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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Н Е  Е  С Е КО ГА Ш  В А Ж Н А  Б Р О Ј К АТА ,       В А Ж Е Н  Е  К В А Л И Т Е ТО Т  Н А  П О Н УД АТАН Е  Е  С Е КО ГА Ш  В А Ж Н А  Б Р О Ј К АТА ,   

Конечно! Избори! Пред пет месеци, 
спротивно на многу мои колеги и 
политичари, напишав дека на 

ВМРО-ДПМНЕ, односно на премиерот 
Никола Груевски, му се неопходно по-
требни избори. Денес, по пет месеци, 
мислам дека вонредни парламентарни 
избори не му се потребни само на пре-
миерот, туку и на Република Маке до ни-
ја. Потврдата за овој став дојде ди рект-
но од Собранието, каде нашите на род-
ни избраници три дена на маратонска 
седница дебатираа за своето саморас-
пуштање. Воопшто не ме зачуди от по-
рот кон оваа идеја на одредени поли-
тички партии и парламентарци, бидејќи 
самоскусувањето на удопството и при-
вилегијата, кои им ги дава пратеничката 
функција, навистина е големо. Но, не 
можам да го разберам чувството на бе-
срамност на неколкумина пратеници, 
кои само за три дена, јавно пред те-

Она што до вчера се 
нарекуваше Собрание беше 
најслабото и најнеефикасното 
кое досега сме го имале. 
Премиерот Никола Груевски во 
ниту еден момент не смее да си 
дозволи да заборави, но и да ги 
амнестира своите пратеници, 
кои како изгубени седеа, 
додека опозицијата рафално 
напаѓаше. Практично и немаше 
пратеник кој успеа да одбрани 
и еден владин законски проект. 
Се покажа дека не е доволно 
само да се биде млад и 
амбициозен. Потребно е да се 
има и знаење и искуство во 
политиката, или во работата на 
Собранието. Минатиот владин 
собраниски состав тоа го 
немаше. 

Се надевам дека во овој 
состав нема да гледаме 
пратеници кои ќе се однесуваат 
како да се на митинг, односно 
кандидати кои постојано ќе 
мислат дека ја пишуваат 
историјата на Република 
Македонија или, пак, дека 
политиката почнала од нив. 
Истото важи и за 
припадничките на понежниот 
пол. Да нема женички кои само 
ќе се шетаат по собраниските 
ходници, ќе пијат кафе во 
Клубот на пратениците или, 
пак, ќе дремат во собраниското 
столче и ќе читаат "Теа 

модерна". Сè ова мора да 
биде минато. 

левизиските камери, успеаја да ја при-
кажат вистинската слика за тоа како 
функ ционираат лицата од највисокиот 
законодавен дом. Борејќи се до крај 
под плаштот дека изборите се лош из-
бор за Република Македонија, тие всуш-
ност ја покажаа целата своја мизерија, 
односно голиот факт зошто прифатиле 
да се занимаваат со политика. Најелок-
вентно покажаа зошто во предиз бор-
ната кампања голем дел од членовите 
на политичките партии буквално се те-
паат да се најдат на пратеничките кан-
дидатски листи. Да! Се тепаат за со бра-
ниско место, бидејќи тоа е единствено 
непроменливо четири мирни и удобни 
години. Тоа е единствената функција од 
која нема разрешување. Тоа е един стве-
ното столче на кое може само да седиш, 
без да кажеш и еден единствен збор. 
Ете затоа борба. Тепачка за да не из ле-
зеш од Собранието, но и тепачка за да 
влезеш таму.

Прв пат во Република Македонија се 
одржуваат вонредни парламентарни 
из бори. По осумнаесет години така на-
ре чена демократија нашава држава до-
живеа да има избори, и тоа среде ман-
дат на една Влада. Конечно се запи шав-
ме во списокот на демократски земји 
во кои се случуваат избори, и тоа по ба-
рање на Владата. Но, веројатно сме за-
пишани и во оној список, во кој освен 
Република Македонија, не се наоѓа 
ниедна друга земја. Списокот кој вели 
дека сме единствена држава во светот 
во која опозицијата не сака да оди на 
избори. Како што посочив погоре, со-
сема ми е јасна борбата на пар ламен-
тарците за до крај да си го истераат ман-
датот. Но, никако не може да ми биде 

