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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

"Човековата способност за правда 
ја чини демократијата 
возможна.Човековата способност за 
неправда ја прави демократијата 
неопходна".

Реинхолд Ниебухр

Да. Демократијата во овој момент 
е најважна за Република Маке-
донија. Токму таа возможна или 

неопходна, како сакате, й е потребна на 
државата во овој предизборен момент, 
кога практично треба до крај да ги по-
кажеме своите капацитети и да доне-
семе фер и демократски избори. Секои 
избори се важни, но и секои, барем кај 
нас, се нарекуваат историски. При фа-
ќам дека тоа е така. Доколку навистина 
се историски за Република Македонија, 
посакувам да донесеме и историска 
одлука, и да спроведеме фер и де мо-
кратски избори. Избори кои можеби 
прв пат нема да бидат обременети со 
најави за фалсификати, насилства, зака-
нувања, претепувања и полнење на 
гласачки кутии. Или избори кои од ст-
рана на меѓународниот мониторинг ќе 
бидат оценети како фер и демократски, 
кои конечно Република Македонија ќе 
ја стават во графата на земји во кои 
граѓаните научија да гласаат, при тоа 
без да се тепаат, а политичарите меѓу 
себе да се почитуваат. 

Но, ако денот се познава по утрото, 
се чини дека ќе имаме уште една пред-
изборна рашамонијада, во која очи-

Формирањето на 
таканаречениот опозиционен 
фронт против ВМРО-ДПМНЕ 
предизвика поместување на 
политичката сцена, или 
подобро речено будење на 
некои политички субјекти. 
Отворањето "очи" на Ѓорѓи 
Трендафилов и на неговиот 
колега Ѓорѓи Оровчанец е 
вистинско изненадување. 
Имено, токму овие двајца 
поранешни членови на ВМРО-
ДПМНЕ за овие избори се 
гледаат како партнери. Не е 
исклучено и довчерашниот 
партнер на ВМРО-ДПМНЕ, 
либералот Андов, со неговото 
скромно членство, за овие 
избори да ја промени патеката 
на движење и од први јуни да 
пешачи заедно со својот 
довчерашен ривал СДСМ. 
Сепак, врвот го заслужува 
партијата на Тито Петковски, 
НСДП,  која, како што велат, не 
ја исклучува можноста да се 
врати во прегратките на 
старата љубов - СДСМ. 

Речиси за секои избори 
буквално се случува рововска 
битка во партиите, кога се 
работи за тоа кој ќе биде 
носител на листа во одреден 
изборен регион. Во изминативе 
изборни циклуси, политичките 
партии успеаја да изградат мит 
од т.н. прво место. Речиси беа 
(се) убедени дека носечкото 
име всушност е тоа кое на 
партијата во тој изборен 
регион треба да &  донесе 
повеќе гласови или, како што 
самите велат, да повлече 
гласови. Оваа лажна илузија 
дека гласачите гласаат за 
носителот на листата трае со 
години, иако досега и на ВМРО-
ДПМНЕ и на СДСМ требаше да 
им стане јасно дека граѓаните 
гласаат за партија, а не за 
личност, бидејќи доколку се 
случуваше навистина да се 
концентрираат на посочената 
личност или, пак, воопшто на 
имињата забележани како 
идни можни кандидати за 
пратеници, многумина од нив 

никогаш немаа да влезат 
во Собранието.

гледно ќе слушнеме сè и сешто за пр-
вите политички фаци во партиите, за 
нивните семејства, за нивните бизниси, 
за нивните конта во некои островски 
банки, кои по дифолт се забораваат по 
завршувањето на изборите, за тоа кој е 
предавник, а кој патриот, се разбира, и 
за фалсификатот во најава од СДСМ, кој 
најверојатно ќе биде главна тема во 
изборната кампања на опозицијата. Сè 
ова во набиена агенда (три пати на ден) 
ќе го гледаме во текот на мај, кој е ре-
зервиран за партискиот мегдан.

Значи, изборната кампања веќе е во 
тек, иако нејзиниот максимум, како по 
обичај, ќе имаме можност да го видиме 
во финишот, или пред денот "Д", кога 
практично дома не ќе можеме да го 
вклучиме телевизорот од силните по-
раки кои политичарите бескрајно емо-
ционално ќе му ги испраќаат на на ро-
дот, со надеж дека ќе го добијат нивниот 
глас. Илјада пати веќе видена слика за 
време на избори, која секако минува 
кај народот, се разбира кога таа се ис-
праќа неколку пати во денот, на сите 
телевизиски канали. Народот сака да ги 
слушне пораките на политичарите, сака 
да го гледа својот омилен политички 
лик на плакатот залепен на првиот 
билборд пред неговиот дом, сака да го 
гледа спотот, кој ветува подобро утре, 
сака да вреска на митинг, сака да верува 
дека сè е возможно, и токму затоа слу-
ша со едно уво. Колку да не ја изгуби 
надежта во себе, и вербата во неговиот 
политички избор.

