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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

К А Л А Ш Њ И К О В ,  К А Л А Ш Њ И К О В ,  К А Л А Ш Њ И К О В . . .

КОЛКУ Е "СЛАТКА ФОТЕЛЈАТА 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДИК"?

одека се крчка Из-
борниот законик, кој 
треба да нè вивне до 
небото, или да нè до-
веде во заблуда дека 

ќе имаме фер и демократски 
парламентарни избори во 
2006 година, на маргините 
од општествените, политич-
ко-кабинетски дворски игри, 
се провлекуваат информа-
ции  те за местото и за улогата 
на Државната изборна коми-
сија, која по обичај го јаде 
стапот за лошите спроведени 
избори.

Во овој петнаесетгодишен 
период од парламентарниот 
демократски плурализам во 
Република Македонија про-
дефилираа разно-разни пр ет-
седатели и имиња на ДИК. Во 
тој процес, одредени лич-
ности, од магаре се качија на 
коњ додека, пак, други кои 
се замислуваа дека "го фа-
тиле Бога за брада", по заслу-

Неколкуте "бивши или довчерашни прет се-
датели", кои ја почувствуваа жешката фотелја, 
а сега мирно се укотвени, ни навестуваат дека 
системот на државата, кој за време на из бо-
рите мора да е во константно раздвижување, 
не функ ционирал. Значи, ниту МВР имало ка-
па ци тети навреме да интервенира во спре-
чувањето на инцидентите во избирачките 
места, а уште повеќе македонското право-
судство се зани мавало на вистински начин по 
пристигнатите жалби за групно гласање, кр-
шење на гласачки кутии, неотворени из би-
рачки места итн.

Никола Коневски, Петар Најденов, Лилјана 
Ристова-Ингилизова, Јосиф Луковски, Ми р-
јана Лазарова-Трајковска и Стево Пен да ров-
ски се досегашните претседатели на ДИК.

га се овенчаа со титули и 
дебели конта. Оттаму се на-
метнува прашањето дали 
всуш ност сме имале демо-
кратски избори? Одговорот 
е јасен. Но, сепак сè уште за-
интригира улогата на прет-
седателот на ДИК и работата 
на другите членови. Дали и 
на крај ќе им дојде па мет, 
или луѓето всушност би ле 
спречени да си ја из вр шу-
ваат законската задача, ко ја 
била попречувана со раз ни 
методи на притисок и со 
прив   лечни понуди за пови-
соки функции?    

МЕТОДОТ НА СТРАВ

Дали за време на изборите 
претседателот на Државната 
изборна комисија имал мож-
ност да биде "и бог и ба ти-
на"?

Дали претседателот на ДИК 
седел со скрстени раце, иако 
биле воочени неправилности 

при спроведувањето на из-
борите?

Дали "поглавицата" на ДИК 
поседувал законски ме ха ни-
зми за да може да ин тер ве-
нира во спречувањето на 
нерегуларностите во избо-
рите?

Во овој момент, одговорот 
на круцијални прашања не 
го бараа политичките пар-
тии, бидејќи постојано се за-
нимаваа со законската ре гу-
латива.

Неколкуте "бивши или до-
вчерашни претседатели", кои 
ја почувствуваа жешката фо-
телја, а сега мирно се укот-
вени, ни навестуваат дека 
системот на државата, кој за 
време на изборите мора да е 
во константно раздвижу ва-
ње, не функционирал. Значи, 
ниту МВР имало капацитети 
навреме да интервенира во 
спречувањето на инциденти-
те во избирачките места, а 
уште помалку македонското 
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правосудство на вистински 
начин се занимавало по при-
стигнатите жалби за групно 
гласање, кршење на гласачки 
кутии, неотворени изби рач-
ки места итн. Кара ктерис ти-
чен пример за ова е извеш-
тајот од едно избирачко мес-
то во Општина Зајас, каде 
сите, 100 процентно, гласале 
за ДУИ, иако објективно тоа 
не било можно, а при тоа има-
ло сериозни забелешки во 
спроведувањето на избо ри-
те. Имено, претставникот на 
ДПА го потпишал извештајот 
под притисок на калашников. 
Втор пример е судењето про-
тив осомничениот за убис-
твото во Кондово, кој како 
случај се провлекува цели 
шест години во право суд-
ството, а и за него имало 12 
очевидци.

