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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

И З Б О Р Н А  К А М П А Њ А  Б Е З  Е У Ф О      Р И Ј А  И  А Т М О С Ф Е Р АИ З Б О Р Н А  К А М П А Њ А  Б Е З  Е У Ф О   

БЛЕФИРА    ЧКИ ПАТКИ И БЛЕФИРА  
ДЕМОКРАТ    СКИ КУРШУМИ!ДЕМОКРАТ  

Изборната кампања е речиси при 
крај. Поминаа изборните пар-
тиски конвенции на кои беа пре-

зентирани лицата - апликанти за идни 
народни пратеници, како и презен та-
циите на изборните програми, со кои 
политичките партии тргнаа во лов на 
гласови. Некаде при крај се и митин-
гашките каравани, кои крстосуваат ши-
рум Република Македонија, а со нив 
всушност треба да се заокружат овие 
први вонредни парламентарни избори. 
Останува уште да го дочекаме први 
јуни, за официјално да го прогласиме 
победникот на овие избори. 

Сума сумарум, што би рекле поли-
тичарите, сè тече според предвидената 
динамика, со исклучок на изборната 
кампања, која се одвива во еден друг 
дел на Република Македонија, каде ин-
цидентите, за жал, станаа вообичаен из-
борен декор.

Избори како избори. Митинзи, сту-
пидни прес-конференции, меѓупар тис-
ки обвинувања за масовни врабо ту ва-
ња, кинење на изборни плакати, смеш-

На овие избори имаме бледи 
политички говори на митин-
зите на лидерот на победата, 
Никола Груевски, и уште побле-
ди, речиси никакви одговори 
од страна на опози цијата која, 
најдена во нокаут ситуација, не 
само што не знае како да й  
одговори на власта, туку не 
знае ниту како да извлече 
поента за себе. Единствениот 
излез го гледа во "сонцето", кое 
замислете допрва требало да 
дојде. Оттука, се прашувам 
каде ли било ова сонце во 
изминативе седумнаесет 
години мачна и темна 
транзиција, доколку допрва 
очекуваме да нè огрее? Се 
прашувам што ли нè греело во 
годините зад нас додека СДСМ 
константно беше на власт? Кое 
е тоа "сонце" кое опозицијата 
го нуди, а кое допрва може да 
ја огрее оваа мала државичка? 
Или, пак, патката наречена 
"Блефи", која секоја вечер ни 
шета по екраните, е предвесник 
на среќните денови за нас? 
Погрешно, драги мои 
опозиционери. Погрешно. 
Погрешно, затоа што сонцето 
грее и без вас. Затоа што 

сонцето е и мое, па макар 
тоа било исто она кое го 

нацртавте на вашето изборно 
пано. Погрешно, затоа што 
вашата патка "Блефи" не може 
да убеди никого, веројатно 
ниту вас самите, дека тоа што 
со јаже го влече по себе е 
достоен одговор на некои 
прашања, за кои едно време 
велевте дека не заслужуваат 
одговор.

Зошто албанскиот 
политички блок ризикува 
Република Македонија да 
добие негативен извештај од 
Европската унија, и 
истовремено Брисел да нè 
прогласи за единствена земја 
на Балканот во која не можат 
да се одржат фер и 
демократски избори? Зошто 
Албанците во Албанија и на 
Косово гласаат без било какви 
инциденти, и зошто токму 
Албанците од Македонија не 
можат да излезат на избори 
без да се испотепаат? Токму 
овие прашања, на овој 
предвремен изборен циклус му 
ставаат сериозна црна дамка 
која, доколку продолжи да се 
шири,  може да прерасне во 
сериозна пречка за 
отпочнување преговори со 
Европската унија. Дали за тоа 
се свесни ДУИ и ДПА?

