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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Г Л А С АЧ К О Т О  О Д Н Е С У В А Њ Е  Н А       А Л Б А Н С К И Т Е  П А Р Т И И  Г О  У Р И В А  Г Л А С АЧ К О Т О  О Д Н Е С У В А Њ Е  Н А   
К Р Е Д И Б И Л И Т Е Т О Т  Н А  М А К Е Д О     Н И Ј А  В О  С В Е Т О ТК Р Е Д И Б И Л И Т Е Т О Т  Н А  М А К Е Д О   

Насер Ајвази (40) е убиен, а тројца 
се ранети во вооружената пре-
стрелка меѓу полициските "алфи" 

и активисти на партија од албанскиот 
блок, која се случи во Арачиново, от-
како полициските припадници биле 
испратени на избирачкото место во 
село Грушино за да спречат групно гла-
сање... "Вистинска војна" се случуваше 
и во Општина Чаир, односно во учи-
лиштето "Даме Груев", во местото Се-
рава, при што 23-годишниот Бекир Аса-
ни е повреден и се бори за живот во 
Градската болница... Уште шест лица од 
оваа Општина се полесно повредени, 
од кои пет се здобиле со прострелни 
рани, а една жена има фрактура... При 
интервенција за расчистување на си-
туацијата бил нападнат и еден поли-
цаец, кому му биле одземени служ бе-
ната легитимација и пиштолот... Пушки, 
единици за брзо распоредување, силно 
полициско обезбедување... Така изгле-
даше чаирското место Серава, но се 
успеа состојбата да не ескалира... Не-
регуларности имаше и во Тетовско. Кур-
шуми во таван, тепачки, информации за 
полнење кутии, присуство на активисти 
на избирачките места, држење залож-
ници и прекин во гласањето, силно по-
лициско присуство. Се шират инфор-
мации и за нерегуларности во Сарај, а 
полицијата го уапси кондовецот Агим 
Красниќи. Сè уште не се открива при-
чината за ваквиот чекор, иако се шпе-
кулира дека полицијата очекувала про-
блеми со еден од неговите браќа и пре-
вентивно го привела.

Иако поголемиот број 
инциденти се случија во 
местата каде мнозинството  
население му припаѓа на 
албанскиот електорат, 
меѓународната заедница ќе 
нè оценува во целина. 
Инцидентите го влошија 
имиџот на Република 
Македонија, кој и онака не 
беше којзнае каков. Но, 
наместо да го поправиме, 
ние двојно го влошивме, 
односно се оддалечивме од 
меѓународните институции 
со неколку светлосни 
години, па повеќе од 
очигледно е дека ваквиот 
епилог на настаните ќе се 

најде и во извештајот 
на Европската унија.

Вака беше на 1 јуни, денот кога во Ма-
кедонија се одржаа вонредните парла-
ментарни избори. И покрај тоа што ус-
ловот за интеграција во европското се-
мејство беше одржување мирни избо-
ри, се случи токму тоа што се очекуваше, 
односно се потврди стравот од "каса-
паната". За среќа, ситуацијата беше 
ставена под контрола, но она што се 
случуваше во утринските часови нема 
да остане незабележано во европските 
документи. Инцидентите и нерегулар-
ностите, кои ги потврдија и невладината 
МОСТ и ДИК, ќе го влошат имиџот на 
нашата држава, а ќе се одразат и врз 
извештајот за земјава кој го подготвува 
Европската унија, од која го очекуваме 
датумот за преговори. Без оглед на тоа 
што поголемиот дел од инцидентите се 
случија во местата каде доминантно е 
албанското население, Република Ма-

те да можат слободно да го изразат 
правото на глас. Секако дека ова што се 
случи денес не е добро за имиџот на 
земјата. Ние цел ден сме на терен за-
едно со сите други набљудувачи под ра-
ководство на ОДИХР. Како што знаете, 
по завршувањето на изборите ОДИХР, 
кои многу внимателно го следат избор-
ниот процес, ќе се произнесат со свој 
извештај кој јасно ќе покаже чија била 
одговорноста за одредени инциденти и 
ќе овозможи истовремено да бидат 

кедонија ќе се оценува во целина, од-
носно цехот ќе го платиме сите. Судејќи 
по сè ова што се случуваше, повеќе од 
очигледно е дека од европските ин сти-
туции се оддалечивме со многу свет-
лосни години, односно ќе треба прво 
да ја научиме демократијата, а потоа да 
бараме датум за преговори со Унијата.

