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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Неколкукратното фијаско на че-
тирите релевантни политички 
партии во земјава, ВМРО-ДПМНЕ, 

СДСМ, ДУИ и ДПА конечно заврши. Со 
последните атоми, односно со големо 
залагање на меѓународната заедница, 
лидерите на големата четворка го до-
говорија Изборниот законик. Кон крет-
но, по долги и мачни преговори успеаја 
да се усогласат за најгорливото пра-
шање, кое е врзано за веќе закажаните 
претседателски избори, односно цен-
зусот, со кој ќе се избира идниот шеф на 
државата. Факт е дека премиерот на 
Република Македонија, Никола Гру ев-
ски, кој всушност и го иницираше ова 

Груевски не успеа да ги убеди 
останатите дека со укинување 
на цензусот ќе се спречат 
евентуалните недоследности 
во изборниот процес, а можеби 
и сериозните инциденти кои, 
да не заборавиме, на 
последните избори ги имавме 
во изобилство, но затоа 
албанските партии успеаја да 
се изборат за 
четириесетпроцентен цензус, 
со што го заштитија албанскиот 
глас. Познато е дека без 
гласовите на Албанците не 
може да биде изгласан ниту 
еден кандидат за претседател, 
и токму затоа и Тачи и Ахмети 
одеа до крај во барањето за 
задржување на високиот 
цензус, со што практично 
повторно на маса би ја ставиле 
важноста на албанскиот глас.

Претседателските избори 
всушност се оние избори кога 
албанските партии во 
Македонија го прават 
најдобриот пазар. Досега 
речиси и да не се случило тие 
да гласаат за некој македонски 
кандидат, доколку со 
претседателот на партијата од 
која е предложен кандидатот 
не договориле повратна услуга. 
Есапот "бива" уште подобар 
доколку пазарот се прави со 
онаа партија која ја практикува 
централната власт, а која 
инсистира од своите редови да 

има кадар и на 
претседателското столче. 
Досега сме сведоци на многу 
"историски" договори со 
Албанците склучени токму 
меѓу двата круга, иако за 
истите се дознало многу 
подоцна, што било 
изненадување и за албанските, 
но особено за македонските 
граѓани, кои се чувствувале 
како небитни гласачи. 
Горчливиот вкус во устата на 
македонскиот гласач секогаш 
бил засладуван со приказната 
дека тоа мора така да биде 
поради меѓународната 
заедница, односно поради 
нејзиното лобирање за 
одреден кандидат.

Но, не се помали или 
помалку важни и "договорите" 
меѓу македонските партии за 
кои гласачите воопшто и не 
знаат дека постојат. Сосема е 
јасно дека еден од двајцата 
македонски кандидати мора да 
победи, додека другиот ќе 
треба да изгуби. Неспорен е 
фактот дека на досегашните 
претседателски избори 
јазичето на вагата секогаш беа 
албанските гласачи, кои во 
вториот круг го даваа идниот 
шеф на државата. Но, во 
последно време сè погласни се 
и приказните дека постојат 
договори и меѓу македонските 
политички партии, кои на 
сосема поинакво ниво прават 
сосема поинаков пазар, 
односно различен од оној со 
албанските партии!? 

прашање, не успеа да ги убеди ос та-
натите лидери во сопствената оценка, 
за исфрлање на цензусот од вториот 
изборен круг, но сепак делумно успеа 
да добие договор, со кој ќе треба да се 
избира идниот претседател на Репуб-
лика Македонија.

Оправдувањето на премиерот Гру-
евски дека цензусот треба да биде ком-
плетно исфрлен од вториот изборен 
круг, бидејќи токму во тој период се 
случуваат најголемите неправилности 
и инциденти, не помина кај останатите 
шефови на партии. Напротив, секој од 
нив во Клубот на пратениците дојде со 
своја приказна. СДСМ, со благо нама-

лување на цензусот, но не и комплетно 
исклучување, ДПА со останување на 
истиот цензус како и досега, а ДУИ со 
избирање на претседател во Собра-
нието на Република Македонија. Крај-
ниот исход беше компромис. Цензус за 
идниот шеф на држава да има, но тој да 
се намали на четириесет отсто.

