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НАРОДОТ ГЛАСА, НАРОДОТ ГЛАСА, 
НАРОДОТ ИЗБИРАНАРОДОТ ИЗБИРА

Предвремените парламентарни избори во Ре-
публика Македонија  претставуваат најголем ис-
пит за демократијата, бидејќи главните политички 

блока: коалицијата "За подобра Македонија" и коа ли-
цијата "Сонце", кои истрчаа со свои кандидатски листи 
за пратеници имаат дијаметрално спротивни ставови во 
однос на прашањето за иднината на нашава земја. 

избор, темелно ги провоцираат институциите на сис-
темот и го доведуваат во прашање севкупниот изборен 
процес. Сепак, тој сè уште не е нарушен!? Во контекст 
на ова прашање, Редакцијата на светскиот македонски 
неделник "Македонско сонце" се реши преку интервјуа 
да им отстапи простор на најголемите политички пар-
тии и коалиции, при што одѕивот од нивните изборни 
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Поради тоа им 
остапивме одреден 
медиумски простор 
за да ги презентираме 
нивните политички про-
грами, со кои сакаат да се 
доближат до гласачкото те-
ло, кое во овој момент и 
натаму ескивира во однос на 
круцијалното прашање - за 
кого ќе го даде својот глас. 

Според првичните оцен-
ки, коалициите се фокусираат 
на неопределеното гласачко 
тело, кое на последните два 
изборни циклуса во последен 
момент одлучуваше за доби-
вање на пратеничките места. 
Дали и овој пат тоа ќе се слу-
чи, пред сè, ќе зависи од пар-
тиите кои неславно ја почнаа 
кампањата.

Имено, и покрај јавните зала-
гања за мирни и фер избори, овој демократски циклус 
го нарушуваат сериозни инциденти, кои претежно се 
случуваат во Тетовско и во Гостиварско, а се однесуваат 
на двете најголеми албански партии ДПА и ДУИ. За-
бележливите изборни нарушувања и разните прити со-
ци, кои се вршат врз јавноста, со единствена цел да се 
влијае на гласачкото тело и на тој начин да се спречи 
елементарното избирачко право, а тоа е правото на 

штабови беше раз-
личен. Некои од 
нив просудуваат, 

пресметуваат спо-
ред старата мерка... и за-

тоа одговорите на праша-
њата посветени на пред-
времените парламентарни 

избори во Република Ма-
кедонија изостанаа. Зошто? 
Одговорот на ова прашање 

треба да се добие од страна 
на адресираните политички 
партии кои со овој чин не ја 

намалуваат улогата и вли-
јанието на неделникот "Ма-
кедонско сонце" во маке дон-
скиот медиумски простор. 
"Македонско сонце" одамна е 
етаблиран како заштитник на 

македонската кауза и има сво-
ја читателска публика, која 

знае да оцени кој е во право, а 
кој се крие зад молкот кон јавноста. 

Инертноста на дел од избирачките штабови на поли-
тичките субјекти  доволно зборува за одредени потези...    
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