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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

"ВОЈНА СО ЗБОРОВИ" МЕЃ У ВЛАСТА И ОПОЗИЦИЈАТА  

МАГАРЕШКИОТ ИНАЕТ  
ПОЛИТИЧКИТЕ "ВЕТЕ 

Народе македонски, без 
навреда кон дру гите 
етнички заедници кои 

живеат во Република Ма ке-
донија, а сите сме во иста ка-
ша, подготвувај се за пар ла-
ментарните избори кои ќе се 
одржат во јули. Но, прет ход-
но купете си еден куп ди ја-
зепами или лексилиуми, би-
дејќи на "неродениот Пет ко" 
уште сега му ја кројат ка пата, 
без да се знаат избор ните 
правила и судиите кои ќе го 
судат мечот. Многумина од 
учесниците во изборната тр-
ка најавуваат дека се по бед-
ници и наводно тие ќе нè 

Има ли поголемо зло од почнување по-
литичка кампања, а притоа секој да ја из бе г-
нува одговорноста за одржување фер и де-
мократски избори? Прво, по силата на функ-
цијата, власта е таа која в раце ги има ин стру-
ментите за создавање услови и кон трола на 
одвивањето на изборите. Второ, за фер и нор-
мални демократски избори опо зицијата тре-
ба да се бори за регуларност, а не да при до-
несува за вжештување на поли тич ката ат мо-
сфера. Вака двата политички су бјекта ја от-
фрлаат одговорноста за одржу ва ње демо-
крат ски избори.

Имено, во овој момент не постои клима за 
подготвување на изборната регулатива, кон-
статира подзаборавениот Дон Кихот на ма ке-
донската политика (Тито Петковски), бидејќи 
"ветерниците", СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ", го ко-
чат процесот.

на која најмногу ни забе ле-
жуваат странците, кои патем 
се подготвуваат да ја при-
фатат улогата да ни станат 
старатели или маќеа. Имено, 
самите му влегуваме во "уста 
на лавот", бидејќи се караме 
за тоа како да имаме "не" фер 
избори, а не регуларни пар-
ламентарни избори, кои ќе 
нè извлечат од калта и ќе нè 
одведат кон Европа. Значи, 
во Собранието ништо не се 
случува, бидејќи надвор од 
него се штимаат изборните 
процеси, а во циркусот се 
вклучени сите, и позицијата 
и опозицијата. Двата блока ја 

водат во наредните четири 
години. Значи, уште петелот 
не закукурикал за да го на ја-
ви денот за избори, а нив ни-
те парламентарци, кои бро-
јат ситно од овој собраниски 
мандат, со полна уста лажат - 
најавуваат дека ќе бидат же-
стоки и остри. Според по-
следните опипливи инфор-
мации, 99,9 или 102,3 отсто 
од Амдиевите проценти од 
"Идризово", најверојатно пар-
ламентарните избори ќе се 
одржат на 3 или на 9 јули. 
Меѓутоа, тоа и не е битно, би-
дејќи е само една алка од 
мно гу важниот синџир, кој 
тре ба да се направи. Во вак-
ва ситуација народот вели 
прво треба да направиш "оп", 
а дури потоа да ја пре скок-
неш изборната матна трка, 

СДСМ И ВМ  
почнаа изборната кампања, 
а во меѓувреме намерно лу-
таат со регулирањето на из-
борната регулатива. Таа тап-
ка во место, бидејќи нема кој 
за неа да зборува или да ди с-
кутира во Собранието. На 
пример, на собраниското за-
седание кое се одржа на Во-
дици, на 19 јануари, отсус т-
вуваше првиот човек на за-
конодавниот дом, Љупчо Јор-
дановски, кој освен што со 
умот е во Америка, веќе и фи-
зички не е присутен во Го ле-
мата сала во Собранието. 
Всушност, не беа присутни и 
многумина, а оние кои беа 
таму, можеа да се избројат на 
прсти, театрално изведувајќи 
драма - слична на демон ст-
ран тите против продажбата 
на ЕСМ. 

На страната на СДСМ беа 
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 ГИ СКАРА 

РНИЦИ"

само Кондарко, Ивановска, 
Грковска и Томиќ. Нека из ви-
нат оние кои не ги ставивме 
меѓу нашите редови, но и го-
ренаведените, пред очите на 

јавноста, често ја напуштаа 
салата, што го пренесоа те-
левизиските камери. Ваква 
лоша слика имаше и на ст ра-
ната на опозицијата, Бо не ва, 

Илија Китановски, Блаже Сто-
јановски, Краљев ски... Тол ку 
ли беа?! Сè на сè... ете, такви 
ни се парламентарците, кои 
од нашиот џеб просечно или 
минимум земаат 1.000 евра, 
а за себе уште си обез бедија 
и предвремена пен зија. Дру-
гите кои не ги спом навме 
станаа дипломати. Што ни е 
муабетот? За Из бор ниот за-
коник не слушнавме ниту 

рекол и што рекол... тоа и не е 
толку битно. Изборните про -
цеси се договараат во че-
тири, шест, осум, десет или 
дванаесет пара очи. Поради 
ова, по сè изгледа дека на-
родните избраници ќе бидат 
само гласачка машинерија, а 
тоа што имаат намера да по-
могнат во дефинирањето на 
правилата на изборната ре-
гулатива им паѓа во вода, би-

РО-ДПМНЕ

КОЈ ЌЕ ГИ БРОИ ГЛАСОВИТЕ?

