
24  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 719 / 11.4.2008

П А Р Л А М Е Н Т А Р Ц И Т Е  Т У Р К А А Т      Ш Е М А  З А  Н О В И  Ч Е Т И Р И  Г О Д И Н И  П А Р Л А М Е Н Т А Р Ц И Т Е  Т У Р К А А Т   

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

СОБРАНИСКИ  О Т  М А Н Д АТСОБРАНИСКИ  
ЈА ГЛОД А С Т  РАТЕГИЈАТА ЈА ГЛОД А С Т 
ЗА МАКЕ ДОН  СКОТО ИМЕЗА МАКЕ ДОН 

Уште неопоравени од шокот кој 
Македонија го доживеа на бу ку-
решкиот Самит на НАТО, во кој не 

влеговме поради грчкото вето, маке-
донската јавност деновиве е соочена со 
нови предизвици, односно со праша-
њето дали на државава ќе й се случат 
предвремени парламентарни избори. 
Сепак, судејќи според развојот на на-
станите,  очигледно евентуално на по-
четокот на јуни ќе се одржат овие вон-
редни избори. Меѓутоа, дилемата е 
дали со овој чекор политичарите сакаат 
да ја забошотат целата бркотница околу 
македонското фијаско во Алијансата, 
односно сега вниманието ќе се пре не-
сочи кон тоа дали и кога ќе биде рас-
пуштено македонското Собрание. Или, 
поточно, наместо стратегија и кон крет-
ни чекори за решавање на грчко-ма-
кедонскиот спор околу името, нашиве 
политичари ќе дискутираат кој со кого 
би коалицирал во новата законодавна 
власт. А, прашањето за името и за ев-
роатлантското интегрирање на Маке-
донија ќе го остават да тлее, како што 
тлееше изминативе 17 години. 

Но, што е тука е. Да бидеме реални, 
вистината е дека прашањето за пред-
времени парламентарни избори не 
падна како гром од ведро небо. Всуш-
ност, постојано кружеа различни шпе-
кулации на оваа тема, само што сега 
Демократската унија за интеграција 
јавно го соопшти тоа што го најавуваше, 
односно дека по НАТО ќе бара пред-
времени избори. Според нив, маке дон-
скиот законодавен дом не е во состојба 
да се справи со предизвиците кои се 
пред него, па затоа би било најдобро 
ова Собрание да се распушти. 

ИНИЦИЈАТИВА
На Груевски лично ваквата иници-

јатива му ја соопштил првиот човек на 
интегративците, Ахмети, и тоа на сред-

Во ситуација кога на 
македонската држава й "гори 
под нозе" и кога од неа се 
очекува да донесе стратегија за 
тоа како ќе настапи во 
натамошните преговори за 
името со јужниот сосед, за да го 
најде своето место во 
Алијансата, македонските 
политичари размислуваат за 
распуштање на законодавниот 
дом и одржување 
предвремени парламентарни 
избори. Како тоа да е поважно 

од опстанокот на 
македонскиот народ и 
неговата држава?

бата на која премиерот требаше да му 
го пренесе она што се случуваше во 
Букурешт и впечатоците од неговата 
средба со американскиот претседател 
Џорџ Буш. Всушност, за оваа тема Гру-
евски одржа поединечни средби и со 
неговиот коалиционен партнер Тачи, и 
со лидерката на најголемата опози-
циона партија СДСМ, Шекеринска, на 
кои не било отворено прашањето за 
предвремени избори. Но, јавноста ос та-
на и без одговор што всушност се слу-
чувало на средбите, бидејќи и Шеке-
ринска и Тачи, на иницијатива на Гру-
евски, заминаа без да дадат било какви 
изјави. 

Она што барем засега се знае е дека 
премиерот го ислушал барањето на 
ДУИ и освен коментарот дека тоа е ле-
гитимно право на секој политички суб-
јект, во неговата партија ВМРО-ДПМНЕ 
во однос на ова прашање се молчи. Се-
пак, иако за целава рашомонијада по-
стојат различни информации, очиглед-
но е дека Груевски и не е многу изне-
наден од ваквиот развој на настаните, 
зашто во јавноста веќе кружат инфор-
мации според кои барањето на ДУИ се 
совпаѓало со најавите за распишување 

