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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Н О В А  С Е Р И Ј А  Д И Ј А Л О З И  М Е Ѓ У      В Л А С Т А  И  О П О З И Ц И Ј А Т АН О В А  С Е Р И Ј А  Д И Ј А Л О З И  М Е Ѓ У    

К А К О  Ќ Е  Г   О  Т Р Ч А М Е  К А К О  Ќ Е  Г  
П Р Е ТС Е Д А   Т Е Л О Т ! ?П Р Е ТС Е Д А  

Се отвора Пандорината кутија. Се 
крчкаат новите уставни измени. 
Благо затегнување на односите 

меѓу партнерите во Владата на релација 
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ уште пред да из-
минат протоколарните сто дена на но-

вата Влада. Конечно почнува процесот 
на отворање на хашките предмети пред 
македонските судови! Има или нема, 
важи или не важи, Законот за амнестија? 
Стартува новата серија меѓупартиски 
дијалози! Има или нема цензус за ид-

ЛИДЕРСКА СРЕДБА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦЕНЗУСОТ ЛИДЕРСКА СРЕДБА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦЕНЗУСОТ 
СО ШТО БИ СЕ СПРЕЧИЛЕ НЕРЕГУЛАРНОСТИТЕ, СО ШТО БИ СЕ СПРЕЧИЛЕ НЕРЕГУЛАРНОСТИТЕ, 
НАСИЛСТВАТА, МОЖЕБИ И ПОЛИТИЧКИТЕ ПАЗАРЕЊАНАСИЛСТВАТА, МОЖЕБИ И ПОЛИТИЧКИТЕ ПАЗАРЕЊА

СЛЕДУВА ПРОМЕНА НА УСТАВОТ НА СЛЕДУВА ПРОМЕНА НА УСТАВОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Тешка седмица. Дури и за оние 
кои се задолжени да ја релак-
сираат атмосферата во државата. 
Седмица исполнета со молска-
вични препукувања на релација 
претседател на држава-премиер, 
но и седмица во која повторно се 
отвори едно старо прашање. 
Прашање поврзано за изборот на 
претседател на државата, со кое се 
бара укинување на цензусот при 
изборот во вториот изборен круг. 
Ова барање не е ново. За него се 
дискутираше и по завршувањето 
на минатите претседателски 
избори, кога сегашниот 
претседател Бранко Црвенковски 
едвај успеа да го мине прагот во 
вториот изборен круг. Иако на 
јавноста й беше соопштено дека 
процентот на излезност е 53 отсто, 
сепак тогашните неофицијални 
информации говореа дека 
сегашниот шеф на државата не 
успеал да ја мине потребната 
граница.

Уставните измени се ставени на 
маса. За нив ќе се разговара 
дополнително. Сепак, она што 
останува да биде факт во целата 
оваа дијалошка сеанса е дека 
најмалку суштествено се 
разговара за овие прашања, 
наспроти барањата, или подобро 
речено пазарот кој преку нив 
имаат намера да го направат 
албанските партии. Практично сè 
се сведува на задоволување на 
желбите и на барањата на 
Албанците, кои и овој пат се 
издигнуваат над можното ниво за 
елементарна попустливост, а кои 
задираат во чувствата на 
македонскиот граѓанин. Едно од 
тие прашања секако е амнестијата, 
односно хашките случаи, кои 
албанските партии имаат намера 
да ги заобиколат, иако за нив или 
на нив особено е емотивна 
македонската нација. Доколку се 
дозволи попуштање и за ова 
прашање уште еднаш ќе се отвори 
приказната за владеењето на 
правото, однос дали истото важи 

за сите граѓани на 
Република Македонија.
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К А К О  Ќ Е  Г   О  Т Р Ч А М Е   О  Т Р Ч А М Е  
П Р Е ТС Е Д А   Т Е Л О Т ! ?Т Е Л О Т ! ?

ниот претседател на Република Ма ке-
донија? А дијаспората, дали таа ќе има 
можност да гласа? На следните избори 
или, пак, на тие по нив? Њујоршки ср ед-
би или поточно македонски кавги сре-
де големото јаболко! Кој кому прв му 
пиша? Премиерот на шефот на држа-
вата или, пак, беше обратно? Што ли се 
случуваше во авионот, кој леташе од 
Њујорк за Скопје? Да го прашаме пи-
лотот или подобро да се концентрираме 
на притворот кој судот првично му го 
изрече на пратеникот од ДУИ!