но прецртување на лицата од бил бор-
дите, агитирање по домови... значи сè 
што имало на секои претходни избори. 
Но, сепак, за овие избори нешто е по-
инаку. Нешто што оваа изборна кам па-
ња ја прави поразлична од претходните. 
Нешто многу видливо, а малку опип-
ливо. Нешто што недостасува. Нешто 
што се чувствува дека недостасува. Тоа 
е атмосфера. Веројатно ова се први 
избори во Република Македонија кои 
се одвиваат во неизборна атмосфера. 
Можеби во финишот на кампањата, 
партиските штабови, секој во потрага 
по својот глас, ќе одлучат да им дадат 
свежина и вистински дух на изборите, 
но ако денот се познава по утрото то-
гаш овој изборен циклус ќе го зао кру-
жиме како најздодевен досега.

Всушност, зошто тоа е така? Зошто на 
овие избори поголем број од граѓаните 
не чувствуваат дека во земјава се одр-
жуваат избори? Дали не се навикнати 
среде мандат на една коалиција да ни 
се одржуваат избори? Сè уште ли не 
можеме да сфатиме дека и во оваа, как-
ва-таква, Република Македонија можат 
да се одржат предвремени парла мен-
тарни избори, и тоа по барање на вл-
аста? Дали опозицијата почнува да се 

подготвува за избори само тогаш кога 
владејачката коалиција ги живее по-
следните месеци од својот мандат? Зош-
то е чудно тоа што владејачката партија 
сака да си го провери сопствениот реј-
тинг на избори, а не само преку анкети, 
од разно-разни институти? Одговорот 
на сите овие прашања всушност го да-
ваат и одговорот на прашањето зошто 
за овие избори нема изборна атмо сфе-
ра. Го даваат и одговорот на прашањето 
зошто нема изборна еуфорија, на која 
бевме навикнати во изминатите избор-
ни циклуси. Веројатно промената на до-
сегашната практика го промени и се-
вкупниот изборен амбиент во земјава, 
кој прв пат добива или дава сосема по-
инаква изборна слика за Република Ма-
кедонија.

ПАТКАТА "БЛЕФИ" НЕ 
МОЖЕ ДА ГО УБЕДИ 

НИТУ СДСМ
Дефинитивно, изборната слика во 

нашава земја е целосно променета. Ве-
ќе ги нема жестоките меѓупартиски рас-
правии и конфронтации, кои по редот 
на нештата веднаш се прелеваат и меѓу 
граѓаните, кои секој од свој агол се оби-
дува да ја одбрани својата политичка 
опција. Ги нема ниту долго очекуваните 
дебати на политичките конкуренти, 
главно, меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, кои 
секоја вечер, поради жестокиот дијалог 
кој се развиваше во текот на теле ви-
зиските емисии, без сон ги оставаше 
повеќето од гледачите. Веќе ги нема 
ниту жестоките пораки кои лидерите 
на политичките партии си ги испраќаа 
еден на друг секоја вечер од митинзите 
ширум Република Македонија, а кои 
беа предмет на дебата сè до наредниот 
митинг, односно до наредната порака. 
Сè тоа веќе го нема.

За жал, на овие избори имаме бледи 
политички говори на митинзите на 
лидерот на победата, Никола Груевски, 
и уште побледи, речиси никакви од го-
вори од страна на опозицијата која, нај-
дена во нокаут ситуација, не само што 
не знае како да й одговори на власта, 
туку не знае ниту да извлече поента за 
себе. Изненадувањето од одржување 
предвремени парламентарни избори 
новоформираната опозициона дру жи-
на ја стави во ситуација единствениот 
излез или поента за себе да ја гледа во 
сонцето, кое замислете допрва требало 
да дојде. Оттука, се прашувам каде ли 
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било ова сонце во изминативе се дум наесет години мачна 
и темна транзиција, ако допрва оче куваме да нè огрее? 
Се прашувам што ли нè греело во годините зад нас 
додека СДСМ константно беше на власт? Или, пак, имаше 
сонце само за одредена група граѓани, а за останатите 
мрак и облаци, исти онакви од какви што сега по спо-
товите излегуваат претседателите на политичките пар-
тии, од опозициониот блок? Кое е тоа "сонце" кое опо-
зицијата го нуди, а кое допрва може да ја огрее оваа мала 
државичка? Или, пак, патката наречена Блефи, која секоја 
вечер ни шета по екраните, е пред вес ник на среќните 
денови за нас?

