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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

СДСМ КРОИ Ш   ИРОКА ВЛАДА, СДСМ КРОИ Ш  

Идејата на најголемата 
владејачка партија ВМРО-
ДПМНЕ веднаш по Самитот на 
НАТО да се оди на избори, по сè 
изгледа, за премиерот Груевски 
е најдоброто решение поради 
повеќе причини. Пред сè, 
поради фактот што на тој начин 
ќе ги спречи "залауфаните" 
опозиционери по секоја цена 
да се дограбат до власт, при тоа 
воопшто да не одат на избори, 
кои патем речено воопшто и не 
им одговараат, бидејќи имаат 
пренизок рејтинг за да се 
појават пред своето гласачко 
тело, но и поради одличната 
сегашна позиција на Груевски, 
која му овозможува многу 
лесно и успешно да го 
валоризира неговиот висок 
рејтинг.

Доколку не успее да собере 
61 пратеник за отповикување 
на сопствената Влада (тоа може 
да го направи со ДУИ, бидејќи 
тие единствено покажуваат 
желба за предвремени 
избори), можно е Груевски да 
се соочи со исклучително лош 
филм, кој му го подготвува 
опозицијата, односно да влета 
во широка коалиција, при што 
основна цел на опозицијата ќе 
биде да му го урниса рејтингот, 
и сериозно да го ослабне до 

одржувањето на 
изборите, според нивната 
перцепција, во октомври.

Загатката НАТО и нашиот влез во 
оваа безбедносна институција е веќе 
решена. Самитот во Букурешт го до-

чекуваме релативно релаксирано, по сите 
турбуленции кои ги доживеавме во из-
минатиот месец, благодарение на наши-
от политичко-државен врв, кој секојднев-
но нè шокираше со информации, пред 
сè, врзани за името на нашата држава, 
но и со потресите во Владата на Ре пуб-
лика Македонија, кои й го дадоа шлагот 
на тортата. Тортата веќе е готова, барем 
за јавноста, но се чини дека наскоро може 
да биде комплетно стопена од пре топ-
лата атмосфера, која се создава веќе по-
долго време, во кујната на големите мај-
стори на слаткарството - законодавниот 
дом. Токму овде подолго време се под-
готвуваат врвни специјалитети, чии вку-
сови за јавноста ќе бидат познати вед-
наш по завршувањето на долгооче кува-
ниот Самит на НАТО. Всушност, токму 
тогаш ќе почне јавната лицитација на 

ВМРО-ДПМНЕ   ПОДГОТВУВА ВМРО-ДПМНЕ  
СПРИНТ З    А ИЗБОРИСПРИНТ З  рецепти, која засега тајно се запишува 

во готвачките тефтери на големите мај-
стори на врвните парламентарни дели-
катеси, кои го чекаат вистинскиот мо-
мент за нивна промоција.

Што по Букурешт? Ќе имаме ли Влада? 
Каква? Ќе имаме ли избори? Кога? Ова се 
најпоставуваните прашања во измина ти-
ов месец, кои малку како да паднаа во 
сенка наспроти комплетната насоченост 
кон преговорите, кои нашава земја ги 
води со јужниот сосед. Сепак, сенката е 
за јавноста, додека во Собранието на Ре-
публика Македонија веќе подолго вре-
ме не само што се поставуваат овие пра-
шања, туку за нив се бара и соодветен 
одговор, особено за оние кои говорат за 
состав на нова Влада или, пак, за вон-
редни избори. Собранискиот состав, осо-
бено оној кој го сочинува опозицијата, 
но и дел од власта, веќе подолг период 
работи на нови проекти. Се пребројуваат, 
престројуваат, се делат на патриоти и на 
предавници, и повторно во игра го ста-
ваат старо-новиот проект наречен "ново 
парламентарно мнозинство", кој можев-
ме да го видиме во 2001 година. Се раз-
бира, овој пат малку попрецизно со ма-
тематиката, во меѓусебните разговори, 
во поделбата на колачот и во изборот на 
тајмингот, бидејќи зад себе веќе имаат 
еден неуспешен обид, кој се случи само 
пред една година.

КРИЕЊЕ НА 
НИСКИОТ РЕЈТИНГ!
Собраниската опозиција веќе не крие 

дека крои ново парламентарно мнозин-
ство, која криејќи се зад наводната ев-
роатлантска иднина на Македонија, се 

обидува да создаде нова Влада, слична 
на онаа од 2001 година, чија цел, според 
нив, би била подготвување вонредни из-
бори, а нивната перцепција води кон тоа 
дека тие би требало да се одржат во ок-
томври. Дотогаш оваа Влада, т.н. тех нич-
ка, не само што ќе ги подготвува новите 
избори, туку и ќе работи на исполнување 
на осумте точки од евроагендата, која 
неодамна во Скопје ја донесе лично Оли 
Рен, а таа е основа за отпочнување на 
преговорите со Европската унија. Спо-
ред опозицијата, ова бил единствениот 
начин, државата да го пронајде вистин-
скиот правец и излез од кризата, во која 
нè втурнал лично премиерот Никола Гру-
евски. Веројатно делумно и сигурни во 
овој проект или, пак, можеби охрабрени 
од постапките на ДПА, во последниов пе-
риод, опозициониот клан веќе изготвил 

Б У К У Р Е Ш Т  Ќ Е  Г И  О Т В О Р И  В РАТ     И Т Е  З А  В Л А Д И Н О - И З Б О Р Н И Т Е  К А Л К У Л А Ц И ИБ У К У Р Е Ш Т  Ќ Е  Г И  О Т В О Р И  В РАТ   

МАКЕДОНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ВО 
ЦАЈТНОТ ЗА НАТОЦАЈТНОТ ЗА НАТО

ИЗБОРИ ВО ЈУНИ ИЛИ ИЗБОРИ ВО ЈУНИ ИЛИ 
ВО ОКТОМВРИ?ВО ОКТОМВРИ?



