓаат во третиот ешалон, 
кој речиси е сосема небитен 
за разврската која требаше да 
се случи во оваа партија, од 
што можеше да се направи 
сосема солидна стартна 
позиција за изборите. Се чини 
дека претседателот на ДПА, 
Мендух Тачи, сосема е свесен 
за ваквата ситуација, и токму 
затоа се обидува во последен 
момент во јавноста да ја 
поправи сликата на својата 
партија, при тоа правејќи 
спектакл од "Мајскиот 
договор", односно барајќи 
негово поништување. 
Ваквото однесување на ДПА, 
со што во непријатна 
ситуација се става ВМРО-
ДПМНЕ, е резултат на 
нервозата во која се наоѓа 
оваа партија на стартот на 
изборите, но и поради 
стравот од исходот на 
изборите, кои комплетно би й  
ја отвориле вратата на ДУИ за 
влез во власта. Ако може 
"Мајски договор", зошто не и 
власт!?

седумнаесет години, со таа разлика што 
овој пат рампата за влез ќе се крене ако 
успееме да најдеме компромис за про-
блемот со Грција. Во спротивно!? 

Притиснат во тесен сокак, со старо-
нови проблеми на грбот, нашиот држа-
вен врв високо ги поткрева веѓите. За-
седава. Се обидува да најде Соломонско 
решение, од кое би требало да бидат за-
доволни сите. Тоа решение во денеш-
ниот дипломатски речник е познато ка-
ко компромис. Компромис за името на 
на шата држава, доколку влезот во 
НАТО навистина ни е на врвот на аген-
дата на приоритетите, и компромис за 
независноста на Косово, односно него-
во признавање од наша страна. 

Во првиот случај, односно за про бле-
мот со името, да избереме солуција, ко-
ја нема да го наруши нашиот идентитет, 
додека за Косово, да го признаеме, до-
колку тоа го сторат поголемиот дел од 
европските држави, но при тоа без да 
предизвикаме специјална војна со Ср-
бија, пред сè, поради нашата економска 
соработка со овој сосед. 

Навидум нерешливи загатки. Или, 
пак, решливи, доколку дипломатијата 
во Република Македонија си ја заврши 
својата задача. Во спротивно!? Но, како 
и да е, Косово мириса на барут, но од 
силно прославување!

КРУЖАТ САТЕЛИТИ ОКОЛУ 
ВМРО-ДПМНЕ И СДСМ

    
Во предвечерјето на решавањето на 

овие два клучни проблема, се разбира, 
и нашиот влез во НАТО, политичкиот 
врв во Република Македонија се под-
готвува и за нова рунда трчање на те-
рен, како подготовка на предвремените 
избори, за кои веќе со сигурност се шпе-
кулира дека ќе се одржат во јуни. Ре-
чиси и не постои политички субјект во 
земјава кој во претходниве две сед ми-
ци не посети некое село, не шпеку ли-
раше со стечајците или, пак, не се обиде 
да се преброи на терен. Трката за сим-
патии кај гласачите веќе е во тек, а она 
што останува, конечно по Букурешт, 
Вла дата да објави дека изборната трес-
ка може да почне. А што во меѓувреме 
прават партиите? 

Освен што се пребројуваат на терен 
и кокетираат со граѓаните, очигледно 
де ка почнаа и да ги подготвуваат евен-
туалните можни коалиции со помалите 
партии кои, пак, изгубени во својата не-
дефинираност, непостојаност, и неле-
гитимност, се обидуваат да се закачат 
за една од двете поголеми партии, свес-
ни за фактот дека тоа им е единствена 
можност за политичко опстојување. 
Овој проблем СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ го 
имаат речиси на секои избори. Немаше 
повторно да го имаат доколку пре мие-
рот Никола Груевски останеше на ста-
вот секоја политичка партија до судот 
да достави список од илјада потписи на 
свои членови, со што практично ќе по-
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тврди дека се работи за сериозен поли-
тички субјект, зад кој стои партиска ба-
за. Но, за жал, проектот остана нереа-
лизиран, пред сè, поради притисокот 
на одредени политички партии, меѓу 
кои некои се и дел од власта, а кои и по 
натчовечки напори никако не можеа да 
дојдат до бројката илјада. За една пар-
тија која партиципира во власта се шпе-
кулира дека дури и побарала помош од 
ВМРО-ДПМНЕ во собирањето на пот пи-
сите, бидејќи не можела да мрдне од 
бројката 300!? 

