ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА
КАМПАЊАТА ГИ ВРАТИ ЛИДЕРИТЕ НА НИВНИТЕ ЗАБОРАВЕНИ
КОРЕНИ

М

акедонските политичари не ги изненадија граѓаните со
своите прошетки низ поплавените домови во Тетовско и
Скопско, а уште повеќе со
најавите и меѓусебните препукувања во врска со изготвувањето на изборната регулатива, која ќе ги одреди
правилата за новите парламентарни избори во 2006 година. Со тоа непосредно ја
почнаа сезоната за лов на
гласови, која вообичаено се
најавува со пецкање или со
фрлање на по некој "валкан
веш" во лицето на лидерот
или дамата која ја предводи
политичката групација. Во
меѓувреме во државава сè
застанува да се движи, а
дури и врапците знаат дека

Затоа не нè изненадуваат
меѓусебните препукувања
на релација Бучковски и Груевски, кои било во патики
или во копачки се појавуваа
во оние средини што класично се сдсмовски или вмровски центри на моќта. Лефтерното однесување на политичарите при решавањето на
горливите проблеми на граѓаните не ја префрлаат одговорноста за раководењето
на државата, туку напротив
уште повеќе ја зголемуваат, бидејќи освојувањето на власта
зависи од успешноста во менаџирањето на кризите и
нормалното функционирање
на општеството.

"ПАРТИСКИ ЉУБОВНИ
ПИСМА"
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ,
Никола Груевски, не му верува на премиерот Владо Буч-

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"Ние ќе побараме еден поинаков начин
на средба и се надеваме да изнајдеме решение за проблемот", изјави претседателот
на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.
"Ќе ги примам со кого сакаат, колку сакаат нека дојдат, нека ја промовираат коалицијата 'За подобра Македонија', нека не
се сликаат со Весна Јаневска, само да стигнеме до решението", изјави премиерот Владо Бучковски.

пред и по изборите животот
продолжува да тече само
што креирањето на токовите
им го препуштаме на нескромните партиски босови, кои
очигледно не ја почитуваат
волјата на електоратот. Оттаму е и слабата предизборна
атмосфера која се надувува
со разни маркетингшки трикови, кои имаат цел да направат шпанска сапуница која ќе
им ги замачка очите на гласачите.

ковски дека ќе организира
фер и демократски избори,
иако Европската комисија
стриктно му забрани на следните парламентарни избори
да употреби сила или разни
методи на групно гласање.
Затоа се реши за споделување на одговорноста со своите партнери од коалицијата
"За подобра Македонија". Но,
во тој колаж од интереси кој
кому треба да верува, ако досегашната практика покажа

ПАРДОН - НЕМА ПОВЕЌЕ ЗАЕДНИЧКО ФОТОГРАФИРАЊЕ

"И НИЕ ИМАМ

ЗА ПАРЛАМ
дека претпарламентарните
бракови се распаѓаат со освојувањето на собраниските
столчиња, кои ако се потсетиме повторно се во зависност од гласачката волја, која
во моментов покажува разочараност, индолентност и
незаинтересираност за лидерските амбиции на Бучковски и на Груевски. Ако двајцата не си веруваат, дали "на
жими мајка" ќе имаме фер
избори? Тоа зависи од многу
фактори но, пред сè, од изборните правила, кои се крчкаат во партиските штабови.
За сега политичарите преку
гулаб-писмоносец си разме-
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нуваат ниски удари во плексус. Се допишуваат, а во практиката таквите пораки не важат од денес за утре. Имено,
по преписката меѓу Бучковски и Груевски, лидерот на
ДПА, Арбен Џафери, да не биде покусо му испратил "политичко љубовно писмо".
На тој начин изборното
законодавство си го отвора
патот. На мегдан ќе бидат повикани двете коалиции. Премиерот Владо Бучковски го
информираше Никола Груевски дека и тој има "'коњи
Вранци' за трчање". Противтежа на неговиот партиски
блок: Стојан Андов, Марјан

Ѓорчев и Љубисав ИвановЅинго, ќе му бидат традиционалните партнери од коалицијата "За Ма кедонија заедно", Ристо Пенов, Кенан Хасипи, Иван Стоиљковиќ, Неждет Мустафа, Рафет Муминовиќ.
"Вака ќе се оствари политички дијалог меѓу парламентарната опозициона коалиција од една страна и парламентарната владејачка коалиција од друга страна", пресметал Бучковски.
Инаку, до драстичното менување на ставот на ВМРОДПМНЕ, кој до вчера не сакаше директна лидерска средба меѓу Бучковски и Груевски, се должи на значењето
на изборното законодавство
и успешната перспектива на
граѓаните во приближувањето до ЕУ.
Притоа опозицијата го услови Бучковски со следново:
да се прескокнат заедничките слики и фотографирања,
заедничките изјави, поздравувања и други формалности.
"Ние ќе побараме еден поинаков начин на средба и се

