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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

БУЛДОЖЕР ГО УРН  
СОН НА БУЧКО!

В И С О К  Н А П О Н  В О  И З Б О Р Н И О Т  " Ц И Р К У С "

Потпишувајќи го Кодексот за фер из бо-
ри, политичките партии се обврзаа, што 
би рекол премиерот Владо Бучковски, да 
спроведат скандинавски избори, односно 
110 проценти успешни, како што ни по ра-
ча Европа. Но, за жал, веднаш по пот пи-
шувањето се случија многу инциденти. 
Ваквиот лош старт на изборната кампања 
не влева надеж дека навистина овој пат 
ќе имаме избори, од кои сите ќе бидеме 
задоволни, а чии резултати навистина ќе 
ја отсликаат реалната желба на граѓаните 
на Република Македонија.

слушнеме многубројни вер-
бални пресметки меѓу ли де-
рите, вадење на такана ре че-
на "валкана облека" или, пак, 
обвинувања за тоа кој е по-
голем криминалец или, пак, 
кој повеќе ја осиромашил др-
жавата. Но, оружје? Тоа НЕ! 

Така барем претседателите 
на сите политички партии, 
кои ќе трчаат на овие из бо-
ри, пред официјалниот старт 
на изборната кампања, им 
ветија на европските авто-
ритети, потпишувајќи го Ко-
дексот за фер избори. Со не-
го тие се обврзаа, што би ре-

но го потпишал неколку дена 
порано, се случија сите овие 
инциденти, кои не преста-
нуваат. Напротив, нивниот 
интензитет сè повеќе се зго-
лемува, а кулминираше со 
поставувањето бомба пред 
домот на поранешниот прет-
седател на ПДП, Имер Имери, 
чија партија за овие избори е 
во коалиција со владејачката 
ДУИ. Сторителот или стори-
телите на овие инциденти сè 
уште не й се познати на по-
лицијата, иако неофицијално 
од ДУИ за нив ги обвинуваат 
членовите на ДПА која, пак, 

чии резултати всушност ќе ја 
отсликаат реалната желба на 
граѓаните на Република Ма-
кедонија. Токму затоа евро-
претставникот во Маке до ни-
ја, Ерван Фуере, уште на по-
четокот на изборната кам па-
ња се обиде да ги предуп-
реди сите политички партии 
дека Европа нема да толе ри-
ра насилство, како и лажи ра-

кол премиерот Владо Буч-
ковски, да спроведат скан-
динавски избори, односно 
110 проценти успешни, како 
што ни порача Европа. Но, за 
жал, веднаш по потпишу ва-
њето на овој Кодекс, на кој 
потпис ставија сите лидери, 
освен Али Ахмети, кој на вод-

енергично ги демантира, по-
тенцирајќи дека се работи за 
инциденти во режија на ин-
тегративците, бидејќи кај нив 
владеела паника и страв од 
губењето на изборите. 

Ваквиот лош старт на из-
борната кампања не влева 
надеж дека навистина овој 
пат ќе имаме избори, од кои 
ќе бидеме задоволни сите, а 

ТИТО СО ЧЕСНОСТ ДО ПОБЕДА

Зборовите да се урнат 
сите рекорди, да се поч-
не со мобилизација, да 

се раздвижи машинеријата... 
очигледно дека некој ги сфа-
ти поинаку, и сезоната на 
"лов" на гласови за овие пар-
ламентарни избори ја почна 
со булдожер. Но, не за да ури-
ва рекорди во освојување 
гласови, во мобилизација на 
членството или, пак, во раз-
движување на партиската 
машинерија, туку да урива 
пар тиски штабови, каков што 
беше случајот со штабот на 
ДУИ, во скопската населба 
Сарај. 

Булдожерскиот старт на 
изборната кампања, про сле-
ден со три инциденти во Те-
тово, чија цел повторно беа 
партиските штабови на ДУИ, 
како и демолирање на нив-
ниот изборен штаб во Пр шов-
це, и уништување на про па-
ганден материјал во Слатина, 
се чини дека ги даде првите 
сигнали за тоа каква кам па-
ња можеме да очекуваме во 
наредниве десеттина дена, 
ко га температурата во пар-
тиските топломери ќе почне 
значително да се покачува. 

Не е за изненадување да 
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 А СКАНДИНАВСКИОТ 

Првиот контакт на граѓаните со прет се-
дателите на политичките партии се оства-
ри преку билбордите. Додека дојдете до 
дома ќе морате да минете барем низ по-
ловина град, и на билбордите да ги забе-
лежите лицата кои ве повикуваат на гла-
сање. И не само што ве повикуваат да гла-
сате за нив, туку ви ја соопштуваат и по-
раката поради која ве натерале воопшто 
да погледнете во нив. Во ова море од 
лица, секое од нив зборува што би на пра-
вило, доколку му дадете шанса да победи 
на изборите.  

