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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

КАМПАЊАТА ГИ ВРАТИ ЛИДЕРИТЕ НА НИВНИТЕ ЗАБОРАВЕНИ 
КОРЕНИ

"И НИЕ ИМАМ  
ЗА ПАРЛАМ  

Македонските поли-
тичари не ги из не-
надија граѓаните со 

своите прошетки низ попла-
вените домови во Тетовско и 
Скопско, а уште повеќе со 
најавите и меѓусебните пре-
пукувања во врска со из гот-
вувањето на изборната ре-
гулатива, која ќе ги одреди 
правилата за новите парла-
ментарни избори во 2006 го-
дина. 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 

 "Ние ќе побараме еден поинаков начин 
на средба и се надеваме да изнајдеме ре-
шение за проблемот", изјави претседателот 
на ВМ РО-ДПМНЕ, Никола Груевски.

"Ќе ги примам со кого сакаат, колку са-
каат нека дојдат, нека ја промовираат коа-
лицијата 'За подобра Македонија', нека не 
се сликаат со Весна Јаневска, само да стиг-
неме до реше ние то", изјави премиерот Вла-
до Бучковски.

Затоа не нè изненадуваат 
меѓусебните препукувања 
на релација Бучковски и Гру-
евски, кои било во патики 
или во копачки се појавуваа 
во оние средини што кла сич-
но се сдсмовски или вмров-
ски центри на моќта. Леф тер-
ното однесување на поли ти-
чарите при решавањето на 
горливите проблеми на гра-
ѓаните не ја префрлаат од-
говорноста за раководењето 
на државата, туку напротив 
уште повеќе ја зголемуваат, би-
дејќи освојувањето на вл аста 
зависи од успешноста во ме-
наџирањето на кризите и 
нор  малното функциони ра ње 
на општеството. 

 
"ПАРТИСКИ ЉУБОВНИ 

ПИСМА"

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски, не му ве ру-
ва на премиерот Владо Буч-

дека претпарламентарните 
бракови се распаѓаат со ос-
војувањето на собраниските 
столчиња, кои ако се пот се-
тиме повторно се во завис-
ност од гласачката волја, која 
во моментов покажува разо-
чараност, индолентност и 
незаинтересираност за ли-
дерските амбиции на Буч ков-
ски и на Груевски. Ако двај-
цата не си веруваат, дали "на 
жими мајка" ќе имаме фер 
избори? Тоа зависи од многу 
фактори но, пред сè, од из-
борните правила, кои се крч-
каат во партиските штабови. 
За сега политичарите преку 
гулаб-писмоносец си раз ме-

нуваат ниски удари во плек-
сус. Се допишуваат, а во прак-
тиката таквите пораки не ва-
жат од денес за утре. Имено, 
по преписката меѓу Бучков-
ски и Груевски, лидерот на 
ДПА, Арбен Џафери, да не би-
де покусо му испратил "поли-
тичко љубовно писмо". 

На тој начин из борното 
законо давство си го отвора 
патот. На мегдан ќе би дат по-
викани две те коа ли ции. Пре-
миерот Вла до Буч ковски го 
информи ра ше Ни кола Груев-
ски дека и тој има "'коњи 
Вранци' за тр чање". Про тив-
тежа на него виот пар тиски 
блок: Стојан Андов, Мар јан 

пред и по изборите животот 
про должува да тече само 
што креирањето на токовите 
им го препуштаме на не скро-
мните партиски босови, кои 
очигледно не ја почитуваат 
волјата на електоратот. От-
таму е и слабата предизборна 
атмосфера која се надувува 
со разни маркетингшки три-
кови, кои имаат цел да на пра-
ват шпанска сапуница која ќе 
им ги замачка очите на гла-
сачите.

