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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

ЌЕ ИМААТ ЛИ СИЛА ПОЛИТИЧКИТЕ 
ПАРТИИ ДА ГО ДИСЦИПЛИНИРААТ ПАРТИИ ДА ГО ДИСЦИПЛИНИРААТ 
СОПСТВЕНОТО ЧЛЕНСТВО?СОПСТВЕНОТО ЧЛЕНСТВО?

М О Ж Е  Л И  М А К Е Д О Н И Ј А  Д А  Г О       С О Н У В А  С К А Н Д И Н А В С К И О Т  И З Б О Р Е Н  С О Н ?М О Ж Е  Л И  М А К Е Д О Н И Ј А  Д А  Г О    

Конечно заврши долгата, тензична, 
но и досега најеуфорична изборна 
трка во САД. Америка го доби но-

виот, четириесет и четврти, прет седател. 
Тоа е демократот Барак Обама, кој во 
изборниот ринг го победи републи ка-
нецот Џон Меккејн. Меккејн ги изгуби 
изборите. Не успеа да ја продолжи тра-
дицијата на десницата во Америка, и да 
биде наследник на Џорџ Буш во Белата 
куќа. Но, достоинствено го призна по-
разот. Во говорот по официјалното об-
јавување на Бараковата победа, се на то-
рот Меккејн ги повика своите симпа ти-
зери да го прифатат неговиот, односно 
заедничкиот претседател на САД, не го-
виот довчерашен противкандидат Оба-
ма. Затоа што тоа е Америка. Затоа што 
тоа е демократија. Поразите се при фа-
ќаат достоинствено, без приговор, по-
читувајќи го соперникот. Нема поплаки, 
нема полнења кутии, нема господин 
граѓанин, нема мој и твој претседател. 
Има само еден шеф на држава, оној кој 
ќе победи на изборите.  

Неспорен е фактот дека Република 
Македонија е далеку од еден ваков из-
борен процес. Од една ваква демо кра-
тичност. Всушност, за жал, тоа и успеавме 
да го покажеме на последните вонредни 
парламентарни избори, кои ги зав р-
шивме со безброј насилства и човечка 
жртва. Попусти се сега судските процеси, 
кои се водат во македонските судови за 
прекршителите на изборниот процес. 
Попусти се затворските притвори, дра-
конските казни, и посочувањата на ими-
њата и презимињата на прекршителите. 
Попусти се процентите дека во де ве-
десет отсто од нашава земја изборите 
биле скандинавски, додека во оста на-
тите десет проценти (каде претежно жи-
вее албанско население), типично бал-
кански. Попусто! Најновиот Извештај на 
европската Комисија, токму нив, избор-
ните нерегуларности, меѓу останатото 
ги посочува како најголем проблем во Р 
Македонија. Отсега натаму секој на ре-
ден изборен циклус ќе биде нов тест за 
демократијата во земјава. 

И по осумнаесет години спрове ду-
вање избори Македонија повторно и 
повторно е на тест! Повторно на тест, и 
повторно со ново задолжение, или бенч-
марк, ако сакате, од ЕУ. Конечно да на-
правиме избори во кои нема да има 
убиства, пукања и полнење на кутии. 
Едноставно, тоа мораме да го направиме 
затоа што очигледно, покрај проблемот 
со името кој го имаме со Р Грција, из бо-
рите ни стануваат втор важен сегмент за 

Македонија е повторно на 
тест. И повторно со ново 
задолжение, или бенчмарк, 
од Европската унија. Конечно 
да направиме избори во кои 
ќе нема убиства, пукања и 
полнења кутии. Едноставно, 
тоа мораме да го направиме, 
затоа што очигледно дека 
покрај проблемот со името 
кој го имаме со Република 
Грција, изборите ни стануваат 
втор важен сегмент за 
докажување или за владеење 
на демократијата во земјава. 
И тоа веднаш и сега. 
Напролет, во март за кога се 
закажани редовните прет се да-
телски и локални избори. 
Дотогаш Владата на 
Република Македонија мора 
да работи на подготовките и 
да спроведе беспрекорно 
чисти избори.