СДСМ КРОИ Ш   ИРОКА ВЛАДА, ИРОКА ВЛАДА, 
ВМРО-ДПМНЕ   ПОДГОТВУВА ПОДГОТВУВА 

СПРИНТ З    А ИЗБОРИА ИЗБОРИ
и два списока на министри, кои би мо-
желе да влезат во оваа Влада на широка 
коалиција. Едниот составен со имиња на 
министри членови на опозиционите пар-
тии, на кои им се придружува левицата 
од сегашната Влада, партијата на Тито 
Пет ковски, НСДП, и другиот список на кој 
се наоѓаат и министри од ВМРО-ДПМНЕ, 
со Груевски како премиер.

Овој храбар чекор или план на опо зи-
цијата е само едно од многуте сце нарија 
како да се врати на власт, без при тоа да 
оди на избори, со оглед на нивниот бес-
крајно низок рејтинг. Токму рејтингот, 
кој опозицијата (со исклучок на ДУИ) и 
по две години никако не успеа да го по-
дигне, виза ви оној на премиерот Груев-
ски, е вистинската причина зошто по 
секоја цена се инсистира на создавање 
широка коалиција, и избори во октом ври, 
наспроти мислењето на ВМРО-ДПМНЕ, 
кое неофицијално препорачува избори 
во јуни. Ваквото сценарио на опо зи ци-

 јата веќе сериозно се разработува по 
парламентарните ходници и канце ла рии, 
кое освен што има цел да го реа лизира, 
има и цел да го спречи пре миерот Ни-
кола Груевски, односно ВМРО-ДПМНЕ, 
да собере 61 пратенички глас, за да ја 
распушти Владата на Република Маке-
донија и да распише избори, кои би се 
одржале во јуни.

СЕ БАРА 61 ПРАТЕНИК 
ЗА УРИВАЊЕ НА 

ВЛАДАТА!
Соочен со сериозно прекројување на 

собранискиот состав, признавањето на 
Косово, влезот на Република Македонија 
во НАТО, се разбира, со можна додавка 
на нашето уставно име, реализација на 
"Мајскиот договор" со ДУИ, и оној со 
шестте точки на ДПА, како и избор на 
тајминг за одржување избори, премие-
рот Никола Груевски, и покрај јавната 
манифестација на релаксираност, сепак 
се наоѓа во најтешките моменти од не-
говото практикување власт. Брзината, 

по точно теснецот во кој треба да се решат 
сите овие прашања, уште повеќе ја зго-
лемува тензијата и кај власта и кај опо-
зицијата, која доколку брзо не се мена-
џира би можела да донесе сосема непо-
волни решенија, токму за ВМРО-ДПМНЕ.

Идејата на најголемата владејачка пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ, веднаш по Самитот 
на НАТО да се оди на избори, по сè из-
гледа, за премиерот Груевски е најдоб-
рото решение поради повеќе причини. 
Пред сè, поради фактот што на тој начин 
ќе ги спречи "залауфаните" опозицио не-
ри по секоја цена да се дограпчат до 
власт, при тоа и да не одат на избори, 
кои патем речено ним и воопшто не им 
одговараат, бидејќи имаат пренизок реј-
тинг за да се појават пред своето гла-
сачко тело, но и поради одличната се-
гашна позиција на Груевски, која му овоз-
можува многу лесно и успешно да го 
валоризира својот висок рејтинг кој, за 
жал, го немаат и останатите членови на 
неговиот кабинет.

На овој начин, односно со избори вед-
наш по Самитот на НАТО, премиерот Ни-
кола Груевски ќе ја реши неговата најго-
лема двогодишна болка - Собранието на 
Република Македонија, чиј состав се про-
ценува како досега најслаб од осамос-
тојувањето на државата. Односно ќе соз-
даде (се разбира, доколку положи малку 
повеќе време) солиден пратенички тим, 
кој ќе може да му парира на оној од 
опозицијата, но и тим кој ќе биде 
елоквентен за собраниска расправа, за 
законските акти за кои ќе се дискутира, 
и кој ќе може успешно да ги одбрани 
проектите на Владата. А не како досега, 
тим кој многу пати беше комплетно 
покриен од страна на опозицијата и 
нестручен во дебатите, односно прате-
нички состав, кој мислеше дека е гла-
сачка машина која треба да крене само 
два прста, оставајќи й на Владата сè 
друго да заврши. 

Доколку не успее да собере 61 пра-
теник за отповикување на сопствената 
Влада (тоа може да го направи со ДУИ, 
бидејќи тие единствено покажуваат жел -
ба за предвремени избори), Груевски 
може да се соочи со многу лош филм, 
кој му го подготвува опозицијата, од-
носно да влета во широка коалиција, 
чија ос новна цел на опозицијата ќе 
биде да го урниса неговиот рејтинг, и 
сериозно да го ослабне до одржувањето 
на изборите, според нивната перцеп-
ција, во октом ври.
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НОВО ПРЕКРОЈУВАЊЕ НОВО ПРЕКРОЈУВАЊЕ 
НА СОБРАНИЕТОНА СОБРАНИЕТО