бедничките партии од македонскиот и 
од албанскиот политички блок. А до-
колку се реализира ова барање, тогаш 
би се исполнила една од точките од 
"Мајскиот договор" - влада според Ба-
дентерово правило. Нон сенс е тоа што 
наместо стратегија за името ние имаме 
два договора, но во корист на ал бан-
ската заедница во државава и тоа т.н 
"Мајски" и т.н "Мартовски" договор. Но, 
по сè изгледа, проблемот не е во пр-
едвидените точки во договорите, зашто 
тие се некако идентични, туку тој е во 
тоа кој од албанските партии ќе биде во 
центарот на вниманието, односно дали 
Груевски ќе преговара со Ахмети или, 
пак, со Тачи. А, сè со цел што е можно 
повеќе да се соберат поени кај елек-
торатот. Можеби и токму затоа ДУИ го 
покренува и прашањето за пред вре ме-
ни избори, односно одбива да пре го-
вара за "мартовскиот", зашто веќе по-
стоел "мајскиот" договор.

Како овие политичари не можат да 
сфатат дека "ни гори под нозе" и дека 
наместо "мајски", "мартовски", или било 
какви и да се договори, потребни ни се 
конкретни чекори за одбрана на ма-
кедонското име и достоинство. По треб-

предвремени парламентарни избори, 
за што раководството на ВМРО-ДПМНЕ 
веќе донело одлука. Значи, ако ВМРО-
ДПМНЕ ја поддржи иницијативата на 
ДУИ, зад неа ќе застанат 54 пратеници. 
За да се распушти законодавниот дом 
потребни се 61 пратеник, останатите 
гла сови ќе се бараат во помалите пар-
тии. Доколку сè се одвива според пред-
виденото сценарио, македонското Со-
брание би можело да биде само рас-
пуштено уште следната седмица. 

Иако во овие моменти за нашава 
држава приоритетни треба да бидат 
други прашања, кај нас некако сè е ис-
превртено, измешано, или со еден збор 
е направено каша-попара. Па, наместо 
заеднички став во одбрана на името на 
државата, некој свесно ја злоупо тре-
бува, односно ја искористува ситуа ци-
јата за да условува. Верувајќи дека ќе ја 
однесат победата на вонредните из-
бори опозиционите интегративци ус-
ловуваат во новата влада да влезат по-

на ни е стратегија како ќе настапиме 
доколку сепак ни биде понуден нов 
предлог за името.

Колку и да е проѕирна изјавата на 
Тачи дека ниту предвремени избори, 
ниту референдум нема да ни помогнат 
да излеземе од ситуацијата по ветото 
во Букурешт, ние мораме да се со гла-
симе со тоа. 

Но, Тачи, не би бил вистинскиот Тачи, 
ако не искоментира нешто во негов 
стил: "Државата има среќа што и оваа 
одлука зависи од мене".

Покрај ова, загрижува и прашањето 
што доколку по распуштањето на за-
конодавниот дом се влоши без бед нос-
ната ситуација во земјава. Доколку на 
сè ова се додаде и нерешеното пра ша-
ње со демаркацијата на границата со 
Косово, тогаш нормална е возне ми ре-
носта на македонските граѓани. Значи, 
на државава, барем во овие моменти, 
потребен й е план за не дај Боже, ако 
ескалираат настаните во следните осум 
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СОБРАНИСКИ  О Т  М А Н Д АТО Т  М А Н Д АТ   
ЈА ГЛОД А С Т  РАТЕГИЈАТА РАТЕГИЈАТА 
ЗА МАКЕ ДОН  СКОТО ИМЕСКОТО ИМЕ

ќе треба да даде одговор на прашањето 
врз какви основи треба да преговара 
Македонија ако се знае дека нејзиниот 
сосед Грција не ги почитува основните 
човекови права и не го признава ма-
кедонското малцинство кое живее на 
нејзина територија. Меѓународната за-
едница не смее да прави грешка и 
постојано да го поддржува грчкиот на-
ционализам преку негирањето на ма-
кедонскиот идентитет, зашто тоа ја пот-
копува стабилноста на Македонија и на 
регионот.

По пировата победа во Букурешт, 
сега Атина, се обидува проѕирно да од-
глуми наш добар сосед и да раскажува 
како сака и нас да нè види во Алијансата. 
Како начин за приближување на Грција 
кон Македонија грчките медиуми ја 
спомнуваат посетата на Дора Бакојани 
на Скопје, која најверојатно би се слу-
чила по евентуалните избори во Ма-
кедонија. Други, пак, наведуваат дека е 
нејасно кога би продолжиле прего-
ворите и дали Нимиц ќе излезе со нов 
предлог. Сепак, како најсоодветно вре-
ме за продолжување на преговорите 
го посочуваат периодот од летото до 
есента кога во фокусот на вниманието 
ќе се најдат и македонските аспирации 
за добивање датум за преговори со ЕУ. 
Но, што ако дотогаш не го решиме ова 
прашање и што ако Грција повторно нè 
условува со името? Можно ли е пов-
торно да ни се случи истото сценарио 
како она во Букурешт? За сè ова треба 
да мислат македонските политичари, 
кои 17 години спиеја и сега "цацко им е 
виновен" за ќорсокакот во кој се најде 
нашата Македонија.

