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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

НА ПРЕГЛАСУВАЊЕТО ДУИ И ДПА Ќ      Е ЈА ГРАДАТ СЛИКАТА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАНА ПРЕГЛАСУВАЊЕТО ДУИ И ДПА Ќ  

НОВИОТ АЛБА   Н С К И  П А Р Т Н Е Р  Н АНОВИОТ АЛБА  
ГРУЕВСКИ ЌЕ СЕ    ИЗБИРА ВО НЕ ДЕ ЛА!ГРУЕВСКИ ЌЕ СЕ 
Република Македонија ја очекува 

уште еден изборен ден, по што ќе 
биде познато дали конечно сме го 

положиле тестот на демократската зре-
лост или, пак, засекогаш ќе останеме во 
мрачните балкански тунели на инци-
денти, убиства, полнења на кутии и ме-
стење на избори. Првичниот впечаток 
на меѓународната заедница од гла са-
њето на први јуни беше жесток, особено 
оној на американската амбасадорка 
Џилијан Миловановиќ, која потенцира 
дека прегласувањето во недела всуш-
ност е последната шанса за Република 
Македонија да се оттргне од балканското 
дно и сериозно да почне да размислува 
за европската иднина. Пред сè, поради 
фактот дека нашава земја е последна во 
регионот каде сè уште се случуваат ин-
циденти, и која не може без нив да го 
заокружи изборниот процес.

На овие избори прв пат една партија, 
во случајов ВМРО-ДПМНЕ, оствари исто-
риска победа, освојувајќи 64 пратенички 
мандати. Но, од друга страна, истите ќе 
останат забележани и по тоа што се слу-
чија тешки инциденти кои завршија со 
жртва. Неспорен е фактот дека тие се 
случуваа во изборни единици каде пре-
тежно живее албанско население но, 
исто така, факт е дека Република Маке-
донија добива таков извештај за текот на 
изборите поради кој одговорност носат 
и останатите граѓани, кои воопшто не 
учествувале ниту, пак, на било кој начин 
ги поддржувале изборните нерегулар-
ности. Токму овој факт треба да ги за-
грижи оние кои нарачуваат и извршуваат 
инциденти за време на изборите. Ад-
ресата е позната - албанските политички 
партии, кои по сè изгледа за овие избори 
се надминаа себеси. Речиси ниедни пр-
етходни избори не можат да се споредат 
со нередот кој се направи на овие из-
бори. Како на ниедни претходни избори 
партиските членови на ДУИ и на ДПА не 
беа толку брутално безобразни на очи-
глед на меѓународната заедница како 
што тоа беше на овие.

Желбата за освојување на власта се-
како е голема и посакувана и за ДУИ и за 
ДПА. Но, дали е толку голема што треба 
да има нечие убиство? Дали при виле-
гијата да се биде дел од власта е по зна-
чајна од човечкиот живот, дали конечно 
тоа можеби е прашање на живот или на 
смрт? Да, токму така се однесуваа чле-
новите на ДУИ и на ДПА на први јуни. По 
први - потоп! Ако не си дел од власта - 
ништо! И веројатно токму затоа на нај-
брутален начин се обидоа да ги наместат 
изборите, односно да ја фалсификуваат 
сликата за фактот дека во оваа земја мо-
жеби можат да се одржат фер и де мо-

кратски избори. Нивното очајно "побе-
дување" отиде до таму што воопшто не 
им пречеше присуството на меѓу на-
родната заедница, која фотографирајќи 
го настанот се обидуваше да ги исплаши 
предизвикувачите на инциденти. Но, 
попусто. Тие и пред нив воопшто не се 
посрамија за своите постапки, туку про-
должија и натаму со полнењето на ку-
тиите. Сепак, врв на безобразлукот беа 
т.н. полициски лица, инаку членови на 
една политичка партија, кои користејќи 
ја униформата на државата, односно на 
полицијата, отворено се ставиле на ст-
раната на своите партиски другари и 
активно учествувале во големиот фал-
сификат.

ДПА СЕ ПЛАШИ ОД 
ПРЕГЛАСУВАЊЕ!?

Оваа лоша слика за Република Ма-
кедонија, за жал, го обиколи светот. Пр-
актично и немаше медиум кој не из вес-
туваше за изборите во земјава, а кој не 
се концентрира исклучително само на 
ин цидентите. Објавата дека ВМРО-
ДПМНЕ победи со 64 пратеници, од нос-
но дека однесе историска победа падна 
во втор план или, пак, воопшто не беше 
спомната во извештаите. За жал, тоа бе-
ше сликата која за сопствената земја ја 
испративме во светот. Слика која вели 
дека не умееме да спроведеме фер и 
демократски избори, односно дека во 
нашава држава постои заедница, која сè 
уште смета дека победата треба да си ја 
обезбеди со полнење на избирачки ку-
тии и со убиства, наместо на демократски 
начин.