ковски дека ќе организира 
фер и демократски избори, 
иако Европската комисија 
стриктно му забрани на след-
ните парламентарни избори 
да употреби сила или разни 
методи на групно гласање. 
Затоа се реши за споде лу ва-
ње на одговорноста со свои-
те партнери од коалицијата 
"За подобра Македонија". Но, 
во тој колаж од интереси кој 
кому треба да верува, ако до-
сегашната практика покажа 

ПАРДОН - НЕМА ПОВЕЌЕ ЗАЕДНИЧКО ФОТОГРАФИРАЊЕ ПАРДОН - НЕМА ПОВЕЌЕ ЗАЕДНИЧКО ФОТОГРАФИРАЊЕ 
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Е 'КОЊИ ВРАНЦИ' 
ЕНТАРЕН ЧОЧЕК!"

Ѓорчев и Љу бисав Ива нов-
Ѕинго, ќе му бидат тра ди цио-
налните парт нери од коа ли-
цијата "За Ма ке до нија за-
едно", Ристо Пе нов, Ке нан Ха-
сипи, Иван Сто иљ ковиќ, Неж-
дет Мустафа, Ра  фет Муми но-
виќ.

"Вака ќе се оствари по ли-
тички дијалог меѓу парла мен-
тарната опозициона коали-
ција од една страна и пар ла-
ментарната владејачка коа-
лиција од друга страна", пре-
сметал Бучковски.

Инаку, до драстичното ме-
нување на ставот на ВМ РО-
ДПМНЕ, кој до вчера не са ка-
ше директна лидерска ср ед-
ба меѓу Бучковски и Гру ев-
ски, се должи на значењето 
на изборното законодавство 
и успешната перспектива на 
граѓаните во приближува ње-
то до ЕУ.

Притоа опозицијата го ус-
лови Бучковски со следново: 
да се прескокнат заеднич ки-
те слики и фотографирања, 
за  едничките изјави, поздра-
вувања и други формал нос ти.

"Ние ќе побараме еден по-
инаков начин на средба и се 

Во меѓувреме, Арбен Џа-
фери ништо ново не му от-
крива на премиерот Буч ков-
ски, средбата те-та-тет не е 
можна. За Џафери причината 
е позната - неимплемен тира-
њето на Рамковниот до го-
вор. 

"Вашата идеја не ги ко ри-
гира грешките во контекстот 
на меѓуетничките односи, 
туку ги легитимира истите", 
на пишал во своето писмо Џа-
фери.

До Бучковски единствено 
позитивно одговорила несу-
дената претседателка на 
ВМРО-Народна, Весна Јанев-
ска, која ја прифатила по ка-
ната на премиерот. 

"Сигурно ќе одиме и нема 
да ни пречи доколку нè фо-
тографираат или доколку 
има камери", истакна партис-
киот портпарол на ВМРО-НП, 
Александар Георгиев.

Инаку, партијата на прате-
ничката Лилјана Поповска, 
Демократска обнова на Ма-
кедонија, смета дека јавната 
администрација не треба да 
биде вклучена во избирач-
ките одбори, бидејќи држав-

ПРЕПОРАКИ И ЖЕЛБИ

Парламентарните избори 
во Македонија се еден од 
најважните фактори за на та-
мошната судбина на регио-
нот и пошироко. Тие ќе доне-
сат ново политичко милје, во 
кое некои стари политичари 
ќе опстанат, а други ќе ис-
чезнат. Но, и не е толку важ-
но како од политичката сце-
на ќе се изгубат дино сауру-
сите и мастодонтите, туку 
мно гу поважно е на кој на-
чин и како ќе се одржат из-
борите. Досега постојано се 
менуваа правилата на избо-
рите, а сè зависеше од вол-
јата на партиските елити. Од 
нивната суета, страв и дрс-
кост ќе зависат и сегашните 
преговори поврзани со ова 
прашање. Во тој контекст две-
те најголеми опозициони 
пар   тии бараат првиот човек 
на Државната изборна коми-
сија да биде избран по пре-
порака на опозиционерите, 
додека неговиот заменик да 
го предложи владејачката гар -
нитура. Засега, власта пла ни-
ра до март да ги усвои за-
конските измени поврзани 

пред вечерието на изборниот 
процес.