месеци, кога земјава очекува датум за 
преговори со ЕУ. 

СДСМ, пак, на седницата на Цен трал-
ниот одбор донесе заклучок дека пар-
тијата е за предвремени избори, но по 
затворањето на отворените пра ша ња 
кои треба да резултираат со покана за 
НАТО и со датум за отпочнување пре го-
вори со ЕУ. Тоа би значело дека пр ед-
времените избори би требало да се одр-
жат не подоцна од првото тро ме сечие 
на 2009 година. 

ПЛАН
Во моментите кога Грција раз ра бо-

тува нова стратегија за преговорите со 
името и за тоа како да ги подобри од-
носите со Македонија, на која со ветото 
й заби нож в грб, македонските по ли-
тичари се во дилема дали прво да има 
избори, па преговори со Грција или фи-
нализирање на стратегијата како да го 
решат прашањето за името по от во ре-

ната покана за Алијансата. Во оваа ра-
шомонијада секој влече на своја ст рана 
и се бори за свои интереси, иако офи-
цијалниот став на владиниот порт па-
рол е дека власта е сконцентрирана на 
пошироки консултации и анализи на 
актуелната состојба, поради што во на-
редниот период ќе има средби со по-
литичките фактори и експертите, а по-
тоа ќе закаже лидерска средба, на која 
ќе се дискутира за стратегијата со ко ја 
ќе продолжат преговорите за името. 

Доколку и се одржат овие средби, не 
треба да бидеме многу оптимисти, заш-
то ја знаеме ситуацијата во која сега се 
наоѓа Македонија. Освен што е уценета, 
таа повторно се турка во некакви пре-
говори, во кои треба да влезе со ладна 
глава зашто не смее да дозволи да й се 
загуби идентитетот, а мора така на вре-
дена да продолжи да се движи кон 
НАТО и ЕУ. 

Но, во целава ситуација ќе мора да 
се вклучи и меѓународниот фактор, кој 

ЗАКОНОДАВНИОТ ДОМ ОДИ НА "РАСПУСТ"!?ЗАКОНОДАВНИОТ ДОМ ОДИ НА "РАСПУСТ"!?

Собраниските служби веќе ги доставија до пра те-Собраниските служби веќе ги доставија до пра те-
ниците материјалите со предлог-одлуката за рас пуш-ниците материјалите со предлог-одлуката за рас пуш-
тање на Собранието, која во вторникот ја поднесе пра-тање на Собранието, која во вторникот ја поднесе пра-
теничката група на ДУИ. Седницата со единствена теничката група на ДУИ. Седницата со единствена 
точка на дневен ред расправа за распуштање на Со-точка на дневен ред расправа за распуштање на Со-
бранието, собранискиот спикер ја закажа за че т вр-бранието, собранискиот спикер ја закажа за че т вр-
ток (10 април). Ова се информации до затворањето ток (10 април). Ова се информации до затворањето 
на овој број. Претходно, и ИК на ВМРО-ДПМНЕ на на овој број. Претходно, и ИК на ВМРО-ДПМНЕ на 

седница на ЦК му предложи две иницијативи - рас-седница на ЦК му предложи две иницијативи - рас-
пуштање на законодавниот дом и формирање тех-пуштање на законодавниот дом и формирање тех-
ничка влада. Ваквиот заклучок Извршниот комитет ничка влада. Ваквиот заклучок Извршниот комитет 
го темели на неколку причини: неефикасност во го темели на неколку причини: неефикасност во 
работата на Собранието на РМ, постојаната блокада работата на Собранието на РМ, постојаната блокада 
од страна на опозиционите партии на процесите за од страна на опозиционите партии на процесите за 
до не сување на реформските закони, злоупотреба на до не сување на реформските закони, злоупотреба на 
законодавниот дом за вулгарен политички мар ке-законодавниот дом за вулгарен политички мар ке-
  тинг од одредени политички групации и враќање на тинг од одредени политички групации и враќање на 
неговиот углед.неговиот углед.


