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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

КОНЕЧНО МИРНО ПРЕГЛАСУВАЊЕ И      ЛИ РЕЧИСИ ДЕМОКРАТСКО ГЛАСАЊЕ НА АЛБАНЦИТЕКОНЕЧНО МИРНО ПРЕГЛАСУВАЊЕ И  

СО ДУИ ИЛИ СО Д   ПА НА ЕСЕН ВМРО-ДПМНЕ СО ДУИ ИЛИ СО Д  
ОДИ НА ПРЕДВРЕ   МЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ!?ОДИ НА ПРЕДВРЕ 

Исклучително високиот мони то-
ринг од страна на меѓународната 
заедница, која беше присутна на 

сите избирачки места, кои во оваа др-
жава се сметаат за ризични, како и из-
легувањето на терен на речиси цела ма-
кедонска полиција, поддржана и со хе-
ликоптери, доколку затреба, даде резул-
тати. Конечно дочекавме да има фер 
гласање, се разбира, со мали инциденти, 
кои во споредба со оние од први јуни 
слободно можат да се наречат детски. 
Апелот на севкупната европска јавност 
дека не само што треба, туку и дека мо-
ра да има фер прегласување, очигледно 
дошол и до ушите на оние кои беа ини-
цијатори и извршители на изборните 
нерегуларности. Албанските гласачи без 
притисок излегоа на гласачките мес та и 
го дадоа својот глас за партијата за која 
сметаа дека треба да ги застапува во 
Владата на Република Македонија во 
наредните четири години.

Не е исклучено да има и прегласува-
ња на местата на кои имаше нерегулар-
ности, за жал, и овој пат такво нешто се 
случи на три избирачки места, но нај-
важно е дали тие ќе влијаат на конеч-
ниот резултат на кој типуваат и двете 
албански партии, кои подеднакво се 
борат да му бидат партнери на ВМРО-
ДПМНЕ во наредниот владин кабинет 
на премиерот Никола Груевски. Не би 
требало исходот од пратеничките ман-
дати да претставува единствен крите-
риум, но сепак тој е значаен репер за 
расположението на албанските гласачи, 
иако единствената одлука за тоа кој ќе 
седне на владините столчиња во Вла-
дата ја донесува исклучително премие-

рот Груевски. Сепак, како дел од тради-
цијата на македонската политика е и 
двете партии, односно и ДУИ и ДПА да 
прогласуваат победа!

ТАЧИ И АХМЕТИ ВО БИТКА 
ЗА МЕСТО ПОД СОНЦЕТО

Заокруживме уште еден изборен ци-
клус. Значително напорен, со оглед на 
фактот дека во еден дел од Република 
Македонија имаше прегласување кое, 
пак, беше резултат од бандитското ди-
вее ње на избирачките места на некои 
членови и симпатизери на ДУИ и на 
ДПА. Првојунското гласање мина со 
оцен ка како досега најлошо органи зи-
рано. Тоа беше аларм, пред сè, за влас-
та, која по дифолт го организира, што 
значи и дека е одговорна за изборниот 
процес, но воедно и за активните учес-
ници во вториот дел од изборниот 
филм, односно за албанските политички 
партии, кои соочени со сериозното 
прекорување од страна на севкупната 
меѓународна јавност, одлучија да се 
оби дат да го поправат сопствениот 
имиџ. Веројатно нивното навидум сми-
рување се случи по изјавата на пре мие-
рот во мирување, Никола Груевски, кој 
ден пред изборите буквално се закани 
дека ќе состави таканаречена етнички 
македонска влада, доколку двете албан-
ски партии одлучат повторно да го по-
пречуваат изборниот процес, односно 
да предизвикуваат инциденти.

