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ВЛАСТА СЕ УСТОЛИЧУВ 

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА МАНИПУЛАЦИИ СО ВИСТИНСКИО    

о 27 јануари 
граѓаните на 
Ре    публика Ма-

кедонија имаа мож-
ност да ѕирнат во 
Единствениот из би-
рачки список. "Греш -
ките" во него, нас-

танати поради неажур носта 
на државните органи, или од 
некакви други причини, мо-
жеби ќе можат да се ис ко-
ристат на претстојните локал-
ни избори. Всушност, ваквите 
игри не претставуваат новина 
во избирачките процеси во 
земјава, затоа што списоците 
континуирано и во секој из-
борен циклус се предмет на 
манипулација од страна на 
онаа политичка опција која во 
моментот се наоѓа на власт и 
се обидува да ја зачува при-
вилегираната положба. Цели 
14 години од заживувањето на 
плурализмот овој проблем се 
провлекува низ политичките 
кулоари и никој не сака да го 
отстрани во корист на про-
длабочувањето на демо кра-
тијата. Фиктивните гласачи се 
добар инструмент за нара ча-
телите, кои диригираат на кон-
цертот. Затоа имаме нереди, 
убиства и неверојатни изби-
рачки резултати од 102, 2 от-
сто или 103,5 проценти на из   -
ле зени гласачи на изборите. 
Тоа го нема ниту во црната 
Африка - континентот на 
робовите, ос вен во нашава 

Фиктивните гласачи се добар инструмент за нарачателите, кои диригираат на 
концертот. Затоа имаме нереди, убиства и неверојатни избирачки ре зул-
тати од 102, 2 отсто или 103,5 проценти на излезени гласачи на изборите. 

"Министерството за внатрешни работи има регистрирано 79.348 наши гра-
ѓани, кои се наоѓаат на привремена работа во странство", изјави порт-
паролот на МВР Горан Павловски.

"Во дипломатските и конзуларните претставништва на Република Ма кедонија 
се поднесени 9.917 барања за издавање на различни патни исправи и 
документи, кои подоцна се проследуваат до МВР, кое е за должено за ре-
шавање на таквите предмети. Од оваа бројка поз итивно е одговорено на 
9.633, а 284 сè уште се решаваат", велат извори во МНР.

кутра и напа тена Македонија, 
која очи глед но сè повеќе ста-
нува предмет на "прос ти туи-
рање". Фено менот не потек-
нува од при родата, туку е 
наметнат од по литичките фак-
тори во држа вава, кои умеат 
да ги наполнат гласачките ку-
тии, да ги под митат гласачите 
со вреќа брашно, а со ми ли-
таризмот на насилниците ја до-
пржуваат горчливата из бор на 
чорба.   

ОСНОВА

Двете најголеми македон-
ски партии СДСМ и ВМРО-
ДПМНЕ имаа можност да ги 
избришат фиктивните гласачи, 
или како што некој ги нарекува 
"мртвите души", кои гласаат за 
власта. Но, сепак не постои 
политичка волја тоа да се 
стори. Сè што прават е со цел 
да се спречат иницијативите 
кои одвреме или навреме нè 
потсетуваат дека за време на 
сите избори предмет на ма-
нипулација се 150.000 или 
160.000 гласови. Од оваа 
бројка секогаш главата ја боли 
опозицијата, која додека ја 
демнее позицијата плаче и 
врева, а штом ќе се дограби до 
престолот заборава на бол-
ките од времето кога била 
втора во државата. И така 
секои четири до пет години се 
повторува циркусот. Во бе ле ж-
никот на Единствениот из-
бирачки список, остануваат 
"мртвите души", кои по разни 
основи ги создаваат поли ти-
чарите.

Графата на лица кои се на-
оѓаат на привремена работа 
во странство не е средена. 
Карактеристичен пример за 
тоа се општините во Тетовско 
или во Гостиварско. Или, на 
пример, бројот и структурата 
на населението на Општина 
Ресен, добиена со пописот од 
2002 година, доколку се спо-
реди со бројот и структурата 
што фигурира на Избирачкиот 
список, не одговара во многу 
сегменти или елементи, би-
дејќи се јавуваат различни 
бројки. Во некои населени 
места се јавува голем број 
починати лица кои не се из-
бришани од ЕИС. Пример за 
тоа се Стара Вина, Витолишта 
и други. Во меѓувреме, се 
манипулира и со бројката со 
женската и со старосната по-
пулација, која е добиена со 
демографските податоци од 
пописот од 2002 година, а не 
се ажурира во Единствениот 
избирачки список.