Сума сумарум, тешка седмица. Дури 
и за оние кои се задолжени да ја ре-
лаксираат атмосферата во државата. 
Седмица исполнета со молскавични 
препукувања на релација претседател 
на држава-премиер, но и седмица во 
која повторно се отвори едно старо пра-
шање. Прашање поврзано со изборот 
на претседател на државата, со кое се 
бара укинување на цензусот при избо-
рот во вториот изборен круг, а кое на-
лага промена на Уставот на Република 
Македонија. Овој пат Пандорината ку-
тија, или некогашната државна Библија, 
ја отвори лично премиерот на Репуб-
лика Македонија, Никола Груевски, оп-
равдувајќи ја својата одлука или ба-
рање со конечно расчистување на из-
борните нерегуларности, односно пол-
нења на кутии кои, за жал, досега беа 
редовен изборен декор.

Ова барање не е ново. За него се 
дискутираше и по завршувањето на ми-
натите претседателски избори, кога 
сегашниот претседател Бранко Црвен-
ковски едвај успеа да го мине прагот во 

вториот изборен круг. Иако на јавноста 
й беше соопштено дека процентот на 
излезност е 53 отсто, сепак тогашните 
неофицијални информации говореа 
дека сегашниот шеф на државата не 
успеал да ја мине потребната граница. 
Веројатно токму затоа во пресрет на 
сегашните претседателски избори, кои 
ќе се одржат за помалку од пет месеци, 
се предлага укинување на цензусот со 
што, според Груевски, би се спречиле 
нерегуларностите, насилствата, а мо-
жеби и политичките пазарења. Најго-
лемата опозициона партија СДСМ не е 
против, но албанските партии ДУИ и 
ДПА настапуваат со свои барања.

АЛБАНЕЦ 
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА ДРЖАВАТА!
Албанските партии ова прашање го 

третираат секоја од свој агол. Вла де-
јачката ДУИ, не така оддамна преку сво-
јот претседател Али Ахмети, спомна де-
ка тие би сакале идниот шеф на држа-
вата да се избира во Собранието на Ре-
публика Македонија. Така ќе се заште-
деле пари кои, наместо за кампања, би 
можеле да бидат искористени, зами с-
лете за изградба на некоја детска гра-
динка! Сепак, за ДУИ начелно при фат-
ливо е и намалувањето на цензусот во 
вториот изборен круг, но само доколку 
се отвори и прашањето за избор на 
потпретседател Албанец. Доколку не 
помине оваа варијанта интегративците 
преминуваат на план Б, кој опфаќа па-

зар за нивните пратеници кои се дел од 
хашките предмети, а на кои наскоро 
треба да им судат македонските су-
дови.

ДПА, пак, изрично е против на ма-
лувањето на цензусот, затоа што тоа го 
смета за навреда на албанскиот гласач! 
Тачи сака да игра тврдо. Неговото об-
разложение дека не се согласува со 
намалувањето на изборниот цензус се 
должи исклучително, како што вели 
самиот, на зачувувањето на важноста 
на албанскиот гласач, кој досега по 
правило токму одлучуваше кој ќе биде 
идниот претседател на Република Ма-
кедонија. Претседателот на ДПА не сака 
да ја изгуби оваа одлучувачка можност 
и веројатно токму затоа инсистира да 
не се намалува цензусот во вториот 
изборен круг. Но, по сè изгледа, во гла-
вата на Тачи се вртат и некои други ба-
рања, како што се, на пример, изборот 
на потпретседател Албанец, но и вне-
сувањето на загарантираните квоти за 
помалите етнички заедници, на што 
албанските партии засега остро се сп-
ротивставуваат. Секако во овие рамки 
потпаѓа и прашањето за гласањето на 
дијаспората, за кое сè уште нема един-
ствен став ниту кај македонските по ли-
тички партии.

Сите овие прашања се ставени на 
маса. За нив ќе се разговара допол ни-
телно. Сепак, она што останува да биде 
факт во целата оваа дијалошка сеанса е 
дека најмалку суштествено се разговара 
за овие прашања, наспроти барањата 
или подобро речено пазарот кој преку 
нив имаат намера да го направат ал бан-
ските партии. Практично сè се сведува 
на задоволување на желбите и на ба-
рањата на Албанците, кои и овој пат се 
издигнуваат над возможното ниво за 
елементарна попустливост, а кои за ди-
раат во чувствата на македонскиот гра-
ѓанин. Едно од тие прашања секако е 
амнестијата, односно хашките случаи 
кои албанските партии имаат намера 
да ги заобиколат, иако за нив или на 
нив особено е емотивна македонската 
нација. Доколку се дозволи попуштање 
и за ова прашање уште еднаш ќе се 
отвори приказната за владеење на 
правото, односно дали истото важи за 
сите граѓани на Република Македонија.