Ваквото решение, според изјавите 
на лидерската четворка, очигледно ни-
кого комплетно не го задоволи, но 
сепак се успеа едно битно прашање да 
се тргне од дневен ред, на кое всушност 
и инсистираше меѓународната заед-
ница, особено ОБСЕ, од каде уште по 
завршувањето на претходните прет-
седателски избори ни беше посочено 
дека сегашниот цензус е премногу ви-
сок за македонската демократија. Гру-
евски не успеа да ги убеди останатите 
дека со укинувањето на цензусот ќе се 
спречат евентуалните недоследности 
во изборниот процес, а можеби и се-
риозните инциденти кои, да не забо ра-
виме, на последните избори ги имав ме 
во изобилство, но затоа албанските 
партии успеаја да се изборат за чети-
риесетпроцентен цензус, со што го за-
штитија албанскиот глас. Познато е 
дека без гласовите на Албанците не 
може да биде изгласан ниту еден кан-
дидат за претседател, и токму затоа и 
Тачи и Ахмети одеа до крај во ба рањето 
за задржување на високиот цензус, со 
што практично повторно на маса би ја 
ставиле важноста на албанскиот глас.

ЛИДЕРИТЕ НА ГОЛЕМАТА ЛИДЕРИТЕ НА ГОЛЕМАТА 
ЧЕТВОРКА ГО ДОГОВОРИЈА ЧЕТВОРКА ГО ДОГОВОРИЈА 
ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИКИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК
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ПРЕТСЕДАТЕЛСКА ТЕЗГА!
Претседателските избори всушност се оние избори 

кога албанските партии во Македонија го прават нај-
добриот пазар. Досега речиси и да не се случило тие да 
гласаат за некој македонски кандидат, доколку со прет-
седателот на таа партија од која е предложен кандидатот 
не договориле повратна услуга. Есапот "бива" уште 
подобар доколку пазарот се прави со онаа партија која ја 
практикува централната власт, а која инсистира од своите 
редови да има кадар и на претседателското столче. До-
сега сме сведоци на многу "историски" договори со Ал-
банците склучени токму меѓу двата круга, иако за нив се 
дознало многу подоцна, што било изненадување и за 
албанските, но особено за македонските граѓани, кои се 
чувствувале како небитни гласачи. Горчливиот вкус во 
устата на македонскиот гласач секогаш бил засладуван со 
приказната дека тоа мора така да биде поради меѓу на-
родната заедница, односно поради нејзиното лобирање 
за одреден кандидат.

Неспорен е фактот дека меѓународниот фактор во 
земјава секогаш имал кандидат за кој препорачувал дека 
треба да биде идниот шеф на државата. Некои од нив тоа 
го правеле многу дискретно, но некои, за жал, не по-
читувајќи ја воопшто демократската свест на маке дон-
ските гласачи, си дозволувале тоа да го прават нападно, 
при тоа пакувајќи ја приказната во обланда дека тоа е 
добро за македонскиот пат кон ЕУ и НАТО. Сепак, на го-
лемото лобирање од страна на странските емисари се-
когаш му претходеле договори и преговори со албанските 
партии, кои истрчувале со сериозен багаж на желби, кои 
до пред изборите биле ставани во фајлот - научна фан-
тастика. Но, кругот е тркалезен. Секогаш доаѓа вистин-
ското време за вис тинската желба. За Албанците тоа е 
периодот на претсе да телските избори. И токму затоа 

лидерите на ДУИ и на ДПА, Али Ахмети и Мендух Тачи, во 
преговорите во Клубот на пра тениците докрај инсистираа на 
ненамалување на цензусот во вториот изборниот круг, бидејќи 
на тој начин сè уште можат да ја држат отворена портата за 
договори, односно тезгата за пазар!

ПАРТИСКА ЧОРБА!
Но, не се помали или помалку важни и "договорите" меѓу 

македонските партии за кои гласачите воопшто и не знаат дека 
постојат. Сосема е јасно дека еден од двајцата македонски 
кандидати мора да победи, додека другиот ќе треба да изгуби. 
Неспорен е фактот дека на досегашните претседателски из-
бори јазичето на вагата секогаш беа албанските гласачи, кои во 
вториот круг го даваа идниот шеф на државата. Но, во последно 
време сè погласни се и приказните дека постојат договори и 
меѓу македонските политички партии, кои на сосема поинакво 
ниво прават сосема поинаков пазар, односно различен од оној 
со албанските партии!?

Се разбира дека за овие договори меѓу македонските по-
литички субјекти, кои станаа актуелни по последните прет се-
дателски избори, никој не говори ниту полујавно, но сè повеќе 
ситуации или информации упатуваат на фактот дека ваквите 
договори во иднина ќе стануваат сè погласни, односно по-
видливи. Не е исклучено токму на наредниве избори да се 
случи нешто слично, иако лидерите на спротивните полит ич ки 
партии до крај ќе глумат непријатели, сè со цел да успеат да ја 
задржат мобилизацијата на гласачкото тело, пред сè, на она во 
сопствените партиски редови.