Новиот Изборен законик овозможува Владата лесно да 
ги фалсификува изборите. Овој став го застапуваат ВМРО-
ДПМНЕ и речиси целата опозиција. Претседателот на Де-
мократскиот сојуз, Павле Трајанов, истакнува дека со пр ед-

логот наместо пар тис-
ки кадри во изби-
рачките одбори да 
бидат вклучени др-
жавните админи стра-
тивци, социјал демо-
кратите нудат ре ше-
ние кое оди во нивна 
корист за уште еден 
изборен мандат. Тра-
јанов смета дека не е 
битно кој ќе биде пр ет-
седател на ДИК, ту ку 
кој ќе ги брои гла со-
вите. Лидерот на ДС 
укажува дека СДСМ 
има големо влијание 
во администрацијата.

"Зошто Владата, кога ја презеде власта во 2002-2003 
година, не предложи ваков закон, па за период од 3 до 3,5 
години имаше можност да се изгради систем, да се раз-
работи систем, како и на кој начин оние кои ќе бидат вк лу-
чени во овие изборни тела навистина да бидат непо ли-
тички определени, квалитетни кадри и да бидат ос тр у че-
ни", изјави Павле Трајанов.

За Трајанов, понудата на власта би била поприфатлива 
само доколку претходи процес на департизација на др жав-
ните административци.

збор или два, туку на вреди, 
плукања и величења од сти-
лот "ни направивте мар  ке-
тинг што нам ни од го вара. 
Тоа значи дека ние сме 
победници" итн. Она што 
требаше да се разгледува е 
оставено на буниште, а кој 

дејќи немаат потпора. От сус-
твува политичката волја за 
отстранување на пора неш-
ните изборни слабости: при-
тисок, гласање за повеќе ли-
ца, кршење на избирачките 
кутии, ригорозно казнување 
на "револверашите" итн. Зна-

СМЕШНО Е ТОА, ГОСПОДА!

Државната администрација ги доведе до нож народните 
избраници, кои меѓу себе се надмудруваат, караат и "очи 
си вадат". Имено, СДСМ не се откажува од идејата ад-
министративците да ги бројат изборните ливчиња и затоа 
инсистира тие да бидат вклучени во избирачките одбори.

"Наводните аргументи се дека СДСМ ја партизирала 
оваа администрација и затоа не треба администрацијата 
да учествува во изборниот процес, во избирачките од бо-
ри. Па, тоа е смешно, господа", изјави пратеникот на СДСМ 
и портпарол на оваа партија, Борис Кондарко.

ТИТО ПЕТКОВСКИ 
ВО УЛОГА НА 

МИРОТВОРЕЦ

"Јас се извинувам што 
го прекинав за бав ниот 
дел од сед ницата", из-
јави Тито Пет ковски, кој 
неодамна го напушти 
СДСМ.

"Ова е прва фаза на 
до несување на избор-
ните закони. За главната 
спорна точка, админи-
стра цијата, партиите има    -
ат време до март да ги 
усогласат  ставовите. То-
гаш е планирано да се 
усвојат измените на из борното законодав ст во", истакна 
Петковски во неговата расправа по повод жешката тема - 
Изборниот законик.

"Овде ниту СДСМ, ниту ДПМНЕ немаат концепт за дол-
горочна примена и за локални, и за претседателски, и за 
парламентарни избори", оцени Блаже Стојановски, пра-
теник од ВМРО-НП.
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

чи, овој куп слабости оста-
нува да биде проблем, иако 
во оваа фаза на криста ли зи-
рање на ставовите постојат 
паметни идеи или заложби 
за регулирање на изборните 
правила. Инаку, на сцена се 
два концепта, а поддржу ва-
чите на идеите како ма га-
риња се инаетат, се судираат, 
се поттурнуваат, бидејќи не 
постои волја за компромис, 
односно нема волја за избор 

цијата власта е онаа која в 
раце ги има инструментите 
за создавање услови и кон-
трола на одвивањето на из-
борите. Второ, за фер и нор-
мални демократски избори 
опозицијата треба да се бори 
за регуларност, а не да при-
донесува за вжештување на 
политичката атмосфера. Ва-
ка, двата политички субјекта 
ја отфрлаат одговорноста за 
одржување демократски из-
бори. Имено, во овој момент 
не постои клима за подгот-
вување на изборната регу-
латива, констатира подзабо-
равениот Дон Кихот на ма-
кедонската политика (Тито 
Петковски), бидејќи "ветер-
ни ците", СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, 
го кочат процесот.

