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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

ПОЛН КУФЕР   ЖЕЛБИ ПОЛН КУФЕР  
И ИЗБОРНИ П  ОРАКИИ ИЗБОРНИ П 

М А К Е Д О Н И Ј А  П О  Б У К У Р Е Ш Т  М А К Е Д О Н И Ј А  П О  Б У К У Р Е Ш Т  

Големината на една политичка лич-
ност, или политичка партија, не се 
мери на избори ниту, пак, преку ан-

кети, туку преку истрајноста и презен-
тацијата на одреден став. А токму тоа е 
најголемиот проблем за нашите поли-
тичари. Или го имаат или, пак, воопшто 
го немаат. Веќе сме навикнати нашите по-
литички елити изутрина да се разбудат 
со цврст став, а веќе до вечерта истиот 
да го променат, како резултат на убед-
ливоста на нивниот европски ментор 
или, пак, воопшто да го немаат, да чекаат 
некој да им го соопшти. Ништо ново. Ве-
ќе видено и слушнато. Но, сепак пот свес-
но веруваме дека во клучните моменти 
или, пак, како што тие милуваат да кажат, 
во моментите неспорно битни за Ре пуб-
лика Македонија, ќе се разбудат од сво-

И додека јавноста се 
окупираше со евентуалните 
решенија од преговорите со 
Грција, дел од политичките 
партии во земјава многу 
успешно го искористија 
моментот да развијат 
сценарија за нова влада, за 
растурање на старата, за 
прекројување на 
парламентарниот состав, за 
лицитирање со приказни од 
типот која партија ја има 
поддршката од САД, и 
севкупната меѓународна 
заедница, за промените на 
лидерските позиции во некои 
партии, и секако за можниот 
датум за одржување на 
следните вонредни 
парламентарни избори.

Дали по изборите ќе ја 
гледаме истата ситуација? Дали 
ДПА е неподготвена за 
соработка со Груевски? Дали 
ВМРО-ДПМНЕ веќе размислува 
да го промени својот 
досегашен партнер? Сите овие 
прашања сега-засега лебдат во 
воздух, се разбира, до тогаш 
додека не се запали зеленото 
светло, кое ќе означи конечен 
старт на изборната кампања. 
Исходот од резултатите во 
освоени пратенички мандати, 
што ќе го донесат ДУИ и ДПА, 
најверојатно овој пат ќе биде 
единствениот репер за ВМРО-
ДПМНЕ, односно за Никола 
Груевски, во одлуката за избор 

на својот иден албански 
партнер.

јот длабок зимски сон и ќе го соопштат 
својот став кој, се разбира, би требало 
да биде исклучително во корист, не на 
политичките партии, туку на државата. 
Но, попусто се надеваме. Изминатиот ме-
сец Република Македонија се најде ток-
му во таков момент. Момент, во кој на-
шиот државно-политички врв, вклучу-
вајќи ја и опозицијата, требаше да сооп-
шти цврст државнички став за досега 
најбитното прашање. Дали го прифаќаме 
последниот предлог на медијаторот Мет ју 
Нимиц, односно под кои услови при-
фаќаме да бидеме дел од најзначајната 
безбедносна институција - НАТО? Но, 
наместо тоа добивме разногласие, ка-
рактеристично за македонските партии, 
кои и во најзначајните моменти, еден 
дел од нив одлучи своите партиски ин-
тереси да ги стави пред државните, од-
носно да го искористи токму овој мо-
ментум за сопствена промоција.

Просто како на филм се менуваа из-
јавите и случувањата на нашата поли-
тичка елита. Просто со неверување ги 
слушавме изјавите на одредени пра те-
ници во Собранието на Република Маке-
донија, кои во овие моменти успеаја да 
развијат таков параноичен филм, во кој 
се обидуваа да нè уверат дека, за мис-
лете, таму некој работи против држа ва-
та!? Просто е за неверување дека дел од 
нашите политички партии, го искорис-
тија најзначајниот момент за себе про-
моција, односно за партиско презен-
тирање, како подготовка на изборите. И 
сè тоа во името на Република Маке до-
нија, во името на граѓаните на оваа др-
жава. Токму поради тоа и во молскавично 

трескава атмосфера го дочекавме Са ми-
тот на НАТО во Букурешт. Со комплет-
но неединство. Со комплетно различни 
ставови.