САНКЦИИ 
Странците веќе изразија загриженост 

за она што се случуваше на денот на 
изборите. Од Кабинетот на високиот 
европски претставник за надворешна 
политика на ЕУ, Хавиер Солана, пре-
порачаа прегласување на местата каде 
се случија инцидентите. Велат дека се 
во постојан контакт со амбасадорот Ер-
ван Фуере, кој редовно ги информира 
за ситуацијата на теренот. 

Фуере посочува: 
"Секако, многу добро сме запознати 

со сите инциденти, кои се случија и на-
вистина сметаме дека ова е спротивно 
со сите стандарди, кои треба да постојат 
во едно демократско општество. На-
вистина сме загрижени за тоа што се 
случува. Сите граѓани треба да го ужи-
ваат правото на слободно изразување 
на својот глас и токму затоа ние ги по-
вторивме нашите апели до властите, до 
сите надлежни државни институции да 
обезбедат целосна слобода за гра ѓа ни-

МВР соопшти дека во врс-
ка со инцидентите за време 
на вонредните пар ламен-
тарни избори се при ведени 
28 лица и поднесени се кри-
вични пријави против осум-
мината приведени од гру-
пата на Агим Красниќи.

Кај групата на Красниќи 
се пронајдени пет пиштоли, 
четири автоматски пушки, 
три рачни бомби, шест гра-
нати за ракетен фрлач, една 
пушка "пумпарица", пого ле-
мо количество муниција, ка-
ко и седум пакувања ма ри-
хуана.
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санкционирани. Државните институции 
мора да докажат дека словото на за-
конот се почитува во земјава и дека 
оние кои го прекршуваат законот за тоа 
ќе сносат последици".

Американската амбасадорка Џи ли-
јан Миловановиќ изјави: 

"За жал, имаше значаен број инци-
денти, во кои имало насилство, закани, 
полнење како и кражба на гласачки ку-
тии. Бевме загрижени дека може да се 
случат вакви дејства и разочарани сме 
што тоа се случи... Се надеваме дека над-
лежните органи и оние од Владата, а и 
оние од страната на опозицијата, ќе 
сфатат дека она што  досега е направено 
е погрешно и противзаконско и дека й  
наштетува многу на можноста на гра-
ѓаните да гласаат слободно. Важно е да 
се почитуваат законите и да им се до-
зволи на граѓаните да гласаат слободно. 

треба да се одржат повторно, било тоа 
да е целосно или делумно, и под многу 
строго набљудување. Тие избори при 
никакви околности не можат да се при-
фатат од меѓународната заедница како 
правилно одржани. Тие сериозно ја на-
рушуваат надежта на Македонија како 
кандидат за ЕУ и за НАТО", ја цитира 
британскиот весник "Фајненшл тајмс" 
изјавата на Денис МекШејн, британски 
набљудувач на изборите при Советот 
на Европа.

Весникот пренесува изјава на еден 
западен дипломат, според кој за из бор-
ното насилство се виновни двете ал-
бански партии во Македонија, ДУИ и 
ДПА. Тој посочува дека тоа насилство 
"се подготвувало со недели".

"Појавите на насилство во голем 
степен беа дело на етнички Албанци, 
чии две политички партии имаа не при-

набљудувачи, кои повикуваа на чесни и 
демократски избори. 

Српскиот весник "Блиц", наведува: 
"Предвремените избори во Маке до-

нија, клучни за стремежите на земјата 
кон членство во НАТО и во ЕУ беа одр-
жани под знакот на многубројни из-
борни нарушувања и судири меѓу ак-
тивисти на партиите на етничките Ал-
банци".