Погрешно, драги мои опозиционери. Погрешно. По-
грешно, затоа што сонцето грее и без вас. Затоа што сон-
цето е и мое, па макар тоа било исто она кое го нацртавте 
на вашето изборно пано. Погрешно, затоа што вашата 
патка "Блефи" не може никого да го убеди, веројатно ниту 
вас самите, дека тоа што со јаже го влече по себе е до-
стоен одговор на некои прашања, за кои едно време ве-
левте дека не заслужуваат одговор. Погрешно. Погрешно, 
затоа што облаците, од кои вие сега излегувате во вашите 
телевизиски спотови, над Македонија се седумнаесет 
години, со единствена разлика што ние граѓаните сè уште 
не сме излегле од под нив, и сè уште не можеме да го 
видиме сонцето. Па, макар тоа било и по вашите шест 
месеци, по кои сонцето на НАТО директно од Брисел ќе 
грее во Скопје.

КУРШУМ ДЕМОКРАТИЈА
Дали навистина Македонија знае? Ако знае што, што 

знае? Знае за кого треба да гласа, или знае за кого не 
треба да гласа? Доколку сте сигурни дека знаете оти 
треба да гласате за Никола Груевски затоа што презентира 
чесност, дали во исто време сте сигурни и дека сакате да 
гласате за кандидатите за пратениците од оваа партија 
кои, патем речено, се истите оние кои беа и во прет-
ходниот парламентарен состав, а кои не дадоа никакви 
резултати? Одговорот на ова прашање е непознат исто 
толку колку што засега е непозната, или ставена под 
прашалник, министерската фотелја на оние носители на 
листи на ВМРО-ДПМНЕ кои, по правило, претендираат за 
уште еден министерски мандат. Во овој случај, барем за 

половина од нив, преродбата треба да продолжи, а за оста-
натите време е за промени!?

Но, што се случува во албанскиот политички кампус? Каква 
е сликата таму? Дали пукотниците се единствената изборна 
порака која лидерите на двете најголеми политички партии, 
ДУИ и ДПА, си ги испраќаат еден на друг? Кој пука во демо-
кратијата? Зошто албанскиот политички блок ризикува Репуб-
лика Македонија да добие негативен извештај од Европската 
унија, и истовремено да нè прогласи за единствена земја на 
Балканот во која не можат да се одржат фер и демократски 
избори? Зошто Албанците во Албанија и на Косово гласаат без 
да има било какви инциденти, и зошто токму Албанците од 
Македонија не можат да излезат на избори без да се испо-
тепаат? Токму овие прашања, на овој предвремен изборен ци-
клус, му ставаат сериозна црна дамка која, доколку  продолжи 
да се шири, има можност да прерасне во сериозна пречка за 
отпочнување преговори со Европската унија. Дали за тоа се 
свесни ДУИ и ДПА? Не можам да поверувам во приказната 
дека не знаат што прават или, пак, дека истите тие инциденти 
се дело на некои изолирани групи или самоволни граѓани! 
Многу поблиска е приказната дека зад инцидентите стојат 
токму самите партии.

Кој ги плаши албанските гласачи и ги одвраќа од изборниот 
процес? Дали тактиката за победа на една од двете албански 
политички партии лежи токму во приказната "што помала 
излезност, поголеми шанси за победа"? Евидентно е дека ал-
банските политички партии, пред сè, ДУИ, но и ДПА, во овој 
изборен циклус извршија терор врз своето гласачко тело. 
Едноставно го исплашија со своите пораки, не од говорницата, 
туку со куршумите кои секојдневно завршуваат во некој из-
борен штаб. Речиси секој ден сме сведоци на изрешетани пар-
тиски штабови, кои по дифолт веднаш го намалуваат и про-
центот на гласачите кои би излегле на први јуни на овие из-
бори. Дали е тоа пораката за победа?
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