Лидерските средби на кои големата 
четворка го разгледуваше последниот 
предлог за името на медијаторот Метју 
Нимиц, се чини дека наиде на пробно 
одобрување, но работата се закочи во 
моментот кога на тркалезната маса во 
Клубот на пратениците седнаа и прет-
ставниците на помалите политички пар-
тии застапени во Собранието кои, како 
што подоцна се покажа, имале безброј 
забелешки. А референдумот? За ова пра-
шање, пак, се изнаслушавме безброј ва-
ријанти. Почнувајќи од тоа зошто да има, 
па што ќе сме го прашале народот, па сè 
до морничавите прогнози од типот дека 
нема да успее, бидејќи кај нас никогаш 
не успевале референдуми!? Однапред 
некој сè знае. А што мисли народот? Не-
го никој ништо не го прашува!

РАШАМОНИЈАДА ВО 
МАКЕДОНСКАТА 

ПОЛИТИКА
Претседателот на Социјалистичката 

партија, Љубисав Иванов-Ѕинго, од ст-
рана на неговиот сопартиец и колега од 
Собранието, Зоран Витанов, беше обви-
нет дека се фатил во српско оро. Пре-
миерот на Република Македонија, Ни-
кола Груевски, пак, коментирајќи го по 
стоти пат излегувањето од власта на коа-
лициониот партнер, ДПА, во интервју за 

НАТО НИ Е НА ДОФАТ, ДАЛИ ЌЕ НАТО НИ Е НА ДОФАТ, ДАЛИ ЌЕ 
ЈА ИСКОРИСТИМЕ ШАНСАТА?ЈА ИСКОРИСТИМЕ ШАНСАТА?



ПОЛН КУФЕР   ЖЕЛБИ ЖЕЛБИ 
И ИЗБОРНИ П  ОРАКИОРАКИ

М А К Е Д О Н И Ј А  П О  Б У К У Р Е Ш Т  
државната агенција МИА посочи дека се 
работи за повеќе сценарија, меѓу кои мо-
жеби и за одработување за туѓа агенда!? 
На тоа, сега веќе поранешниот пот прет-
седател на Владата од редовите на ДПА, 
Имер Алиу, директно на прес-конфе-
ренција заедно со неговите колеги, по-
рача дека никогаш повеќе нема да ра-
боти со Груевски, оставајќи му ги во на-
следство Русија и Србија. Потпрет се да-
телот на СДСМ, Јани Макрадули, ве ро-
јатно влезен во параноичен филм, оцени 
дека Груевски и Тачи фингирале кавги, 
додека третиот коалиционен партнер 
во власта, Тито Петковски, јавно на Кон-
грес на партијата му порача на пре мие-
рот дека нема намера повеќе да биде 
приврзок, туку сериозен партнер во Вла-
дата, за потоа да му потшепне дека всуш-
ност и не мислел така.

Вака егзистираше македонската по-
литичка елита во изминатиов месец, на 
само неколку дена пред одржувањето 
на долгоочекуваниот Самит во Букурешт, 

ната меѓународна заедница, за проме-
ните на лидерските позиции во некои 
партии, и секако за можниот датум за 
одр жување на следните вонредни пар-
ламентрани избори.

Неспорно е дека по Букурешт Репуб-
лика Македонија повеќе нема да биде 
иста. Прашањето врзано за изборите 
пов торно ќе биде ставено на маса, како 
резултат на одлуката во Букурешт, од-
носно како промена на досегашната по-
литичка ситуација во Македонија. Из-
бори секако ќе има, но прашањето што 
дополнително ќе се поставува е кога тие 
да се одржат, односно дали во меѓу тер-
мините за нивното одржување ќе имаме 
референдум за предлогот на медија то-
рот Метју Нимиц во спорот за името кој 
го имаме со Република Грција или, пак, 
долга и мачна собраниска расправа, ко-
ја за среќа не се одржа пред Самитот на 
НАТО.