Згора на тоа, за "шлаг вор-
тот" биде уште поголем, од-
носно шлагот на тортата да 
биде посладок, наместо да 
се подигнува рејтингот, ди-
ректните партиски прити со-
ци придонесувале за пока-
чување на крвниот притисок 
кај членовите на ДИК. Тоа 
значи дека товарот го спо де-
лувале сите членови на Ко-
мисијата, но маката му била 

оставена на... лекарот кој на-
водно му го спуштал крвниот 
притисок на дотичниот прет-
седател.

Затоа се прашуваме, кој ја 
мати водата? Кој на "не роде-
ниот Петко" му крои капа? 
Ако длабоко се анализираат 
сите последни потфати на 
власта, а уште повеќе на опо-
зицијата, балансот меѓу стра-
вот од лажирање на избо-
рите и односот на владе јач-
ката гарнитура кон паролата 
"колку е слатка фотелјата", не 
е постигнат. Сè се сведува на 
методот страв, кој и непри-
јателите и победниците ги 
чува на дистанца. 

Во тој контекст, за сега 
никој не го открива името на 
идниот претседател на ДИК, 
кој треба да ја исправи "кри-
вата Дрина". Всушност, и прет-
седателот да го даде опо зи-
цијата, тоа не претставува до-
волна гаранција за спрове-
дување фер и демократски 
избори. Зошто? Во овој мо-
мент, според проценките на 
поранешните први луѓе на 
ДИК, од практична пригода 
не е можно да се направи се-
риозна култивизација на др-
жавната администрација 
(30.000), која патем мора да 

научи да пишува извештаи, 
да знае како да реагира кога 
ќе биде под притисок итн. 
Имено, времето ја гази оваа 
иницијатива, а при тоа не-
достасува главната алка од 
синџирот на ДИК, кој треба 
заедно со членовите на Ко-
мисијата да донесет многу 
под законски упатства и об јас-
нувања за спроведувањето на 
изборите. 

МАНИПУЛАЦИЈА И 
ОМАЛОВАЖУВАЊЕ

Во меѓувреме, треба да се 
истакне дека главен проблем 
се обрасците за истакнување 
на кандидатските листи, во 
чиј метеж досега најмногу се 
снаоѓаа претставниците на 
политичките партии, кои го 
застапуваа нивниот интерес 
и истовремено ја контро ли-
раа работата во избирачките 
одбори. Ако на ова се на до-
врзат однесувањата на су ди-
ите, чија инволвираност во 
изборниот процес е дис ку та-
билна и за власта и за опо зи-
цијата, кои често биле под-
лож ни на малтретирање, ма-
нипулација и омало важува-
ње, како во примерот со су-
дијата кој беше член на из би-

рачката комисија во Тетово, 
при што никој не го "шиша-
ше", а го омаловажуваа и ДПА 
и ДУИ, тогаш сè личи на тур-
литава.

Иницијативите за поста-
вување 3.000 видеокамери 
во избирачките места не им 
одговараат ниту на власта, а 
ниту на опозицијата. Тој до-
каз за немирите и непра вил-
ностите на гласачкото место 
не поминува на суд, за су ди-
ите видеоклипот не прет ста-
вува материјален доказ, би-
дејќи не е донесен соодветен 
закон со кој ќе се покрива 
валидноста на бурлеската 
која се случува во и околу из-
бирачките места. Истовре ме-
но ако се надоврзат вистин-
ските случки за пијаните по-
лицајци, кои го шетаат "пен-
дрекот" и патем ги боли уво-
то за повикот на претсе да-
телот на ДИК, кој сака да ги 
растера толпите на привр-
заниците на политичките 
пар тии, тогаш за што да збо-
руваме. Со законски интер-
венции не може да се по доб-
ри положбата на претсе да-
телот на ДИК, а за волја на 
вистината проблемот се усло-
жнува што во умот сè уште 
немаме култура за гласање.