Секако, и на врапчињата во државава 
им е јасно дека по Рамковниот договор 
Република Македонија едноставно не 
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Смирувањето на ДУИ и на 
ДПА веројатно се случи по 
изјавата на премиерот во 
мирување, Никола Груевски, 
кој на еден ден пред изборите 
буквално се закани со 
составување на таканаречена 
етнички македонска влада 
доколку двете албански партии 
одлучат повторно да го 
попречуваат изборниот 
процес, односно да 
предизвикуваат инциденти. 
Секако, и на врапчињата во 
државава им е јасно дека по 
Рамковниот договор Република 
Македонија едноставно не 
може да функционира без 
албански партнер во власта. 
Сепак, целта на изричната 
изјава на Груевски беше да 
посочи дека не би сакал 
повторно да добие опомена од 
страна на меѓународната 
заедница дека како премиер не 
е во можност да спроведе фер 
и демократски избори.

Граѓаните на Република 
Македонија нема да го 
дочекаат редовниот термин за 
локалните избори, туку ќе 
имаат можност своите 
градоначалнички и советнички 
кандидати да ги заокружат 
нешто порано, односно 
наместо на пролет тоа да го 
направат на есен. Во втората 
половина на септември или, 
пак, во првата половина на 
октомври. ВМРО-ДПМНЕ се 
одлучува на ваков чекор од две 
причини. Првата, поради 
фактот што сака 
претседателските избори како 
циклус да ги одвои од 
локалните, а втората, поради 
максималното искористување 
на високиот рејтинг на 
партијата, односно негово 
валоризирање во 
градоначалнички мандати. 
Доколку се погледнат 
изборните резултати од 
неодамна завршените избори 
се забележува дека речиси и не 
постои општина во која 

опозицијата извојува 
победа.
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може да функционира без албански 
партнер во власта. Сепак, целта на из-
ричната изјава на Груевски беше да по-
сочи оти не би сакал повторно да добие 
опомена од страна на меѓународната 
заедница дека како премиер не е во 
можност да спроведе фер и демо крат-
ски избори. Оваа најава за нетоле ри-
рање на инциденти едноставно беше 
мо рален апел од Груевски, бидејќи од-
говорноста за лошо спроведените из-
бори или, пак, можеби за беспрекорно 
чисти е негова. Особено ако се земе 
предвид фактот дека тој како премиер 
прв пат организира избори во земјава, 
чии резултати ќе бидат сериозен репер 
за сите следни, кои набрзо ќе се одржат. 
Во меѓувреме, во согласност со добие-
ниот исход од гласањето во албанскиот 
политички кампус, ќе мора да почне да 
размислува со кого би сакал да сора-
ботува во наредните четири години.

И повторно како во 2006 година Гру-
евски се наоѓа пред изборот дали да 
коалицира со партијата која едно време 
важеше за традиционален партнер на 
ВМРО-ДПМНЕ, односно ДПА или, пак, 
со онаа која де факто ужива поголема 
до верба кај албанските гласачи, однос-
но ДУИ. Искуството кое го има од две-
годишното другарување со ДПА во вл-
аста сега би требало да му претставува 
сериозна поука во изборот на идниот 
партнер, пред сè, поради фактот што се 
покажа дека традиционализмот меѓу 
ВМРО-ДПМНЕ и ДПА исчезнал некаде 
по пат или, пак, заглавил во некои прет-
ходни владини простори. Не може така 
едноставно да се заборави театралната 
прес-конференција на поранешниот ви-

цепремиер за Рамковен договор, Имер 
Алиу, на која тој й соопшти на јавноста 
дека никогаш повеќе нема да работи со 
Никола Груевски кој, според негова пер-
цепција, бил во тесни врски со Србија. 
Истовремено не се заборава и посто-
јаното заканување на ДПА дека ќе ја на-
пушти власта, кое доаѓаше како резул-
тат на кокетирањето на ВМРО-ДПМНЕ 
со ДУИ, особено по "Мајскиот договор"! 
Сепак, интегративците се "непозната" 
во математиката на Никола Груевски. 
Нив ното заедничко седнување на маса 
во Владата дефинитивно е мачка во 
вреќа!?

