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ГЛАС НА ЈАВНОСТА ПИСМА
ДЕМАГОГИ ЈА  НА  ДЕМАГОГИ ЈА  НА  
ПОЗИЦИЈАТАПОЗИЦИЈАТА

Заврши државното из бор-
но "првенство" на поли тич ка-
та сцена во Македонија. Ти-
мовите и играчите однапред 
беа познати, но сепак и мал-
ку изменети, а единствено 
тактиката на играта ја от кри-
ваа на регионалните бори-
лишта. Ако ги вратиме се ќа-
вањата од филмуваните нас-
тани на тој ден 1991 година, 
тогаш ќе се види вистината и 
најдобро ќе биде да си ос-
танат на истите места каде 
што беа на тој ден и таа ве-
чер. Токму од тие документи 
може да се види и да се 
потврди кој за што беше, кој 
за што се залагаше, кој, што и 
колку направи дотогаш, а и 
сите години на нивното вла-
деење. Сè друго што се збо-
руваше и за што се залагаше 
сегашнава опозиција е чиста 
демагогија, фрлање пепел во 
очите на народот и негово 
ставање на уште поголеми 
маки.

Тие не сакаа, не можеа, не 
умееја, немаа храброст да 
пра ват држава со сите ат ри-
бути, тие работеа и се плашеа 
од други "браќа". За так во то 
работење и ре зултатите 
најдобро збо рува ат аргумен-
 тите, а ги има мно гу. Тие не 
сакаа да се зафаќаат да ра-
ботат на жешки пра ша ња, 
тие донесуваа закони са мо 
за нивна употреба и во нивна 
полза. Тие не смееја долго 
време да ја прекинат па поч-
ната врвца со нивните "бра-
ќа", а сè тоа Македонија ја 
чинеше многу жртви и дол-

горочни последици.
Господата од сегашната 

опозиција не можат да одат 
напред со вакви шаблонски 
методи и сфаќања од пора-
нешниот режим. Вашите збо-
рови "ние ако не бевме, ќе 
беше... или ако останеме ќе 
биде, дајте ни уште еден 
мандат", се најобична фраза 
и излишена лага. Во изми-
натиот период многу дема-
гогија се посеа на многу 
места, во многу пригоди, та 
дури и кај странските асо-
цијации, се служеа со кодо-
шење и бараа причина за 
прошка за стореното кон 
странските организации. Не-
кои настани личеа и на мас-
кенбал и на карневал, но со 
последните договарања - 
коа  лицирања се чини дека 
веќе нема арсенал на маски.

Добро да е така, но дали и 
народот ќе разбере и ќе прос-
тува и понатаму?

Господа, ако смеевте, мо-
жевте и знаевте, тогаш ќе 
направевте повеќе. Вашите 
вредности направија тешки 
последици кај народот на 
Македонија. Народот се ис-
трауматизира, тој е искраден, 
на улица истеран, во црнина 
завиен. 

Со други зборови кажано, 
се добива заклучок дека на 
македонската политичка 
сцена нема валидна, храбра, 
вредна, чесна, упорна и из-
држлива до крај сила. Со за-
конските регулативи кои ги 
донесовте како досегашна 
по зиција направивте работи 

кои беа и се само во ваша 
полза.

Господа од експозицијата, 
зошто сакавте уште еден ман-
дат, како мислевте дека на-
родот сè што направивте и 
ќе ви го прости? Народот се 
преплаши што можете да му 
направите за наредните че-
тири години! Што уште не му 
ветувавте, какви уште букети 
на галиматијаси не му на-
бивте во ушите и пред очите? 
Се плашам дека народот ог-
луве, вие станувате неми, а 
трагично погубно за сите нас 
е ако сите заедно сме и глу-
вонеми. Најдобро за народот 
на Македонија е да останете 

само набљудувачи, демагози, 
свиркачи, викачи, тропачи, 
но само од страна, но не и на 
теренот , во играта.

Само продолжите така, би-
дејќи знаете како се работи 
во ова време и со овој народ. 
Вие знаете што и кога им 
треба на пензионерите, на 
учениците, студентите, на 
зем јоделците, на тутунарите 
и на сите будни луѓе во на-
шата држава, а има луѓе кои 
сè уште се во страв од по-
ранешните методи на вла-
деење.                                               
   
Благој Давчевски, 

с. Сопот, Велес
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КОЛКУ  СЕ  ПИСМЕНИ  КОЛКУ  СЕ  ПИСМЕНИ  
МАКЕДОНСКИТЕ  МАКЕДОНСКИТЕ  

ПРАВНИ  ЕКСПЕРТИПРАВНИ  ЕКСПЕРТИ??
 Правните експерти, Др-

жавната изборна комисија 
и граѓанските асоцијации и 
ме диумите на секои избори 
ја вуваат дека најголеми за-
бе лешки имало за т.н. "се-
мејно-фамилијарно" гла са ње.

