ИЗБОРИ
Уште еднаш се покажа
балканскиот манир на
албанските лидери, кои ги
активираа своите војски за
да ја грабнат власта.
А, власта... секогаш е
привлечна цел, бидејќи
власта се комерцијализира!?
Затоа сите актери кои на 1
јуни играа "не љути се
човече" го либанизираа
демократското право правото на избор.
По традиција,
одговорноста е на
организаторот на изборите.
ЕУ ни удри шлаканица на
сите, но не на Тачи и на
Ахмети.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

К

оалицијата на ВМРО-ДПМНЕ "За
подобра Македонија" победи на
предвремените парламентарни
избори. Но, и овој пат се покажа дека
земјава стана заморче на поголемите
македонски и албански партии, кои не
само што се коцкаа на изборите, туку и
ги одмеруваа силите на своите приватни војски, чиј воен арсенал ја делеше
правдата на улиците во Скопје, во општините Арачиново, Боговиње итн. Тоа
значи дека само вистинска среќа ја спаси Македонија од политички колапс, кој
демнеше врз судбината на земјава.
Имено, она што за време на кампањата се најавуваше дека ќе се случи "касапаната", навистина и се случи, се
оствари така како што и ја планирале,
"бомбастично и крваво".
Дали скапоцениот данок в крв е резултат на политичката волја на ДУИ или
на ДПА? Дали тезата дека СДСМ има
сценарио за насилства е жива материја?
Дали тезата дека инструментите на власта (полицијата) беа искористени за исходот од предвремените парламентарни избори?
Одговорите на овие прашања ги засенуваат изборните резултати кои, според предизборните анкети, го откриваа
победникот. Портокаловиот лав ќе продолжи да ги мери "Гуливеровите чекори". Но, сега ќе нема кој да го провоцира
со собраниски трикови и амандмански
интервенции. Тежината на власта се мери со повеќе од 60 освоени пратенички
места, кои можат да бидат гаранција за
организирана собраниска машинерија,
која ќе ги гласа европските и Бадентеровите закони. Меѓутоа, дури сега претстои макотрпен трнлив пат за формирање на Влада на РМ.
И повторно Владата ќе зависи од ќеифот на ДУИ, иако мандаторот стратешки е врзан со ДПА.

" Н А М Е С ТО Д А С Е П Р Е Б Р О Ј АТ

ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ КАДЕ ВО МНОЗИНСТВО СЕ
МАКЕДОНЦИ ИЗБОРИТЕ МИНАА БЕЗ ПРОБЛЕМИ

"ЛИБАНИЗИРА
ИЗБИРАЧКОТО

ГЛАСАЧИТЕ БЕА ПОД ПРЕСИЈА НА
НАСТАНИТЕ ВО ЗЕМЈАВА

СООДНОС НА СИЛИТЕ
Според првичните официјални резултати на Државната изборна комисија
(ДИК), по обработени 2.931 избирачки
места, или 98,49 проценти од гласовите,
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коалицијата "За подобра Македонија",
предводена од ВМРО-ДПМНЕ, освоила
479.219 гласови, а коалицијата "Сонце",
предводена од СДСМ, 231.978 гласови.
По нив трчкаа Демократската унија за
интеграција (ДУИ), која има освоено
109.940 гласови, а Демократската пар-

ГЛ АСО В И Т Е С Е Б Р О Е Ј А РА Н Е Т И Т Е "
тија на Албанците (ДПА) 101.123 гласови. Нивниот сооднос на силите сè уште
ќе биде енигма, бидејќи двете партии
се прогласуваат за морални победници,
иако водеа војна на улиците на скопската населба Чаир, а во општините
Арачиново и Боговиње го испитуваа
пулсот на МВР. Затоа се прашуваме зарем мораше до ова да дојде? Чиј башибозук вршеше терор врз цивилното
население?
Агите и беговите од Тетово и од Мала
Речица им наредија на своите војски да
го освојат Тетовско, да ги заземат позициите на главниот град Скопје.
Тоа значи дека уште еднаш се покажа
балканскиот манир на албанските лидери, кои ги активираа своите војски за
да ја грабнат власта.
А, власта... секогаш е привлечна цел,
бидејќи власта се комерцијализира!?

ЊЕ" НА
ПРАВО
Затоа сите актери кои на 1 јуни играа
"не љути се човече" го либанизираа демократското право - правото на избор.
Тоа не беше искористено на повеќе од
20 избирачки места, а на други излегоа
околу 58,47 проценти.
Вкупната бројка на граѓани кои гласале изнесува 1.022.077, а бројот на важечки ливчиња е 991.573, а неважечки
се 30.504 ливчиња. Првичните резултати укажуваат дека отстапување може
да има најмногу до еден процент.