јасна борбата на севкупната опозиција 
да не излезе на избори, и да се бори за 
освојување на власта. Па, нели тоа е 
целта на секоја опозиција во светот? Да 
дојде на власт! Но, ете нашата опозиција 
со сите сили се бореше да нема избори! 
Дали тоа значи дека поудобно ќе се 
чувствува ако остане во опозиција и во 
наредните четири години? Доколку е 
така тогаш навистина нема потреба да 
се грижи, бидејќи столчињата од левата 
страна на собраниската сала дефи ни-
тивно им се резервирани. Се разбира, 
ако не се случи чудо кое ќе го собори 
рејтингот, не на ВМРО-ДПМНЕ, туку на 
премиерот Никола Груевски, бидејќи 
тој сè уште се наоѓа на врвот на пира-
мидата, иако според последните анкети 
бележи мал пад. Но, во споредба со 
оној на неговиот ривал Радмила Шеке-
ринска, тој е значително многу по ви-
сок.

ИСТРОШЕНИ И 
АНОНИМНИ ФАЦИ!
Изборите се закажани. Сега го оче-

куваме и официјалниот старт на избор-
ната кампања, иако ако судиме според 
она што се случуваше во Собранието во 
текот на изминативе денови, таа веќе е 
во тек. Сепак, изборните партиски кон-
венции допрва се очекуваат, како и со-
ставувањето на евентуалните предиз-
борни коалиции. Но, најинтересен дел 
дефинитивно се пратеничките канди-
датски списоци, поради кои и дојдовме 
до предвремени избори. Имено, тоа го 
потврди и самиот премиер Никола Гру-
евски кој, како една од причините за 

БАДИЈАЛА ИЗБОРИ А    КО ВО СОБРАНИЕТОБАДИЈАЛА ИЗБОРИ А   
СЕДНАТ ИСТИТЕ П    РАТЕНИЧКИ ФАЦИ  СЕДНАТ ИСТИТЕ П  

ПАРТИСКИОТ ВОЗ ЈУРИ НА ИЗБОРИПАРТИСКИОТ ВОЗ ЈУРИ НА ИЗБОРИ
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Н Е  Е  С Е КО ГА Ш  В А Ж Н А  Б Р О Ј К АТА ,       В А Ж Е Н  Е  К В А Л И Т Е ТОТ  Н А  П О Н УД АТА В А Ж Е Н  Е  К В А Л И Т Е ТО Т  Н А  П О Н УД АТА

распишување на предвремените пар-
ламентарни избори, го посочи Собра-
нието на Република Македонија, од-
носно неговата неефикасност. Со тоа 
апсолутно се согласувам. Иако прет-
ходно напишав дека ова што до вчера 
се нарекуваше Собрание беше нај сла-
бото и најнеефикасното кое досега сме 
го имале. Практично, од осамо сто ју-
вањето па сè до пред некој ден, не сме 
имале толку слаб, неелоквентен, без-
гласен, анонимен и нестручен парла-
ментарен состав. Полни две години на-
родните избраници седеа во удобните 
столчиња, и во меѓувреме заминаа, а 
речиси јавноста никогаш не дозна за 
нив. Огромен е бројот (особено на оние 
од владејачкото мнозинство), кои ни-
когаш не излегоа на собраниската го-
ворница ниту, пак, од место й репли-
цираа на опозицијата. Огромен е бројот 
на оние пратеници кои дефинитивно 
помислија дека Владата мисли сè за 
нив, а тие единствено што треба да на-
прават е да кренат два прста или, пак, 
да го притиснат копчето, при што во ме-
ѓувреме да си уживаат во своите при-
вилегии. Но, тоа можеби функцио нира-
ше во некои претходни парламентарни 
состави, каде мнозинството беше многу 
постабилно, но и коалиционите парт-
нери навистина беа партнери. Овој со-
став го покажа токму спротивното.

Овој состав секојдневно се наоѓаше 
на линијата на бркање кворум. На ли-
нијата на нестабилно парламентарно 
мно зинство, и што е најважно беше 
составен од апсолутно неквалитетни 
кадри. 

Оние од редовите на опозицијата 
беа лицата кои долги години ги гледаме 
на политичката сцена, како министри, 
пратеници или, пак, директори. Гене-
рално истрошени партиски фаци, на 
кои едноставно не може да им се ве-
рува ниту можат да изненадат со некоја 

политичка иницијатива или, пак, изјава. 
Токму така и ги протегнаа овие две го-
дини. Бледо, фрустрирано (поради тоа 
што се наоѓаат во опозиција), неамби-
циозно, неинвентивно, односно делу-
вање исполнето со негативна енергија 
насочена кон власта, и тогаш кога не 
треба. Токму овој начин на функцио ни-
рање им донесе негативни поени, по-
ради што рејтингот на партијата остана 
или продолжи да се движи надолу. 