Во меѓувреме, Арбен Џафери ништо ново не му открива на премиерот Бучковски, средбата те-та-тет не е
можна. За Џафери причината
е позната - неимплементирањето на Рамковниот договор.
"Вашата идеја не ги коригира грешките во контекстот
на меѓуетничките односи,
туку ги легитимира истите",
напишал во своето писмо Џафери.
До Бучковски единствено
позитивно одговорила несудената претседателка на
ВМРО-Народна, Весна Јаневска, која ја прифатила поканата на премиерот.
"Сигурно ќе одиме и нема
да ни пречи доколку нè фотографираат или доколку
има камери", истакна партискиот портпарол на ВМРО-НП,
Александар Георгиев.
Инаку, партијата на пратеничката Лилјана Поповска,
Демократска обнова на Македонија, смета дека јавната
администрација не треба да
биде вклучена во избирачките одбори, бидејќи држав-

ПРЕПОРАКИ И ЖЕЛБИ
Парламентарните избори
во Македонија се еден од
најважните фактори за натамошната судбина на регионот и пошироко. Тие ќе донесат ново политичко милје, во
кое некои стари политичари
ќе опстанат, а други ќе исчезнат. Но, и не е толку важно како од политичката сцена ќе се изгубат диносаурусите и мастодонтите, туку
многу поважно е на кој начин и како ќе се одржат изборите. Досега постојано се
менуваа правилата на изборите, а сè зависеше од волјата на партиските елити. Од
нивната суета, страв и дрскост ќе зависат и сегашните
преговори поврзани со ова
прашање. Во тој контекст двете најголеми опозициони
партии бараат првиот човек
на Државната изборна комисија да биде избран по препорака на опозиционерите,
додека неговиот заменик да
го предложи владејачката гарнитура. Засега, власта планира до март да ги усвои законските измени поврзани

Е 'КОЊИ ВРАНЦИ'

ЕНТАРЕН ЧОЧЕК!"
надеваме да изнајдеме решение за проблемот", изјави
претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.
По ваквата првична реакција на опозициониот лидер,
премиерот Бучковски изјави
дека Груевски имал проблеми со својата суета, па
затоа ги прифатил неговите
барања.
"Ќе ги примам со кого сакаат, колку сакаат нека дојдат, нека ја промовираат коалицијата 'За подобра Македонија', нека не се сликаат со
Весна Јаневска, само да стигнеме до решението", изјави
Бучковски.

ните службеници се партизирани и претставуваат машинерија за остварување на
одредени политички цели на
партиите од власта. Според
Поповска, нејзиното внимание ќе биде сконцентрирано
во консолидирањето на партиската мрежа.
"Нека заврши формирањето, официјализирањето на
ДОМ, ние ќе се вклучуваме и
ќе работиме во сите политички процеси во земјава.
Затоа сега го следиме проблемот со законодавството,
тој нè интересира, така што
сè по ред", изјави Поповска.

со изборното законодавство.
Овие измени секогаш беа оправдувани со препораките
на меѓународната заедница
која, главно, по забелешките
на нивните експерти, бараше
фер избори и почитување на
постојните законски прописи.
Според моментното расположение, судиите нема да
бидат отстранети од изборниот процес.
"Судиите нема да ги тргнеме, судиите ќе бидат претседатели на изборните комисии. Немаме друга армија,
освен армијата во администрацијата", изјави неодамна
премиерот Бучковски во
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предвечерието на изборниот
процес.
"Контролата на избирачките места треба да ја имаат
политичките партии едни со
други, и позицијата и опозицијата, додека државната администрација во моментов
треба да биде исклучена,
бидејќи 15 години таа се партизира во РМ", изјави Силвана Бонева од ВМРО-ДПМНЕ.
Меѓутоа, измените на изборното законодавство за
експертите не претставуваат
одлучувачки фактор за одржување фер и демократски
избори. Нивното постојано
менување само го усложнува
изборниот процес.
"Сметам дека создава дополнително оптоварување,
особено на ДИК, која треба
да го менаџира тој цел процес на чело со претседателот.
Факт кој постои е дека кај нас
пред секои избори се носат
нови закони", изјави првиот
човек на ДИК по осамостојувањето на РМ, Лилјана Ристова Ингилизова, која по "успешно завршената функција"
се скраси во Уставниот суд,
чиј претседател е сега.
"Времето за изборите се
мери во часови, а не во денови, тоа е постојано присутно кога Комисијата се формира на краток рок пред одржувањето на изборите", изјави
Мирјана Лазарова Трајковска, поранешен претседател
на ДИК, која сега, исто така, е
уставен судија.
"Во континуитет никогаш
во РМ не се работени реформи на изборното законодавство", истакна поранешниот
претседател на ДИК, Стево
Пендаровски, кој се врати на
старата функција - советник
на претседателот на РМ.
За 17 јануари е закажана
собраниска седница на која
ќе се расправа за првата верзија на изборните закони, а
до март, кога се планира нивното изгласување, ќе играме
чочек. Со музиката ќе оркестрира, односно ќе диригира
владејачкото мнозинство. Редовниот термин за одржување на изборите е 3 јули,
време кога почнуваат летните одмори, еден од факторите кои битно влијаат врз резултатите од парламентарното изгласување.

