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 Демократската партија на 

Албанците, предводена од ли-
дерот Мендух Тачи, не ја прифати 
нашата официјална покана за 
рамноправно политичко и ме-
диумско претставување на из-
борната програма, која беше 
соодветно испратена на 6 мај до 
партискиот Изборен штаб.

Редакцијата "Македонско сон-
це" до последен момент ко рект-
но го очекуваше нивниот од-
говор на неколкуте адресирани 
прашања, меѓутоа портпаролот 
на ДПА, секогаш беше ре зер ви-
ран или калкулираше со не пре-
цизни одговори, надевајќи се 
дека нашата покана за меди ум-
ското прикажување на изборната 
програма на ДПА, сами ќе ја 
повлечеме. Но, тоа не го сто-
ривме.

Играњето "расипан телефон" 
всушност ни даде целосен од-
говор - кој ескивира и кој се крие 
од окото на јавноста. Сметаме 
дека на овој начин не само што 
се нарушува сегашната позиција 
на ДПА, туку уште повеќе се 
девалвира рејтингот и улогата 
на лидерот Мендух Тачи.

"РАСИПАН   ТЕЛЕФОН" "РАСИПАН 
НЕ ГО КРЕВА   ПАРТИСКИОТ НЕ ГО КРЕВА 
Р Е Ј Т И Н ГР Е Ј Т И Н Г
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Со ова се нарушуваат еле-
ментарните односи кон деветата 
сила во Република Македонија. 
Начинот на кој ДПА избра да 
тактизира значи уназадување на 
демократијата во земјава. ДПА 
ќе мора што побрзо да се пре-
строи или да пронајде нов модус 
за комуникација со медиумите, 
бидејќи тие придонесоа за се-
гашната позиција на партијата 
кај електоратот.

Имено, не треба да се заборави 
дека информативните гласила се 
силен фактор за зголемувањето 
на рејтингот на партиите, но и 
модулатор за креирањето на 
кариерата на лидерите. 

Всушност, нема подобни и 
неподобни медиуми. Ваквата 
поделба е завршена. И покрај сè, 
Редакцијата и натаму останува 
отворена за соработка. Ги пре-
зентираме нашите прашања, а 
објавуваме и фотографии од 
партиските митинзи.  

"РАСИПАН   ТЕЛЕФОН"  ТЕЛЕФОН" 
НЕ ГО КРЕВА   ПАРТИСКИОТ  ПАРТИСКИОТ 
Р Е Ј Т И Н Г