Сметам дека терминот се-
мејно или фамилијарно не 
треба воопшто да се упо тре-
бува. Но, нашиве "експерти" 
со сомнителни дипломи, фа-
култети и докторати веќе 
16 години упорно си тераат 
по свое. Знам дека служ-
бено, во документите и во 
прописите, овие термини 
не се користат, но во медиу-
мите сепак тие масовно се 
употребуваат и никому не 
му пречат, веро јатно сакај-
ќи оние кои изја вуваат да 
бидат што "посли ковити". 
Ме ѓутоа, ако малку под ла-
боко се навлезе во после-
диците кои можат да про-
излезат, секому му е јас но 
дека ќе мора да се ко ристи 
единствено друга тер ми но-
логија. На пример, гла сање 
на едно лице за други лица. 
Тоа не е исто со прет ход-
ното, а еве и зошто. Ако се 
сака да се спречи т.н. се-
мејно гласање тоа значи 
дека треба секој што ќе 
влезе во просторијата за 
гласање, а притоа му по-

мага на друго лице во гла-
сањето, да се ле гитимира и 
притоа да се про цени дали 
му е роднина. Тоа секако е 
невозможно. Кој мо же да 
тврди дека некој не кому му 
е роднина? Според прези-
мињата може да се по го-
дува, ама колку во др жа-
вата имаат исти прези ми-
ња, а ниту се роднини, ниту 
се познаници. Значи, спо-
ред презимињата не би мо-
жело никако да се утврди 
нечие сродство. Според ад-
ресата на живеење, исто 
така, не би биле сигурни. 
На иста адреса можат да 
живеат повеќемина, со ис-
то презиме, но да не бидат 
никакви роднини. Тука и 
ЦИА не би била сигурна кој 
со кого е роднина, а камоли 
некој од комисиите, што се 
проценува за две-три мину-
ти. Никој, буквално никој не 
би утврдил дали некој неко-
му му е роднина, ако сам 
доброволно не признае. 
Што да се прави во вакви си-
туа ции? Најдобро е најлес-
ното - да не се заморуваат 
коми сиите со бесмислици. 
Што им е гајле кој со кого е 
роднина. Гласот е право на 
избирачот и тој, ако не се 
чувствува способен да гла-
са сам, има полно право да 

бара помош од татко, мајка, 
син, ќерка, комшија, сопруг, 
познаник, непознат, од кого 
сака. Така ќе се реши проб-
лемот кој са ми си го нато-
варивме со тер минот се меј-
но - фамилијарно гла сање.

Сепак, има и друг проб-
лем. Комисиите не се до вол-
но обучени, односно нејас-
ни им се прописите, и на 
тие од локално до речиси 
највисоко ниво, ги толку-
ваат така како што им од-
говара или како што раз-
брале или можеби така ка-
ко што им објасниле над-
леж ните, експертите од по-
високо ниво.

Најдобар пример е гласа-
њето на лице со помош на 
друго лице. Еве што се слу-
чуваше цели 15 години, од-
носно до лани кога на изби-
рачкото место доаѓа лице 
на кое му е потребна по-
мош и кажува дека сака да 
му по могне друго лице. Ко-
мисијата прво го прашува 
зошто сака да гласа со по-
мош на друго лице. Пов-
торно бесмислица. Што неа 
и е гајле зошто сака да гла-
са со помош на друго лице. 
Тоа е негово право, можеби 
има болест на ра цете, мо-
жеби е со слаб вид, можеби 
е неписмено. Но, Ко миси-

јата е упорна и не по пушта, 
сака да знае - од кеиф. Што 
се случува натаму? Ли цето 
пред сите одговара дека 
има мана која не е за 
кажување, му се тресат ра-
цете. Комисијата ако сака 
мо же да не му верува, па да 
се викне доктор специ ја-
лист. Док торот треба да 
испита да ли на лицето 
навис тина му се тресат 
рацете или глуми. Така, со 
сите лица на кои им треба 
помош и - за гласање ќе ни 
требаат десет дена и ноќи.

Што ни е рецептот за 
ова? Најлесен е - нема ни-
каква потреба некој да се 
прашува зошто му е пот-
ребно да гласа со помош на 
друго лице. Не гова работа. 
Тоа не е грижа на коми-
сиите. Поради тајнос та на 
гласањето која е за га ран-
тирана секој кој чув ству  ва 
дека сам не може, треба да 
му биде овозможено да по-
бара помош од друго лице, 
кое сам ќе го избере, лице 
на кое му верува. И тука 
нашиве експерти и комисии 
се залетуваат и прават греш-
ки во чекори, како деца од 
пелени. Им велат на лицата 
кои бараат помош дека не 
смее да им помага роднина, 
бидејќи тој ќе им влијаел на 
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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