"Апсолутно меѓуна род на-
та заедница е во право што 
се наметнува да ни биде ста-
рател", нагласува пратеникот 
Петковски, кој всушност сака 
да укаже дека ако нам ни е 
потребен старател, тогаш "не 

едлага партиите, преку свои те 
претставници во изби рач ки-
те одбори, регионалните ко-
мисии и во ДИК, да го кон-
тролираат изборниот про-
цес. Кое зло ќе го изберат? 
Најверојатно она кое й одго-
вара на владејачката гар-
нитура. Но, има проблем со 
бројот на пратениците, кои 
треба да гласаат за моделот, 
па затоа и се додворуваат на 
опозицијата која, пак, е не-

И НАШИТЕ 
ПРАТЕНИЦИ ИМААТ 

ТЕНКИ НЕРВИ!

"Немојте преку грбот 
на СДСМ да се пре пу ку-
ваат Народна и ВМРО-
ДПМНЕ, ние немаме ниш-
то со тоа", се брани Борис 
Кондарко од же стоките 
реплики.

"Господине Кондарко, 
веќе е одвратно да се 

слу ша, и од Вас и од дел 
од колегите од СДСМ, 
дека ВМРО-ДПМНЕ е гла-
вен дежурен виновник 
во оваа држава за сè она 
што не чини", изјави пра-
теничката на ВМРО-ДП-
МНЕ, Силвана Бонева, во 
нејзината контра реп-
ли ка.

"Ако Ви е одвратно, 
можете да излезете од 
салата", истакна Кондар-
ко во својата "обланда".

Значи, постои можност на 
непријателите да им дадеме 
дополнителни аргументи де-
ка сме вештачка нација и ве-
штачки создадена земја. Теза 
која на сите меѓународни 
манифестации, конгреси и 
симпозиуми постојано ја тур-
каат нашите соседи. Затоа, сè 
ова што всушност се случува 
во собраниската арена е бур-
леска режирана од политич-
ките центри на моќ во зе мја-
ва. Позицијата сака држав-
ната администрација да го 
контролира одвивањето на 
гласањето, а опозицијата пр-

ПО ДЕФИНИЦИЈА

"По дефиниција, власта 
врши страшен притисок врз 
вра ботените во се вкуп ната 
државна и јавна ад ми нис-
трација", истакна пра те ни-
кот Илија Китановски од 
ВМРО-ДПМНЕ во ре пли ката 
по расправата на Бо рис Кон-
дарко.

на помалото зло. Затоа се на-
метнува прашањето дали има 
поголемо зло од поч ну вање 
политичка кампања, а при-
тоа секој да ја избегнува од-
говорноста за одржување фер 
и демократски избори?

Прво, по силата на функ-

одлучна - дали да се фати за 
сламката? Меѓутоа, во овој 
момент, по сè изгледа, ја де-
цот кој го нуди власта е со-
голен, па поради тоа  из бор-
ниот модел се наоѓа во "пат 
позиција". Ниту на небо, а 
уште помалку на земја, би-
дејќи нашите политичари са-
ми вештачки си го подиг ну-
ваат рејтингот, иако тој одам-
на им паѓа надолу. Затоа, ни 
се случува политичарите да 
ни се занесуваат и да се ко-
чоперат со својата не ко гаш-
на слава, која сега треба да 
се испита кај електоратот. 

ПОД ПРИТИСОК 

"Македонија има 40 проценти невработеност. И оние 
луѓе кои не се партизирани во државната администрација 
ќе бидат под многу непријатен жесток притисок да од ра-
ботат некои работи кои се надвор од законот", изјави ли-
дерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, кој не сакаше да 
коментира во врска со понудениот датум за избори, кој го 
предложи премиерот Бучковски.

"КАЛАУЗОТ" НА ОПОЗИЦИЈАТА

"Не сум го слушнал. Јас не бев повикан на брифингот", 
вели Груевски.

"Владата нема капацитет да организира и да спроведува 
фер и демократски избори. Затоа меѓународната заедница 
е во контакт со опозиционите партии", истакна прет се-
дателот на ПДП, Абдулади Вејсели веднаш по средбата со 
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, со кој разго-
варале за парламентарните избори.

сме способни да организи-
раме фер избори".

Но, старателството значи 
уште нешто друго, дека не 
сме подготвени да ја пре че-
кориме реската граница ме-
ѓу поимот за примитивен на-
род и цивилизирана нација. 