Токму затоа очите на меѓународната 
заедница се свртени кон пре гласува-
њето. Од тој ден ќе зависи како во ид-

ДПА СО СЕРИОЗНИ ДПА СО СЕРИОЗНИ 
ШАНСИ ДА ГО ШАНСИ ДА ГО 
ИЗГУБИ МЕСТОТО ИЗГУБИ МЕСТОТО 
ВО ВЛАДАТА?ВО ВЛАДАТА?

Желбата за освојување на 
власта е голема и посакувана и за 
ДУИ и за ДПА. Но, дали е толку 
голема што треба да заврши со 
нечие убиство? Тие на најбру та-
лен начин се обидоа да ги 
наместат изборите, односно да ја 
фалсификуваат сликата за Маке-
донија. Нивното очајно "побе ду-
вање" отиде до таму што воопшто 
не им пречеше присуството на 
меѓународната заедница, која 
фотографирајќи го настанот се 
обидуваше да ги исплаши 
предизвикувачите на инциденти. 
Но, попусто. Тие и пред нив 
воопшто не се посрамија за 
своите постапки, туку продолжија 
со полнењето на кутиите. Сепак, 
врв на безобразлукот беа т.н. 
полициски лица, инаку членови 
на една политичка партија, кои 
користејќи ја униформата на 
државата, односно на полицијата, 
отворено се ставија на страната 
на своите партиски другари, и 
активно учествуваа во големиот 
фалсификат.

Одлуката на премиерот 
Груевски по прегласувањето да 
одлучува кого ќе го избере за свој 
партнер во наредните четири 
години, ги изненади и ДУИ и ДПА. 
Кој ќе биде новиот станар на 
"Илинденска" б.б. ќе зависи од 
нивното однесување на прегла-
сувањето, односно од освоената 
бројка, која се претпоставува 
дека ќе биде драстично различна 
од онаа на први јуни, пред сè, 
поради фактот што е речиси 
апсолутно невозможно и двете 
партии да имаат ист број 
пратенички мандати, како што 
беше случај на 1 јуни (13-13) или, 
пак, на едно избирачко место да 
биде забележана излезеност од 
речиси 100 проценти. Напротив, 
реалната бројка на мандатите 
што ќе ги донесе прегласувањето, 
всушност ќе го одреди идниот 
партнер на ВМРО-ДПМНЕ, кој по 
изборните нерегуларности остава 
простор во идната Влада да се 
најде место за ДУИ наместо за 
ДПА. Ваквото свртување на 
приказната на партијата на 
Груевски, пред сè, се должи на 
однесувањето на ДПА за време на 
изборите, но и поради фактот што 
ДУИ беше партијата која прва во 
Собранието ги поддржа 

предвремените 
парламентарни избори.
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НА ПРЕГЛАСУВАЊЕТО ДУИ И ДПА Ќ      Е ЈА ГРАДАТ СЛИКАТА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е ЈА ГРАДАТ СЛИКАТА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НОВИОТ АЛБА   Н С К И  П А Р Т Н Е Р  Н АН С К И  П А Р Т Н Е Р  Н А   
ГРУЕВСКИ ЌЕ СЕ    ИЗБИРА ВО НЕ ДЕ ЛА! ИЗБИРА ВО НЕ ДЕ ЛА!

нина Република Македонија ќе биде 
третирана, но и дали овој пат конечно ќе 
се стави крај на приказната, која години 
наназад за секои избори ја раскажуваат 
албанските политички партии. Она што 
се случи на први јуни е апсолутно не-
простливо. Оттаму, сосема е очекувана 
реакцијата на премиерот на Република 
Македонија, Никола Груевски, дека мора 
да има прегласување во местата обе-
лежани со бројни инциденти. Сепак, она 
што предизвика сериозна реакција кај 
албанските политички лидери е изјавата 
на Груевски дека ќе коалицира со по-
литичката партија која не учествувала 
во изборните инциденти, што всушност 
значи повлекување на првичниот став 
дека негов партнер во Владата ќе биде 
ДПА.