СЕЕДНО ДАЛИ Е ДПА 
ИЛИ ДУИ - БАРАЊАТА 

СЕ ИСТИ!
Големиот рејтинг, за кој еднаш на пи-

шав, дека како голем товар на себе го 
носи премиерот на Република Маке-
донија, Никола Груевски, за претстојните 
избори неспорно дека ќе му биде од 
непроценливо голема корист, кога се 
работи за македонското гласачко тело 
но, за жал, истиот никако не може да му 
послужи во освојувањето на гласачите 
на Албанците, односно да биде репер за 
предизборно фиксно определување на 
неговиот иден албански партнер во вл-
аста. Досегашниот традиционален ал-
бан ски компањон на ВМРО-ДПМНЕ, ДПА, 
како десна партија, во мандатот на пре-
миерот Груевски, дефинитивно се пока-
жа како неуспешен. Се чини дека оваа 
гарнитура на ВМРО-ДПМНЕ и ДПА, две 
години никако не можат да ги најдат 
своите заеднички цели и да почнат да 
работат. Сè почна само по една година 
заедничко практикување власт, кога ДПА, 
односно нејзиниот лидер, Мендух Тачи, 
се појави по сите телевизии, децидно 
соопштувајќи й на јавноста дека ја на-
пушта Владата, за потоа да се врати во 
неа. Пред некоја седмица го направи 
истото, само малку потеатрално. Не со 
изјави по телевизиите, туку директно по 
средбата со американската амбасадорка 
Џилијан Миловановиќ. Но, сеедно. Два 

пати излегува од власта и исто толку 
пати се враќа во неа. Дали по изборите 
ќе ја гледаме истата ситуација? Дали 
ДПА е неподготвена на соработка со Гру-
евски? Дали ВМРО-ДПМНЕ веќе раз мис-
лува да го промени својот досегашен 
партнер?

Сите овие прашања, сега-засега, ле-
бдат во воздух, се разбира, до тогаш до-
дека не се запали зеленото светло, кое 
ќе означи конечен старт на изборната 
кампања. Исходот од резултатите во ос-
воени пратенички мандати, што ќе го до-
несат ДУИ и ДПА, најверојатно овој пат 
ќе биде единствениот репер за ВМРО-
ДПМНЕ, односно за Никола Груевски, во 
одлуката за избор на својот иден ал бан-
ски партнер, се разбира, доколку се суди 
според досегашните случувања, кои по-
кажаа дека ДУИ, и како опозициона пар-
тија може да биде многу појака и во од-
луките и во делувањето, но и во на-
метнувањето, за разлика од ДПА. Всуш-
ност, рејтингот на двете партии и го по-
кажува нивното влијание кај албанското 
гласачко тело, кое уште од 5 јули 2006 
година зборува за висока наклонетост 
кон ДУИ, како резултат на нивното те-
ренско и парламентарно работење, на-
спроти она на ДПА, кое е во константно 
опаѓање. Но, што се менува доколку на 
местото на ДПА дојде ДУИ? Што ќе се 
случи кога во иста Влада ќе седнат прет-
ставниците на ДУИ и на ВМРО-ДПМНЕ? 
Што ќе добие или што ќе изгуби ВМРО-
ДПМНЕ со новиот партнер?

Одговорот е ништо. Ништо нема да 
добие ВМРО-ДПМНЕ ниту, пак, ќе изгуби. 
Бидејќи едноставно барањата на ДУИ и 
на ДПА се подеднакво исти, само што 
различно се спакувани. Едните во "мај-
ски", а другите во "мартовски" договор. 
Единствената олеснителна околност ко-
ја Груевски може да ја добие во целата 
оваа македонско-албанска варијанта е 
тоа што овој пат не мора да прави два 
договора, со два различни преговарачки 
тима, туку едноставно со оној тим кој ќе 
биде неговиот иден коалиционен парт-
нер. Во оваа ситуација, тој би имал гла-
воболка помалку, бидејќи сегашната си-
туација која подеднакво го дели меѓу 
ДУИ и ДПА, е практично неиздржлива. 
Исти барања, два тима, а само еден од 
нив сака да биде победник пред своите 
гласачи. Само една од двете албански 
политички партии сака да излезе пред 
своите гласачи и да каже дека бла го-
дарение на неа Албанците во Маке до-
нија ги добиле своите барања.

но и во моментот кога одлучуваме за 
најчувствителното прашање за нас, на 
кое ниту еден Македонец не е имун - 
прашањето за името на нашата држава, 
кое јужниот сосед го спори веќе осум-
наесет години. Растргнати меѓу НАТО 
или име, што некои медиуми многу ус-
пешно го поставија како прашање на 
живот или смрт, граѓаните на Република 
Македонија, со право се најдоа во ќор-
сокак, односно во истиот оној во кој очи-
гледно се наоѓаше и државно-поли тич-
киот врв, се разбира, доколку судиме 
според брифинзите кои доаѓаа од ка-
бинетите на премиерот и на претсе да-
телот на државата.

И додека јавноста се окупираше со 
евентуалните решенија од преговорите 
со Грција, дел од политичките партии во 
земјава успешно го искористија момен-
тот да развијат сценарија за нова влада, 
за растурање на старата, за прекро ју ва-
ње на собранискиот состав, за лици ти-
рање со приказни од типот која партија 
ја има поддршката од САД и од се вкуп-