гласањето. Најголема глу-
пост. Секое лице, познато 
или не познато, може да 
влијае на гласањето, ако 
сака. Но, секој би посакал 
да му помага лице во кое 
има доверба, отколку некој 
што не го познава. А, ко-
мисиите токму тоа го пра-
ват, со сила ги тераат лицата 
кои не можат сами, да им 
помагаат лица кои ко ми-
сијата ќе им ги "тутне", под 
изговор да се спречело 
семејно гласање. Глупост 
до глупост. Да ги пра шаш 
што со тоа се спречува, што 
се постигнува, никој не 
знае да објасни. А, секој 
про пис треба да има тол-
кување и оправданост. Ко-
ми сиите зна ат само едно, 
претходните 15 години - 
така ни рекоа одозгора, да 
нема фамили јарно гласање. 
Во оваа при лика да кажеме 
пример за фамилијарно гла -
сање, какво што тие треба 
да спречат, но всушност се 
работи за гла сање на едно 
лице за друго или за други 
лица. Влегува човек во из-
бирачкото место, со себе 
носи своја лична карта, но 
уште неколку други или 
најмалку уште една од лице 
кое не е присутно на гла-
сањето. Човекот вели де ка 
сака да гласа и за себе и за 
лицето кое не е тука, мајка, 
татко, комшија, другар итн. 
Тоа не треба да биде дозво-
лено и тоа е тоа што треба 
да го спречува комисијата. 
Но, кој да разликува вака 
ком плицирани ситуации. 
Мо же би деца од детска 
градинка ќе ги разберат, 
ама коми сиите - никако. 

Затоа, препорака е екс-
пертите и комисиите да не 
се мачат премногу, лицата 
сами да одлучат кој ќе им 
помага во гласањето, некој 
во кого имаат доверба и со 
тоа проб лемот е решен. Ли-

цето само го презема ри-
зикот, добро волно си бара 
помошник, по свој избор. 
Исклучок е само доколку 
тоа е само и побара по-
мошник, па во тој случај 
комисијата по случаен из-
бор од другите гласачи го 
одре дува. На овој има сли-
чен пример, кога болен, 
непод вижен човек сака да 
гласа во својот дом. Во из-
минативе 15 години коми-
сии од неколку членови го 
посетуваат бол ниот, вед-
наш го прашуваат за кого 
сака да гласа. Ниту срам, 
ниту перде, треба да го ка-
же својот избор пред сите 
нив, а за тајноста на гла са-
њето "уво не ги боли". Треба 
вака, членовите на коми-
сиите да му остават ливче 
на болниот, да излезат над-
вор, тој да заокружи кому 
му го дава својот избор, да 
го свитка, а потоа тие да го 
пуштат во кутијата. Ако бол-
ното лице не може само да 
го изврши гласањето треба 
да му е дозволена помош 
од друго лице кое сам ќе го 
избере, а ако нема такво ли-
це и сам се определи да ја 
открие тајната за кого ќе 
гласа, дури тогаш треба 
еден член од комисијата да 
му излезе во пресрет и да 
му помогне при гласањето.

Оттука мој предлог е во 
иднина во прописите да се 
нагласи дека секој кој има 
потреба од помош при гла-
сањето сам да избере свој 
помошник, без оглед дали 
е член на неговото семеј-
ство, а притоа да биде за-
гаран тирана тајноста на 
гласањето и тајноста на 
причините по ради кои сака 
да гласа со помош на друго 
лице. Тоа треба да важи и за 
лицата кои се болни или 
изнемош тени и гласаат во 
својот дом. Цели 15 години 
во практи ката се гласаше 
без ова да се има предвид. 
Обичните гра ѓани и да реа-
гираа во прво време пос-
тепено се сми ру ваа, а над-
лежните не проја вуваа ин-
терес за тоа што се случува 
на теренот, кога со телото 
беа таму, а со мислите во 
парите, што ми дава за 
право да заклучам дека екс-
пертите од сите партии, ко-
мисиите, граѓанските асоци-
јации и сите инволвирани, 
таму биле само за да спе-
чалат пари, некој помалку, 
други цели богатства. А за 
прописите кој да мисли. От-
тука и темата на почетокот - 
нашите македонски правни 
експерти се - неписмени. 
Ако некој има про тивар-
гументи, повикајте го, нека 

биде тоа и најголемиот екс-
перт, нека каже јуначки, 
јасно и гласно. Нека ме 
убеди во спро тив ното дека 
во овие 15 години во прак-
тиката постапувале пра вил-
но, тие комисиите, си те ин-
вол вирани. Ако тоа му ус-
пее, ќе се извинам, јас како 
поединец. Но, не знам што 
да се прави ако јас како пое-
динец сум во право, а сите 
експерти, разни комисии, 
од бори, граѓански и не-
владини организации 15 
години им се инаетеле и им 
се противеле на моите за-
белешки, долго трајните об-
јаснувања, неко гаш со ча-
сови на избирачките места. 
Верувале или не, се која 
година истото и пов тор но 
истото, но немаше помош. 
Ако излезе дека јас сум во 
право, во што сум убеден, 
тие сите нека ги фрлат дип-
ломите, нека ги прогласат 
за неважни, нека се откажат 
од работните места и од 
функ циите и јавно да кажат 
- Прости ни Македонијо, не 
знаевме оти сме не пис-
мени!

Иле Зарески,
 Прилеп