А неговиот избор ќе стане конечен 

Д В АТА  Ф Р О Н ТА  Г И  П РА В АТ  П О С     Л Е Д Н И Т Е  П О Д Г О Т О В К И  Д В АТА  Ф Р О Н ТА  Г И  П РА В АТ  П О С  
З А  П Р Е Д И З Б О Р Н АТА  К А М П А Њ А  З А  П Р Е Д И З Б О Р Н АТА  К А М П А Њ А  

И ПОКРАЈ ЛОШИОТ РЕЈТИНГ, СДСМ СО И ПОКРАЈ ЛОШИОТ РЕЈТИНГ, СДСМ СО 
ИСТИ ЛИЦА ЌЕ ЈА ТРЧА ИЗБОРНАТА ТРКА ИСТИ ЛИЦА ЌЕ ЈА ТРЧА ИЗБОРНАТА ТРКА 
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на први јуни. Денот кога поголемиот 
дел од полнолетните граѓани на Ре пуб-
лика Македонија ќе излезат на гласање 
и ќе го дадат својот глас за една од две-
те коалиции предводени од ВМРО-
ДПМНЕ и од СДСМ или, пак, за оној по-
литички субјект, кој според нивната пер-
цепција заслужува да биде заокружен 
на гласачкото ливче. На тој начин ќе од-
лучат на кој политичар ќе му ја дадат 
довербата да ја предводи државата во 
наредните четири години, односно ќе 
ја дефинираат насоката на делување на 
идната политика на нашата земја.

НОСИТЕЛОТ НА 
ЛИСТА НЕ Е МАМКА 

ЗА ГЛАСАЧИТЕ
Кога ќе излезе од печат овој број на 

"Македонско сонце" најверојатно ќе 
бидат познати предизборните коали-
ции на власта и на опозицијата, а мо-
жеби и носителите на листи за шесте 
изборни региони. Вториот момент, од-
носно кој од партијата, или од коали-
цијата ќе има можност да биде носител 
на листа, е многу поинтересен внатре 
во самата партијата (коалиција), каде 
при подготвувањето на листите речиси 
за секои избори буквално се случува 
рововска битка, бидејќи во изминативе 
изборни циклуси политичките партии 
успеаја да изградат мит од такана ре че-
ното прво место. Речиси беа (се) убе-
дени дека носечкото име всушност е 

тоа кое во тој изборен регион треба да 
й донесе повеќе гласови на партијата, 
или како што сами велат, да повлече 
гласови. Оваа лажна илузија дека гла-
сачите гласаат за носителот на листата 
трае со години, иако досега и на ВМРО-
ДПМНЕ и на СДСМ требаше да им биде 
јасно дека граѓаните гласаат за партија, 
а не за личност, бидејќи доколку се слу-
чуваше навистина да се концентрираат 
на посочената личност или, пак, во оп-
што на имињата забележани како идни 
можни кандидати за пратеници, мно-
гумина од нив никогаш немаше да вле-
зат во Собранието.

Досега и на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ 
требаше да им стане јасно дека првиот 
и вториот изборен регион, и кога губат 
и кога добиваат се резервирани за 
СДСМ, или за левичарите, додека "трој-
ката" и "четворката" и делумно "петката" 
за ВМРО-ДПМНЕ, во нивните блескави, 
но и тажни моменти. Оттаму сосема 
ирелевантно е кој ќе биде носител на 
листата, бидејќи битно е севкупното 
расположение на граѓаните во овој 
момент, односно нивната наклонетост 
кон еден од овие два коалициски блока. 
Сегашната ситуација говори за фактот 
дека ВМРО-ДПМНЕ е во сериозна пред-

Д В АТА  Ф Р О Н ТА  Г И  П РА В АТ  П О С     Л Е Д Н И Т Е  П О Д Г О Т О В К И   Л Е Д Н И Т Е  П О Д Г О Т О В К И  
З А  П Р Е Д И З Б О Р Н АТА  К А М П А Њ А  

ВМРО-ДПМНЕ ТИПУВА НА ТИМОТ КОЈ ПОБЕДУВАВМРО-ДПМНЕ ТИПУВА НА ТИМОТ КОЈ ПОБЕДУВА

МАЛИТЕ ПАРТИИ МАЛИТЕ ПАРТИИ 
ИСПРАЌААТ ТАЈНИ ИСПРАЌААТ ТАЈНИ 

СИГНАЛИ, И СИГНАЛИ, И 
СРАМЕЖЛИВО ИМ СРАМЕЖЛИВО ИМ 
НАМИГНУВААТ НА НАМИГНУВААТ НА 

ГОЛЕМИТЕГОЛЕМИТЕ
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ност пред опозицијата, која очигледно 
затечена од фактот дека се распишаа 
избори, и покрај нејзиното противење, 
деновиве се обидува да ги консолидира 
сопствените редови и да подготви коа-
лиција, која би можела да му се спро-
тивстави на ВМРО-ДПМНЕ. 