Но, и ВМРО-ДПМНЕ не може да се 
пофали со значајни резултати. На ст-
раната на владејачкото мнозинство се 
наоѓаа лица на кои дефинитивно мес-
тото не им беше во Собранието. Чле но-
ви на партијата кои залутале во Со-
бранието, и кои речиси до последниот 
ден не знаеја што треба да прават.

МИТИНГАШИ И 
"ПЛАВУШИ"

Премногу широката коалиција која 
премиерот Никола Груевски мораше да 
ја направи во 2006 година, преточена 
во собраниски состав, дефинитивно го 
чинеше многу. Таа шареноликост од 
пар тиски бои, обединети во коалиција 
предводена од ВМРО-ДПМНЕ, во сега 
веќе минатиот состав на Собранието, 
до веде до ситуација Владата на Ре пуб-
лика Македонија да се отепа од работа, 
а сè да се закочи кога законскиот про-
ект ќе дојде пред портите на Собра-
нието. Апсолутно се согласувам со пре-
миерот кога говори за фактот дека опо-
зицијата постојано ја блокираше рабо-
тата на Собранието, влечејќи ја рас пра-
вата за еден закон и по еден месец. Се-
како дека тоа е неодговорно одне су-
вање на една опозиција, кога станува 
збор на законски проект, кое е од осо-
бена важност за нашето интегрирање 
во НАТО или, пак, во ЕУ. Но, сепак мора 

да се има предвид фактот дека се ра-
боти за опозиција, чија основна работа 
е да ја критикува власта. Премиерот 
Никола Груевски во ниту еден момент 
не смее да си дозволи да заборави и да 
ги амнестира своите пратеници, кои ка-
ко изгубени седеа, додека опозицијата 
рафално напаѓаше. Практично и да не-
маше пратеник кој успеа да одбрани 
владин законски проект. Неискуството 
во политиката на членовите на Со бра-
нието од редовите на ВМРО-ДПМНЕ са-
мо го потврди правилото дека од секое 
дрво не бива шупелка. Не е доволно 
само да бидете млад и амбициозен. По-
требно е и да имате знаење, искуство 
во политиката, или во работата на Со-
бранието. Минатиот владин собраниски 
состав тоа го немаше.

Токму затоа се надевам дека прет се-
дателот на ВМРО-ДПМНЕ овој пат ќе би-
де многу повнимателен во соста вува-
њето на пратеничките листи. Се наде-
вам дека во овој состав (кој неспорно 
ќе биде владин) ќе имаме можност да 
видиме членови кои разбираат што е 
тоа закон, амандман, и како се притиска 
копчето за гласање. Кандидати за пра-
теници кои нема да се однесуваат во 
Собранието како да се на митинг, од-
носно кандидати кои постојано ќе мис-
лат дека ја пишуваат историјата на Ре-
публика Македонија или, пак, дека по-
литиката почнала од нив. Истото важи и 
за припадничките на понежниот пол, 
кои во Собранието на Република Ма-
кедонија се наоѓаат благодарение на 
оној дискриминаторски закон, со кој 
мораат да бидат застапени на листите. 
Токму поради овој законски проект, во 
Собранието можеме да видиме жени 
донесени од нива или, пак, група "пла-
вуши" со црн корен, кои одењето во 
Собрание го сфатија како прошетка по 
собраниските ходници, пиење кафе во 
Клубот на пратениците или, пак, дре-
мењето во собраниското столче до пол-
нето со читање "Теа модерна". Сè ова 
мора да биде минато. Доколку пре ми е-
рот Никола Груевски навистина сака да 
има ефикасно Собрание ќе мора се-
риозно да поведе сметка за тоа кого го 
става на листата за пратеник. Во спро-
тивно, ќе има иста ситуација како и 
досега. Тогаш бадијала избори.

БАДИЈАЛА ИЗБОРИ А    КО ВО СОБРАНИЕТОКО ВО СОБРАНИЕТО  
СЕДНАТ ИСТИТЕ П    РАТЕНИЧКИ ФАЦИ  РАТЕНИЧКИ ФАЦИ  