Оваа изјава на премиерот сериозно 
се сфати кај ДПА или, пак, тие се по чув-
ствуваа повикани да изреагираат на 
неа? Како и да е, дека ДПА не е задоволна 
од неа говори и нејзиното однесување 
на седницата на Државната изборна ко-
мисија, каде претставникот од партијата 
на Тачи веќе ја обвини ДИК за не ко рект-
но работење, односно дека работи по 

нечиј налог (!?), реагирајќи на пониш-
тувањето на изборниот процес во оние 
изборни единици каде се покажа дека 
убедливо победила ДПА. Наспроти ДПА, 
ДУИ апсолутно се согласува со пониш-
тувањето на изборите, потенцирајќи де-
ка всушност на тој начин се покажало 
дека ДПА е таа која полнела кутии на 
денот на изборите. Но, дали за инци-
дентите е виновна само ДПА? Како е 
можно да постојат изборни единици во 
кои излезеноста била 94 проценти, од 
кои сите до еден гласале за ДУИ? Или 
како во Кондово и во Сарај, каде ДУИ не 
освоила ниту еден глас? Одговорот на 
овие прашања ќе се даде во недела, кога 
изборните местенки, да се надеваме, ќе 
бидат минато.

 

КОЈ ЌЕ СИ ЗАМИНЕ - 
ТАЧИ ИЛИ АХМЕТИ!?

Изборите во македонскиот политички 
блок се завршени. ВМРО-ДПМНЕ го по-
беди СДСМ речиси со разлика три сп ре-
ма еден. Дебаклот кој го доживеа опо-
зицијата е најтежок досега. Според тоа, 
се разбира, од морални причини оставка 
поднесе претседателката на партијата, 
Радмила Шекеринска, чие повлекување 
од функцијата, по сè изгледа, во иднина 
ќе донесе дополнителни потреси и про-
мени во оваа партија. За разлика од неа, 
претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола 
Груевски, е сигурен во својата лидерска 
позиција, но истото не може да се каже и 
за претседателите на двете албански 
партии, ДПА и ДУИ, Мендух Тачи и Али 
Ахмети, кои по први јуни сериозно се 
соочуваат со притисокот да ги напуштат 
челните позиции.

Изборните нерегуларности кои ал-
банските политички партии ги направија 
на денот на изборите, на лидерите на 
ДУИ и на ДПА, Али Ахмети и Мендух Та-
чи, им донесе сериозни барања за нивно 
повлекување од фотелјите. Првите вак-

ви абери дојдоа од меѓународната за-
едница, која јавно осудувајќи ги избор-
ните инциденти, вината ја посочи токму 
кон нив, според неа, тие раководат со 
сопственото членство. Иако претстав ни-
ците на меѓународната заедница јавно 
не соопштија дека побарале тоа да се 
случи, сепак не го сокрија фактот дека 
тоа го посакуваат, при тоа надевајќи се 
дека со нивното заминување ќе замине 
и начинот на освојување на албанското 
гласачко тело. Претседателите на ДПА и 
на ДУИ, иако за време на изборната кам-
пања посочија дека ќе заминат од чел-
ните позиции доколку ги изгубат избо-
рите, сепак во последно време како да 
атерираат од својот првичен став, фа-
тени во небрано од одлуката на пре ми-
ерот Груевски дека по прегласувањето 
ќе одлучува кого ќе го избере за свој 
партнер во наредните четири години.

Ваквата ситуација им остава потполно 
еднакви и отворени шанси и на ДУИ и на 
ДПА. Кој ќе биде новиот станар на "Илин-
денска" б.б. ќе зависи од нивното одне-
сување на прегласувањето, односно од 
освоената бројка, за која се претпо ста-
вува дека ќе биде драстично различна 
од онаа со која завршија на први јуни, 
пред сè, поради фактот што е речиси 
апсолутно невозможно и двете партии 
да завршат со ист број пратенички ман-
дати (13-13), како што беше случај или, 
пак, на едно избирачко место да биде 
забележана излезеност од речиси 100 
проценти. Напротив, реалната бројка на 
мандатите кои ќе ги донесе прегла су-
вањето, всушност ќе го одреди идниот 
партнер на ВМРО-ДПМНЕ, кој по из бор-
ните нерегуларности, остава простор во 
идната Влада да се најде место за ДУИ 
наместо за ДПА. Ваквото свртување на 
приказната на партијата на Груевски, 
пред сè, се должи на однесувањето на 
ДПА за време на изборите, но и поради 
фактот што ДУИ беше партијата која во 
Собранието прва ги поддржа предвре-
мените парламентарни избори.

ДУИ ЗАДОВОЛНА ДУИ ЗАДОВОЛНА 
ОД ОДЛУКАТА ЗА ОД ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕГЛАСУВАЊЕ!ПРЕГЛАСУВАЊЕ!