"Атина е во позиција на исчекување 
по повод изборите во Македонија. До-
колку Скопје се најде во истата ситуа-
ција од 2001 година, Грција ќе биде при-
тисната за брзо решавање на про бле-
мот со името, што би й овозможило на 
земјата најбрзо присоединување на 
НАТО", пишува грчкиот весник "Та неа". 

Шефот на македонската држава, 
Бранко Црвенковски, потенцира дека 
денот минал со низа инциденти, што ја 
враќаат Македонија назад.

"Денешниот ден беше многу важно 
да биде беспрекорен, да биде вис тин-
ски празник на демократијата, да вла-
дее една мирна и демократска атмо-
сфера, да можат сите наши граѓани без 
какви било притисоци и закани, на нај-
слободен начин да ја искажат својата 
волја и да го доделат својот глас".

ДУИ и ДПА меѓусебно се обвинуваат 
за инцидентите. 

Никола Груевски, предводникот на 
коалицијата "За подобра Македонија" е 
задоволен што во најголем дел избо-
рите минале мирно. Во ВМРО-ДПМНЕ 
изборите ги оценија како фер и демо-
кратски. Во 98 отсто од гласачките мес-
та гласањето поминало во фер и де-
мократска атмосфера. Само во 2 отсто 
од гласачките места имало нерегу лар-
ности и тоа таму каде што живеат мно-
зинство Албанци.

Радмила Шекеринска (коалицијата 
"Сонце"), вели дека изборниот процес 
со насилства, притисоци и заплашувања 
е недозволив и цената која ја плати 
Македонија е преголема.

Сепак, владиниот портпарол Ивица 
Боцевски посочува дека ниту еден од 
резултатите кои ќе пристигнат од из-
бирачките места, каде што се случуваше 
принуда, насилство, полнење кутии 
или други нерегуларности, а станува 
збор, според податоците на ДИК, за са-
мо 1 процент од сите избирачки места 
во Македонија, нема да биде прифатен 
ниту, пак, ќе биде земен предвид при 
завршното броење гласови, односно ќе 
има повторување на изборите во сите 
избирачки места каде што се слу чија 
инцидентите.

Доколку и има прегласување на кое 
нема да се повторат инцидентите, факт 
е дека ние се обрукавме пред Европа и 
светот. Колку и да се тврди дека имало 
мали нерегуларности, загинувањето на 
едно лице, како и многуте повредени, 
говорат за спротивното. 

Сè уште не губам надеж, но сум многу 
разочарана, бидејќи видов како по ми-
наа изборите во 2006 година".

ВРАЌАЊЕ НАЗАД 
Вонредните парламентарни избори 

се најдоа и во странскиот печат. 
"Сосема е јасно дека тие избори 

јателства со години", пишува весникот 
"Дејли телеграф".

"Се очекува наскоро да се одржи 
повторно гласање и тогаш Македонија 
повеќе ќе нема право на грешка. Ам-
басадорот на ЕУ во Македонија, Ерван 
Фуере, предупреди дека Брисел вни-
мателно ќе го проследи текот на из бо-
рите, пред да определи датум за за-
почнување на преговорите за член-
ство на Македонија. Заканата е речиси 
не прикриена", додава "Журнал де Ди-
манш".

"Информациите за фалсификување 
на резултатите и насилството на из бор-
ниот ден може сериозно да се одразат 
на желбата на балканската земја да се 
присоедини кон ЕУ и НАТО", додава 
британскиот весник "Индепендент".

"Предвремените парламентарни из-
бори во Македонија од кои се оче ку-
ваше да го забрзаат чекорот на земјата 
кон присоединување кон ЕУ, минаа во 
услови на насилство и нерегуларности", 
пишува францускиот весник "Либе ра-
сион".

Белградски "Вечерње новости" ко-
ментира дека првите предвремени из-
бори во Македонија поминаа под зна-
кот на тешки вооружени инциденти на 
местата со претежно албанско насе ле-
ние, а резултат на тоа е една жртва и 
неколку тешко повредени. Тоа несом-
нено ќе ја стави под прашање посаку-
ваната позитивна оценка на западните 
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