Конечниот епилог од нивниот евен-
туален договор ќе го видиме наскоро 
(најточно на први јуни), но судејќи спо-
ред стартот, се сомневам дека навис-
тина бараат решение, бидејќи и натаму 
играат на иста карта, односно про дол-
жуваат да не размислуваат да направат 
сериозни промени во партиските ре-
дови, со што на јавноста би й испратиле 
порака дека нешто менуваат. Напротив 
и натаму првите ударни личности во 
опозицијата се истите оние кои во из-
минативе две години не успеаја да на-
прават минимум напредок за својата 
партија или, пак, некаков позитивен 
фит-бек кај граѓаните. Претседателката 
на СДСМ, Радмила Шекеринска, има 
невозможно низок рејтинг како лидер 
на опозицијата, и токму затоа не може 
да претставува "влеча" за останатите 
опозициони партии. Елоквентен при-
мер за тоа е нејзиниот колега, прет се-
дателот на ЛДП, Јован Манасијевски, 
кој и покрај тоа што убедуваше (пред 
сè, себе си, но и јавноста) дека може без 
СДСМ, во изминативе две години ре-
чиси и не направи нешто со што ќе ос-
тане забележан како претседател, кој 
успеал од сопствената партија да фор-
мира забележлив политички субјект, 
кој нема веќе да биде спомнуван како 
сателит на поголемиот брат СДСМ.

ПРИСТОЈНИ И 
НЕПРИСТОЈНИ 

ПРЕГРУПИРАЊА
Формирањето на таканаречениот 

опозиционен фронт против ВМРО-
ДПМНЕ по сè изгледа предизвика по-
местување на политичката сцена или, 
подобро речено, будење на некои по-
литички субјекти, кои две години спијат. 
Отворањето "очи" на некои лидери, од 

типот на Ѓорѓи Трендафилов, прет се да-
телот на ВМРО-Народна, и на неговиот 
колега Ѓорѓи Оровчанец, кој ја прет-
ставува партијата Нова алтернатива, за 
која никој не знае дали воопшто постои, 
е вистинско изненадување. Имено, ток-
му овие двајца поранешни членови на 
ВМРО-ДПМНЕ за овие избори се гледаат 
како партнери, кои би можеле евен ту-
ално да настапат со заедничка листа за 
изборите. Но, ете тука не завршуваат 
изненадувањата. Имено, воопшто не е 
исклучено и довчерашниот партнер на 
ВМРО-ДПМНЕ, претседателот на Либе-
рална партија, Стојан Андов, со него-
вото скромно членство, за овие избори 
да ја промени патеката на движење и 
од први јуни да пешачи заедно со сво-
јот довчерашен ривал СДСМ. Ваквото 
скршнување на Андов доаѓа како ре-
зултат на неговото кокетирање со опо-
зицијата, по прашањето за името, што 
се случуваше во деновите пред буку-
решкиот Самит, што беше сериозно до-
волен сигнал за лидерот на ВМРО-
ДПМНЕ, Никола Груевски, да одлучи да 
ја раскине коалицијата со него. 

Сепак, се чини дека врв на поли тич-
ката перверзија за овие избори би 
можела да биде партијата на Тито Пет-
ковски, НСДП, за која, како што велат, 
не се исклучува можноста да се врати 
во прегратките на старата љубов - 
СДСМ. До ваквиот епилог Петковски 
доа ѓа откако неколку пати за изми на-

тиве две години ги наруши односите со 
Груевски, и даде тајни сигнали за фор-
мирање на таканаречено ново парла-
ментарно мнозинство со СДСМ, без 
ВМРО-ДПМНЕ. Тоа Груевски веројатно 
го памети!?

ВМРО-ДПМНЕ, пак, веројатно ќе оп-
стои на идејата да прави коалиции само 
со некои мали партии, кои го носат зна-
кот на етничките заедници во Репуб-
лика Македонија или, пак, со пајтон пар-
тиите од типот на тие на Павле Трајанов 
и на Љубисав Иванов-Ѕинго. Останатите 
места на листите за пратеници, најве-
ројатно ќе бидат резервирани за чле-
нови на ВМРО-ДПМНЕ, кои своето "гнез-
до" ќе мораат да го најдат во парла мен-
тарните клупи. Но, дали секој заслужува 
да биде пратеник? Секако не! Исто како 
што не заслужуваат и еден добар дел од 
сегашните министри од редовите на 
оваа партија по изборите да бидат ре-
избрани за министри. Пред сè, поради 
фактот што на еден дел од нив учинокот 
во работата на Владата им беше многу 
помал од она што се очекуваше, додека 
другиот дел беше премногу исфорсиран 
во јавноста, но без видливи резултати. 
Токму затоа со овие избори не се оче-
куваат промени само во бројката на 
парламентарци на страната на ВМРО-
ДПМНЕ, која несомнено ќе биде пого-
лема од онаа во 2006 година, туку и во 
квалитетот на идните станари на Вла-
дата на Република Македонија.

ЌЕ БИДАТ ЛИ ИЗБОРИТЕ ФЕР?ЌЕ БИДАТ ЛИ ИЗБОРИТЕ ФЕР?