"Фактичката состојба по-
кажува дека сите овие години 
постои голем број непо сто-
ечки гласови, да речеме не ис-
чистени од избирачкиот спи-
сок, кои поради разни при-
чини се појавуваат во него, да-
ли тоа се починати, иселени 
или во моментов тоа се лица 
кои заминале на привремена 
работа во странство итн.", ис-
такнува пратеникот Жарко 
Караџоски. 

Според него, овој проблем 
постојано се појавува, подоцна 
тој се злоупотребува и по сто-
јано влијае на крајниот ре-

зулатат на изборите. 
"Последните вонредни прет     -

седателски избори пока жаа 
дека оваа бројка не е за за-
немарување и се движи околу 
50.000. Само за пример, спо-
ред официјалните пода тоци 
кои ги имаме, бројката на 
лицата кои се наоѓаат на кус 
временски престој на при-
времена работа во странство 
се движи околу 15.000, а оние 
со траен престој, кои имаат 
државјанство се некаде околу 
30.000, или заедно по таа ос-
нова бројката достигнува до 
50.000 државјани. Значи, до-
колку ги земеме и другите не-
расчистени бројки, мислам де-
ка бројката е многу голема, 
можеби и околу 200.000 гла-
сачи, кои постојано се предмет 
на злоупотреба", истакнува Ка-
раџоски. 

Тоа не е малку, констатира 
овој пратеник, но и покрај по-
стојаните забелешки про бле-
мот никој не сака да го реши, 
бидејќи битно влијае на крај-
ниот резултат. Прилеп скиот 
претставник на народот, кој во 
меѓувреме застана зад та бо-
рот на ВМРО-Народна, вели де-
ка за време на ВМРО-ДПМНЕ 
се имало волја греш ката да се 
поправи, но времето и другите 
егзистенцијални про блеми во 
државава ги од ло жила нив ни-
те настојувања.
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 А СО "МРТВИТЕ ДУШИ"
  Т БРОЈ ГЛАСАЧИ ВО ДРЖАВАВА

"Морам да потенцирам де-
ка кога ВМРО-ДПМНЕ беше на 
власт, ние за разлика од се-
гашната позиција сепак имав-
ме волја за решавање на про-
блемот, бидејќи тогаш многу 
работи прифативме од нив, 
односно она што опозицијата 
го бараше тоа и го направивме. 
Доказ за тоа се Законот за из-
бор на пратеници, изне сува-
њето на процентуалната лис-
та, измените на Законот за 
избор на претседател и други 
законски проекти, коишто ги 
направиме дури и во Законот 
за избирачките списоци. Ме-
ѓутоа, факт е и тоа дека сè не 
можеше да се заврши затоа 
што бевме притиснати со мно-
гу побитни проблеми", ве ли 
Караџоски.

Според него, гаранција за 
таквите измени се тогашните 
локални избори, кои како 
власт ги организирале, а кои 
подоцна изродиле одредени 
проблеми и сомневања по-
ради што направиле напори 
следните избори, парламен-
тарните, да бидат уште под е-
мократски.

"Во 2002 година пар ла мен-
тарните избори минаа ап со-
лутно демократски, неза висно 
од тоа што ги изгубивме. Ме-
ѓутоа, оваа власт која сега не 
гледа потреба и нема чувство 
да прифати нешто од опо-
зицијата, освен декла ра тив-
ното признавање, таа не нуди 
конкретно решение. Еве, веќе 
влегуваме во трета го дина од 
мандатот, а во меѓу време ни 
се случија пред вре мени прет-
седателски избори, сега доа-
ѓаат локалните избори и нè 
чекаат и парламентарните. До-
колку со ова темпо вака се 
продолжи не очекувам дека 
нешто ќе се измени на ова 
поле. Мислам дека тоа на мер-
но се прави со единствена при-
чина што повеќе да се за држат 
на власт. Со оваа бројка на 
гласови, како од страна на ал-
банските, така и со маке дон-
ските, власта може да мани пу-
лира", вели Кара џоски.

Оваа сериозна аномалија 
може да се среди доколку пос-
тои политичка волја да се 

испочитува законската про-
цедура, односно треба да се 
донесе Предлог-закон во Со-
бранието, кој заеднички би 
бил усогласен и врз негова ос-
нова многу лесно би се ис чис-
тиле избирачките спи соци. Со 
овој Предлог-закон би се пос-
тавила основната за конска и 
правна рамка врз чија база би 
се остварувал процесот, ука-
жува Караџоски.