ЛОШОТИЛАК
По овие избори главно прашање ќе
биде како ќе се однесуваат албанските
лидери Али Ахмети и Мендух Тачи, кои
само ден или два пред гласањето најавија оставки на функциите.
Ќе имаат ли свест да дадат оставка
или... повторно ќе се премислат?
И досега тие беа добри трик мајстори, но сепак благодарение на поддршката која ја имаа од страна на меѓународната заедница тие се мајтапеа со
државата. Поради тоа и овој пат се дрзнаа да се тепаат по улиците, односно да
играат камај. Но, не одговорија на прашањето кои се добрите, а кои се лошите
момчиња. Всушност, границата е реска
за да се пронајде некаков си одговор
на прашањето, кој е подобар од лошите.
Зарем нашето изборно искуство не
нè научи на нешто друго освен на насилство, на пукотниците, на групното
гласање итн.?
На лошотилак секогаш се враќа со

ДИК БЕШЕ СВЕДОК НА ИНЦИДЕНТИТЕ,
НО НЕ МОЖЕШЕ ДА ВЛИЈАЕ ВРЗ
КАРАКТЕРОТ НА ПОЛИТИЧАРИТЕ
На седницата, одржана на 3 јуни 2008 година, Државната
изборна комисија го поништи и донесе решение да се повтори
гласањето во 11 избирачки места во Изборната единица број 2 со
вкупно 10 илјади и 584 избирачи запишани во избирачкиот
список и во 8 избирачки места во Изборната единица број 6 со
седум илјади и 867 избирачи. Исто така, донесе решение да го
поништи гласањето во шест избирачки места во Изборната
единица 1. За нив дополнително ќе донесе решение дали да се
повтори гласањето на 15 јуни годинава. На овие избирачки
места гласањето било прекинато подолго од три часа.
До истекот на законски утврдениот рок, до ДИК биле доставени
58 приговори. Од нив 13 се од ДУИ, 28 од ВМРО-ДПМНЕ, 15 од
ДПА, еден приговор од Коалицијата "Сонце" и еден од "ТМРО".
уште поголем лошотилак. Затоа бројките и резултатите по изборни единици
не ни значат ништо, освен што уште еднаш се црвенеевме пред меѓународната
јавност, која сигурно ќе ни удри добра
шлаканица иако само Албанците се тепаа за власт, а Македонците беа разочарани од ваквото изборно дивеење.
Македонците и другите граѓани и сега
како да останаа заложници на албанската гласачка некултура.
Зошто меѓународната заедница, односно нивната мецена, не ги превоспита
или барем да ги повикаше на одговорност?
По традиција одговорноста е на организаторот на изборите. Тоа значи дека триумфот ќе биде дамлосан од одговорот на ЕУ, која веќе ни удри шлаканица и нè предупреди дека прегласувањето мора да биде крајно коректно.
Но, тоа не зависи од нас, туку од волјата
на албанските лидери, Ахмети и Тачи.

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Во Првата изборна единица: коалицијата "За подобра Македонија" доби
86.127, "Сонце" - 41.792, ДУИ - 19.025 и
ДПА - 17.276 гласа.
Во Втората изборна единица; "За подобра Македонија" - 75.772, "Сонце" 27.252, ДУИ - 25.140, ДПА - 12.250.
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Во Третата изборна единица: "За подобра Македонија" - 112.155, "Сонце" 51.418, ДУИ - 2.710, ДПА - 554.
Во Четвртата изборна единица: "За
подобра Македонија" - 106.660, "Сонце"
- 61.981.
Во Петтата изборна единица: "За подобра Македонија" - 77.366, "Сонце" 39.109, ДУИ - 15.361, ДПА - 9.888.
Во Шестата изборна единица: "За
подобра Македонија" - 21.139, "Сонце" 10.426, ДУИ - 47.704, ДПА - 61.155.
Бројот на освоените гласови ќе биде
во овие рамки. Но, што понатаму, односно дали ќе се прегласува во затворените избирачки места, или тие гласови нешто ќе променат!?
Тие нема да го сменат впечатокот кој
бил подготвуван во македонските и во
странските кулоари. Имено, двете политички опции се подготвуваа за ова црно
сценарио, но тоа не се оствари. Можеби
само среќата ги спаси гласачите од поголем срам од овој кој го доживеавме.
Но, сè уште постои шанса тој да биде
остварен. Факт е дека во овој момент
ниту Ахмети ниту Тачи не се подготвени
да ја прифатат одговорноста за дефилето на нивните единици, кои по вооружените престрелки ги пребројуваа
ранетите.
Доколку МВР не ги открие сите учесници во немилите сцени, секогаш постои "Б" варијанта, а таа е повторување
на нестабилната 2001 година.