Проектот се турна под тепих, што до-
несе уште еден голем прашалник за тоа 
колку тежат овие сателит партии, кои се 
апсолутно без членство, а се составени 
од одредена групација луѓе, кои секо-
гаш се функционери кога нивниот пого-
лем партнер практикува власт. Токму 
тоа очигледно на наредните избори 
повторно ќе им претставува проблем 
на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ. Лоби ра-
њето е во тек, а крајниот исход од тоа 
лежи во цврстината на двете најголеми 

партии да не дозволат во име на раз-
ноликоста (тука мислам на партиите на 
Турците, Ромите, Бошњаците, Србите...), 
на пратеничките списоци во добитна 
комбинација да не ставаат свои чле но-
ви, туку членови на помалите партии 
или етничките заедници, како што тоа 
го направија на изминатите избори, кои 
во меѓувреме го изгубија сопствениот 
белег и останаа без членство и симпа-
тизери. 

Цената на ваквиот лош потег пре-
миерот Груевски ја плати со бескрајно 
лош и непродуктивен пратенички сос-
тав, поради кој, меѓу другото, и се рас-
пишуваат избори. 

 ДПА МЕЃУ "МАЈСКИОТ 
ДОГОВОР" И 

СОПСТВЕНИОТ РЕЈТИНГ!

Проблеми со пајтон партии немаат 
ДПА и ДУИ. Веројатно на избори тие ќе 
одат сами, со исклучок на ПДП, која ве-
ќе подолго време е во распаѓање, и која 
на секои избори го менува партнерот. 
Но, затоа овие партии имаат проблем 
со "разработката" на теренот и со убе-
дувањето на својот електорат за тоа кој 
е подобар. Се чини дека ДУИ е во по-
добра стартна позиција. За тоа, пред сè, 
говорат анкетите со рејтинзи, во кои 
може да се забележи дека оваа партија 
има речиси двојно подобар рејтинг од 
владејачката ДПА. Причини за тоа има 
многу. Но, прашањето кое се поставува 
е што прави ДПА за тоа да го поправи?

По сè изгледа дека ништо не може да 
поправи нешто. Трикот кој лидерот на 
оваа партија го направи со изну дува-
њето оставки од нивните партиски и 
државни функционери, а кој во јавноста 
беше оценет како одличен, како да 
заврши неславно. Поднесените оставки 
не важат, односно важат само за оние 
членови кои се наоѓаат во третиот еша-
лон, кој речиси е сосема небитен за раз-

врската која требаше да се случи во 
оваа партија, од што можеше да се на-
прави сосема солидна стратна позиција 
за изборите. Но? Решенија нема или, 
пак, Тачи не знае да ги извлече. Сеедно! 
ДПА ја изгуби шансата за поправен и 
најверојатно ваква каква што е сега ќе 
ги пречека изборите, што однапред ка-
жува дека ќе има послаб резултат од 
ДУИ!?

Се чини за ваквата ситуација сосема 
е свесен претседателот на ДПА, Мендух 
Тачи, и во последен момент затоа се 
оби дува во јавноста да ја поправи сли-
ката на својата партија, при тоа правејќи 
спектакл од "Мајскиот договор", однос-
но барајќи негово поништување. Сосе-
ма е во право кога се лути за "Мајскиот 
договор", бидејќи тие се коалициони 
партнери на ВМРО-ДПМНЕ, а воопшто 
не беа консултирани при неговата под-
готовка. Лутината е поголема и поради 
тоа што овој договор отвори исклу чи-
телно само албански прашања, кои мо-
жеа барем да се стават на владината 
маса. Но, поради отворениот притисок, 
кој премиерот Груевски го имаше, од-
лучи во игра да ги вклучи и ДУИ. Токму 
поради тоа е револтот кај ДПА!

Ваквото однесување на ДПА, со кое 
во непријатна ситуација се става ВМРО-
ДПМНЕ, е резултат на нервозата во која 
се наоѓа оваа партија на стартот на 
изборите, но и поради стравот од нив-
ниот исход, кои сосема би им ја отво ри-
ле вратата на ДУИ за влез во власта. Ако 
може "Мајски договор", зошто не и 
власт!? Ситуацијата е комплицирана и 
за ВМРО-ДПМНЕ, пред сè, поради фак-
тот дека ДПА долги години е логичен и 
природен коалиционен партнер на пар-
тијата на Груевски. Како две десни пар-
тии, барем статутарно. Но, реално!? Е, 
тука нештата веќе се изместуваат од 
кон трола, особено од последните пар-
ла ментарни избори, кога левицата и 
десницата, односно НСДП и ВМРО-
ДПМНЕ направија пакт. За доброто на 
Македонија.     
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