ње изборни резултати, при 
тоа потенцирајќи дека до-
колку продолжи ваквиот тр-
енд, можно е да се применат 
и некои други мерки кои, ка-
ко по обичај, би важеле само 
за нашава земја. На оваа ли-
нија е и амбасадорката на 
САД во Македонија, Џилијан 
Миловановиќ, која допол ни-
телно на разговор има наме-

ра да ги повика претсе да-
телите на ДУИ и на ДПА, Али 
Ахмети и Арбен Џафери. 

ВНИМАВАЈТЕ!  ВЕ 
"ЅИРКААТ" ОД 

БИЛБОРД!

И додека полека почнува 
да се загрева изборната кам-
пања, првиот контакт на гра-
ѓаните на Република Маке-
донија со претседателите на 
политичките партии се ос т-
вари преку билбордите, кои 
подоцна, во екот на кампа-
њата, би требало да бидат 
заменети со популарните ТВ-
изборни спотови и платени 
политички програми. Но, до-
дека дојдете до дома за да го 
вклучите телевизорот, и пр-
ед вестите да одгледате еден 
спот, ќе морате да минете 
барем низ половина град и 
да ги забележите лицата на 

билбордите, кои ве пови ку-
ваат на гласање. И не само 
што ве повикуваат да гласате 
за нив, туку ви ја соопштуваат 
и пораката поради која ве 
натерале воопшто да по глед-
нете во нив. Во ова море од 
лица, секое од нив зборува 
што би направило, доколку 
му дадете шанса да победи 
на изборите.  

Премиерот Владо Буч ков-
ски, кој на овие избори на-
стапува како претседател на 
СДСМ, на својот портрет, кој 
можеме да го видиме по бил-
бордите низ Скопје, одлучил 
да изгледа сериозно, веро-
јатно постапувајќи според 

сопствениот слоган "Да не 
почнуваме од почеток", а кој 
е во согласност со сев куп ни-
от слоган на неговата партија 
"Македонија напред, не на-
зад". Бучковски смета дека 
треба да продолжи таму каде 
што застанал, а за разлика од 

него, неговиот опонент, прет-
седателот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски, со цврста 
боксерска тупаница, од бил-
бордот порачува дека сака 
да почне од почеток. И тоа не 
било како, туку со крупни че-
кори, затоа што вели Ма ке-

НАСМЕВКАТА ВЛЕВА НАДЕЖ

БУЧКОВСКИ СО НОСИТЕЛИТЕ НА ЛИСТИТЕ
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

донија имала сила. 
"Мирна вода брег рони" е 

она што може да се прочита 
од лицето на новиот соци јал-
демократ Тито Петковски, кој 
по низа изгубени битки во 
неговата некогашна партија 
СДСМ, и воопшто во поли-
тичкото плуралистичко жи-
веење, одлучи да вети чес-
ност. Нешто што во Маке до-
нија одамна го има само на 
хартија, односно во избор-
ните програми, додека во 
реалноста се случува нешто 
друго. Но, тој ветува досто-
инствен живот. Тоа што во 
изминативе петнаесет го ди-
ни не можел да им го понуди 
на граѓаните на Република 
Македонија. На иста линија, 
насмевната и полна со надеж 
е и лидерката на ДОМ, Лил-
јана Поповска, за која нај важ-
но е да се остане човек, чиј 
главен приоритет е вла де е-
њето на правото. Тоа може 
да се види и од нејзината на-
смевка на билбордот, исто 
како и онаа на претседателот 
на ВМРО-Народна, Љубчо Ге-
оргиевски, кој сигурен во 
сво јата математика, со ши ро-
ко отворени раце, порачува 
дека биле и дека повторно 
ќе бидат. 

Сепак, најчудно изгледа 
претседателот на ТМРО, Ван-
чо Шехтански, кој очигледно 
сè уште не излегол од својот 
револуционерен филм. Ре чи-
си од секој трет билборд, тој 
на скопјани им порачува де-
ка Македонија му била пред 
сè и над сè. Останува само да 
нè убеди во тоа, што веро јат-
но тешко дека ќе оди. Оста-
натите лица кои "ѕиркаат" од 
билбордите, исто така, се но-
сители на својата партија во 
Изборната единица еден, до-
дека вистинско промашу ва-
ње е Јани Макрадули, кој ка-
ко носител на "Шестката" од 
коалицијата "За Македонија 
заедно", на билборд се најде 
во населбата Аеродром. Ве-
ројатно за да не заборавиме 
на него!

БОМБА - АЛБАНСКИ 
"ЛЕК" ЗА 

ПОСЛУШНОСТ!