"Пред извесно време ние 
имавме обид да протуркаме 
закон во Собранието, со кој на 
нашите граѓани кои се на 
привремена работа во стран-
ство ќе им овозможевме да 
имаат право да гласаат во 
конзуларните претставништва 
и автоматски со тоа се ели-
минира можноста некој за нив 
да гласа. Со обидот ќе се ово з-
можеа и ред други одредби, 
коишто во рамките на за кон-
ската собраниска процедура 
можеа да го средат проблемот", 
истакнува Караџоски.

Пратеникот потенцира де-
ка ако се стремиме да станеме 
дел од Европската унија, мо-
раме да го следиме примерот 
со Република Словенија, која 
влезе во ЕУ а сепак има од-
редба во Законот со која им 
овозможува на своите граѓани 
кои се на привремена работа 
во странство да гласаат во рам-
ките на конзуларните прет став-
ништва. Тоа не е единствен 
пример, тука се Англија, Фран-
ција, Швајцарија, Хо лан дија и 

Германија. Овие ре номирани 
земји на основа на нивните 
уставни права им ово змо жу-
ваат на своите гра ѓани да го 
користат правото за гласање. 
Ваквите примери мораат да се 
следат, но постои и една друга 
причина која по крај уставната 
одредба мора да се земе 
предвид, а тоа е кога велиме 
дека Македонија е земја која 
економски е си ромашна и за-
тоа не можеме да очекуваме 
дека нашите гра ѓани ќе се 
враќаат дома само за гласање 
и притоа да се соочуваат со 
проблемите од економска 
природа, со про цедурата за 
визи итн. 

Во контекст на ова се на-
доврзува и проблемот со ал-
банските гласови кои по разни 
основи "имаат 100 др жав јан-
ства и како такви се пре леваат 
преку нашата гра ница, којашто 
ја имаме и за нив во секој 
момент е фиктивна".

Караџоски вели дека так-
вите албански гласови се пре-
леваат и од Косово и од Ал-
банија, а таа бројка не е за 
фрлање и затоа има разлики 
во пописот на населението, но 
и при гласањето.

КРИТИКИ

Пред извесно време, од 
Министерството за правда 
опозиционите партии побараа 
да го исчисти Избирачкиот 
спи   сок од фиктивните гласачи, 

пред одржувањето на ло кал-
ните избори. Во таа пригода 
ексминистерот за правда, Џе в-
дет Насуфи,  претпостави де ка 
има повеќе од 150.000 вак ви 
гласачи, кои се појавуваат на 
сите избори.

"Македонскиот политички 
блок, ВМРО, велеше дека има 
премногу Албанци, кои  на-
водно се дојдени од Косово, а 
се во избирачките списоци. 
Меѓутоа, и албанскиот блок, 
дури и опозицијата, било која,  
своевремено често крити ку-
ваше дека во списоците има и 
умрени и два пати запишани", 
изјави Насуфи.

ВМРО-Народна не очекува 
Избирачкиот список да биде 
стопроцентно реален на денот 
на гласањето, зашто овој 
список се затвора цел месец 
пред да се одржат изборите. 
Стојановски, кој на средбата 
во Министерството за правда 
ја претставуваше ВМРО-На-
родна, иако формално, сè 
уште беше пратеник на ВМРО-
ДПМНЕ, изјави дека клучно е 
граѓаните сами да ги проверат 
податоците во листата на гла-
сачи. 

"До затворањето на Из би-
рачкиот список, проблем е тоа 
што сè се има направено, дали 
се ажурирани сите оние по-
датоци, во смисла на умрени, 
во смисла на опис на из би-
рачки места, дали гласачите 
доволно ќе бидат инфор ми-
рани  каде треба да гласаат", 
ис  такна Блаже Стојановски од 
ВМРО-ДПМНЕ.

Министерката за правда 
Мери Младеновска - Геор ги-
евска рече дека доколку гра-
ѓаните побараат корекции во 
ЕИС тие се подготвени да ги 
направат. 

"Секој кој наполнил 18 го ди-
ни може дополнително да се 
впише, а да се избришат оние 
лица кои го изгубиле правото 
на глас поради смрт или по ра-
ди отпуст од др жав јанство и 
дека овие податоци, кои ги 
има Министерството за прав-
да, одговорно ги ажурира со-
гласно позитивните про пи си", 
изјави Младеновска - Ге ор гиев-
ска, министерка за правда.