"Контролата на избирач-
ките места треба да ја имаат 
политичките партии едни со 
други, и позицијата и опо зи-
цијата, додека државната ад-
министрација во моментов 
треба да биде исклучена, 
бидејќи 15 години таа се пар-
тизира во РМ", изјави Сил ва-
на Бонева од ВМРО-ДПМНЕ.

Меѓутоа, измените на из-
бор ното законодавство за 
експертите не претставуваат 
одлучувачки фактор за одр-
жување фер и демократски 
избори. Нивното постојано 
менување само го усложнува 
изборниот процес.

"Сметам дека создава до-
полнително оптоварување, 
особено на ДИК, која треба 
да го менаџира тој цел про-
цес на чело со претседателот. 
Факт кој постои е дека кај нас 
пред секои избори се но сат 
нови закони", изјави пр виот 
човек на ДИК по оса мосто ју-
вањето на РМ, Лил јана Рис-
това Ингилизова, ко ја по "ус-
пешно завршената функција" 
се скраси во Ус тав ниот суд, 
чиј претседател е сега.

"Времето за изборите се 
мери во часови, а не во де-
нови, тоа е постојано при сут-
но кога Комисијата се фор ми-
ра на краток рок пред одр  жу-
вањето на изборите", из јави 
Мирјана Лазарова Трај ков-
ска, поранешен прет се дател 
на ДИК, која сега, ис то така, е 
уставен судија.

"Во континуитет никогаш 
во РМ не се работени ре фор-
ми на изборното законодав-
ство", 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 вер-
зија на изборните закони, а 
до март, кога се планира нив-
ното изгласување, ќе играме 
чочек. Со музиката ќе орке-
стрира, односно ќе диригира 
владејачкото мнозинство. Ре-
довниот термин за одржу-
вање на изборите е 3 јули, 
време кога почнуваат лет ни-
те одмори, еден од факто ри-
те кои битно влијаат врз ре-
зултатите од парламен тар но-
то изгласување.

надеваме да изнајдеме ре-
шение за проблемот", изјави 
претседателот на ВМРО-ДП-
МНЕ, Никола Груевски.

По ваквата првична ре ак-
ција на опозициониот ли дер, 
премиерот Бучковски изјави 
дека Груевски имал проб-
леми со својата суета, па 
затоа ги прифатил него вите 
барања.

"Ќе ги примам со кого са-
каат, колку сакаат нека дој-
дат, нека ја промовираат коа-
лицијата 'За подобра Маке-
донија', нека не се сликаат со 
Весна Јаневска, само да стиг-
неме до решението", изјави 
Бучковски.

ните службеници се парти-
зирани и претставуваат ма-
шинерија за остварување на 
одредени политички цели на 
партиите од власта. Според 
Поповска, нејзиното внима-
ние ќе биде сконцентрирано 
во консолидирањето на пар-
тиската мрежа.

"Нека заврши форми ра ње-
то, официјализирањето на 
ДОМ, ние ќе се вклучуваме и 
ќе работиме во сите поли-
тички процеси во земјава. 
Затоа сега го следиме про-
блемот со законодавството, 
тој нè интересира, така што 
сè по ред", изјави Поповска.

со изборното законодавство. 
Овие измени секогаш беа оп-
равдувани со препораките 
на меѓународната заедница 
која, главно, по забелешките 
на нивните експерти, бараше 
фер избори и почитување на 
постојните законски про писи.

Според моментното рас-
положение, судиите нема да 
бидат отстранети од избор-
ниот процес. 

"Судиите нема да ги трг не-
ме, судиите ќе бидат прет се-
датели на изборните коми-
сии. Немаме друга армија, 
освен армијата во админи-
страцијата", изјави неодамна 
премиерот Бучковски во 