Кај албанските политички 
партии билбордите се нешто 
што тие мораат да го на пра-

ват веројатно поради маке-
донските политички суб јек-
ти. Лидерите на ДУИ и на 
ДПА, Али Ахмети и Арбен Џа-
фери, не сакаат многу да се 
сликаат. Тие повеќе пре фе-
рираат во живо да зборуваат 
со својот електорат, кој од 

рање на штабовите, фрлање 
бомби, заплашување на ел ек-
торатот се само дел од фол-
клорот на изборната кам па-
ња на албанските партии во 
земјава, кој се применува и 
за овие избори кои, да пот-
сетиме, требаа да бидат скан-

Македонија мора да го ис по-
читува единственото барање 
на Европската унија - да 
спроведе фер и демократски 
избори, кои барем малку ќе 
можат да ни ја подотворат 
вра тата на Европа. Во спро-
тивно и натаму ќе се наоѓаме 
на списокот на земји во кои 
не се почитува правото на 
слободен избор. Исполну ва-
њето на ова право е во ра-
цете на Владата на Република 
Македонија, која ги спрове-
дува изборите, и која е од-
говорна за сите инциденти. 
Токму затоа Бучковски од 
декларативните заложби и 
желби дека сака да ни се слу-
чат скандинавски избори, мо-
ра да премине во практика и 
да ја задолжи полицијата да 
ги санкционира сите членови 
на политичките партии, кои 
произведуваат инциденти. 
Моќта сè уште е во неговите 
раце. Барем до петти јули.

 Но, тоа не значи дека опо-
зицијата треба да се опушти, 
и како сака да го "обработува" 
својот терен. И таа треба да 
го дисциплинира своето член-
ство. 

Можеби сè тоа е можно 
кај македонските политички 
субјекти, чии членови се по-
кажало дека ги слушаат на-
редбите од лидерот. За жал, 
истото тоа не се случува и кај 
албанските политички пар-
тии, чија битка не се води вер-
бално, туку со оружје. Тука 
куршумот и бомбата се "ле-
кот" за разрешување на не-
доразбирањата. И ако на сè 
ова ги надоврземе "при каз-
ните" од војната, тогаш дефи-
нитивно можеме да очеку ва-
ме уште пожестоки пре смет-
ки меѓу конкурентите ДПА и 
ДУИ. Пред сè, поради фак ти-
те со кои ДПА излегува на 
овие избори. Едноставно јав-
но да проговори за, како што 
велат, тајните затвори во Ал-
банија, во кои од страна на 
ДУИ биле држени високи 
функ ционери на ДПА.

Потпретседателот на ДПА, 
Мендух Тачи, одлучи да про-
говори за "Гвантанамо" од 
Др ач за кој, како што рече, 
поседува и фотографии.

Доколку тоа го направи, 
сигурно е дека не можеме да 
се надеваме на мирна кам-
пања до крајот на изборите!

нив очекува да го кажат она 
што тие сакаат да го слушнат. 
Но, за жал, доколку судиме 
според стартот на кампа ња-
та, зборовите не се почи ту-
ваат многу туку напротив се 
применува истата тактика 
како и за претходните из бо-
ри - да се зборува низ оруж-
јето и насилството. Демо ли-

динавски. Виновни се сите, 
бидејќи "врие" во изборниот 
албански блок. 

Но, што правиме доколку 
истото се прелее и кај ма ке-
донските политички партии? 
Ќе одгледаме ли уште една 
рунда пресметки на релација 
ВМРО-ДПМНЕ-СДСМ? 

Да се надеваме дека нема. 

БУЧКОВСКИ СО ПЕНЗИОНЕРИТЕ, ГРУЕВСКИ 
СО МЛАДИТЕ

Изборната кампања ги мина првите денови. Како 
што и се очекуваше почна мирно, но судејќи според 
почетните митинзи таа сè повеќе ќе се интензивира, 
за што нај за служни ќе бидат претседателите на пар-
тиите. За тоа го ворат неколкуте одржани митинзи на 
кои, главно, можеше да се слушне деградирање на по-
литичкиот противник од аспект на неговата изборна 
програма, но и исмевање на пораките кои еден на 
друг си ги испраќаат од различни градови ширум Ма-
кедонија.

Сепак, првиот впечаток од митинзите на двете нај го-
леми партии, кои се фаворити во изборниот процес, е 
де ка на нив може да се забележи различна старосна 
при сутност. Имено, додека СДСМ, односно неговиот 
претседател Вла до Бучковски, претежно се прет ста ву-
ва пред повозрасната популација, како и онаа стан-
дард   ната-пензионерската, ли дерот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Ни ко ла Груевски, главните пораки ги испраќа до мла-
дите, кои се негова таргет група за до бивање мандат.   

ШТО ЛИ САКА ШЕХТАНСКИ?