ВАЛОРИЗАЦИЈА НА 
РЕЈТИНГОТ И ВО 

ГРАДОНАЧАЛНИЧКИ 
МАНДАТИ!

Сепак, во согласност со Рамковниот 
договор, мора да има коалиција меѓу 
македонска и албанска партија. Исто 
како што мораше да има фер прегла су-
вање и чист изборен исход, кој на Гру-
евски треба да му донесе подобрување 
на личните оценки кај меѓународната 
за едница, но и охрабрување за след-
ните избори, кои го очекуваат набрзо. 
Според редовниот тек на изборните 
активности, за само девет месеци Ре-
пуб лика Македонија ја очекува уште 
еден турнус избори, односно претсе да-
телски и локални, кои овој пат се одр-
жуваат во ист термин. Тајмингот е на 
пролет, односно во март. Сепак, по сè 
изгледа, граѓаните на Република Маке-

донија нема да го дочекаат редовниот 
термин за локални избори, туку ќе има-
ат можност своите градоначалнички и 
советнички кандидати да ги заокружат 
нешто порано. Имено, според сè уште 
непотврдени информации, и натаму 
владејачката ВМРО-ДПМНЕ, сериозно 
размислува да закаже предвремени ло-
кални избори кои, според сегашната 
перцепција, би требало да се одржат на 
есен, односно во втората половина на 
септември или, пак, во првата половина 
на октомври.

ВМРО-ДПМНЕ се одлучи на ваков 
чекор од две причини. Првата, поради 
фактот дека сака претседателските из-
бо ри како циклус да ги оддели од ло-
калните, а втората, заради максимално 
искористување на високиот рејтинг на 
партијата, односно неговото валори-
зирање во градоначалнички мандати. 
Доколку се погледнат изборните ре зул-
тати од неодамна завршените избори 
ќе може да се забележи дека речиси и 
не постои општина во која опозицијата 
извојува победа. Токму оваа позиција 
му дава на ВМРО-ДПМНЕ право да трг-
не во уште една голема победа, земајќи 
ги под контрола сите градови, односно 
поставувајќи свои градоначалници ре-
чиси во цела држава. Дека вакво нешто 
е можно, како што потенциравме, го во-
рат бројките од последните избори, ка-
де ВМРО-ДПМНЕ победи дури и во оп-
штините кои до вчера важеа за упо риш-
та на СДСМ, како што е, на пример, Оп-
штина Карпош во Скопје, потоа Ресен, 
Гевгелија, Струмица, Кавадарци, како и 
Шестата изборна единица во која, по 
правило, на секои избори СДСМ осво ју-
ваше повеќе гласови од ВМРО-ДПМНЕ.

ВМРО-ДПМНЕ не смее да ја пропушти 
идеалната ситуација која ја има во мо-
ментов. Голема е шансата и на локално 
ниво Република Македонија да ја обои 
во портокалово. Моментот на висок реј-
тинг не смее да се остави до пролет, нај-
многу поради фактот што дотогаш не се 
знае дали истиот ќе се задржи на ова 
ниво, особено ако се има предвид дека 
новата влада на Република Македонија, 
односно ВМРО-ДПМНЕ, ја очекуваат 
теш ки предизвици, пред сè, поврзани 
со спорот за името на нашава држава 
кој го имаме со Грција, а кој мора да се 
реши многу брзо, но и преговорите со 
Европската унија, кои засега сериозно 
лебдат во воздух. Нивното отпочну ва-
ње, нешто што би требало да се случи 
наесен, зависи од многу фактори, но за 
нивниот исход дефинитивно ќе биде 
одговорна Владата на Република Ма-
кедонија, односно ВМРО-ДПМНЕ. 

ГОЛЕМИ ШАНСИ ЗА ОСВОЈУВАЊЕ НА ЛОКАЛНАТА ГОЛЕМИ ШАНСИ ЗА ОСВОЈУВАЊЕ НА ЛОКАЛНАТА 
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