Времето за поправање на 
грешката од минатите 
избори, кои беа само пред 
неколку месеци, полека 
изминува. Март е месецот ко-
га сите ние, пред сè, Вла дата 
на Република  Македонија, 
која по дифолт е надлежна за 
спроведување на изборите, 
ќе имаме можност да ја 
поправиме сликата за нашата 
земја. Всушност, 
претседателските и локалните 
избори се поправниот испит, 
кој едноставно мораме да го 
положиме. Но, секако мораме 
предвид да го имаме фактот 
дека "чистите" избори не 

зависат само од 
граѓаните на Република 

Македонија, туку многу 
повеќе од политичките 
партии, под чие менторство 
најчесто и се случуваат 
инцидентите. Чести се 
случаите кога сторителите на 
изборните нерегуларности, 
соочувајќи се со затворска 
казна, многу јасно пред 
судските органи, соопштуваат 
дека истите ги сториле под 
"партиска директива". 
Всушност, токму ова 
признание ја отвора вратата 
на една сосема друга, но 
очигледно одржлива врска, 
која функционира! 

Минатогодишната 
"касапаана", која ја најави 
лидерот на Демократската 
партија на Албанците, Мендух 
Тачи, по сè изгледа целосно се 
реализира. Таков збир на 
нерегуларности, проследени 
со убиство, пукање, 
киднапирање и што уште не, 
требаше (ако веќе мораше) да 
се случат во раните 
деведесетти години, кога Р 
Македонија се сметаше за 
млада демократија. Но, 
проектирањето на една ваква 
слика во 2008 година, кога 
нашава земја се наоѓа пред 
портите на ЕУ, навистина е 
срамно, без оглед на тоа што 
главните нерегуларности беа 
направени од страна на 
албанските гласачи, кои во 
битката за превласт 
очигледно не избираа 
средства и начин. Некои 
отидоа дотаму што се дрзнаа 
тоа да го прават и пред 
меѓународната заедница која, 
како што соопшти подоцна, 
буквално била шокирана од 
нивната смелост!
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докажување или за владеење на де-
мократијата во земјава. И тоа веднаш и 
сега. Напролет, односно во март, за кога 
се закажани редовните претседателски 
и локални избори. Дотогаш Владата на 
Република Македонија мора да работи 
на подготовките и да спроведе бес пре-
корно чисти избори.

ЕВРОПА НЕ ЈА 
ИНТЕРЕСИРААТ ПРОЦЕНТИ

Дали во Република Македонија се 
мож ни избори без насилства? Дали Ма-
кедонија може дефинитивно да стане 
имуна на нерегуларности? Дали пого-
лемиот дел од граѓаните на нашава 
земја ја разбираат пораката на Унијата, 
кога станува збор за избори? И конечно, 
дали оној дел од Република Македонија, 
во кој претежно живее албанско насе-
ление, а каде по правило се случуваат 
неправилности, ќе й дозволи на држа-
вава, а со тоа и на сите нас, да излеземе 
од мрачниот балкански тунел? Овие 
прашања не се нови. Овие прашања си 
ги поставуваме пред секои избори, но 
по сè изгледа не ја разбираме нивната 
порака, а уште помалку пораката која 
Европа ни ја испраќа по завршувањето 
на секој изборен циклус. Не можеме да 
замижиме пред фактот дека инцидентите 
станаа редовен декор на секои избори. 
Токму затоа овој пат мораме навистина 

дека речиси сите политички партии 
функ ционираат под строго определена 
партиска хиерархија. Партиската по-
слуш ност е дел од функционалното пар-
тиско милје, кое дефинитивно може да 
биде клуч за решението на изборните 
нерегуларности. Но, дали политичките 
партии, особено оние од албанскиот 
блок, се подготвени на ваков чекор? 

КАКВИ ИЗБОРИ САКААТ 
АЛБАНЦИТЕ?

Минатогодишната "касапаана", која ја 
најави лидерот на Демократската пар-
тија на Албанците, Мендух Тачи, се чини 
дека целосно се реализира. Таков збир 
на нерегуларности, проследени со убис-
тво, пукање, киднапирање и што уште 
не, требаше (ако веќе мораше) да се 
случат во раните деведесетти години на 
минатиот век, кога Република Маке до-
нија се сметаше за млада демократија. 
Но, проектирањето на една ваква слика 
во 2008 година, кога нашава земја се 
наоѓа пред портите на Европската унија, 
е навистина срамно, без оглед на тоа 
што главните нерегуларности беа на пра-
вени од страна на албанските гласачи, 
кои во битката за превласт очигледно не 
избираа средства и начин. Некои отидоа 
дотаму што се дрзнаа тоа да го прават и 
пред очите на меѓународната заедница 
која, како што подоцна соопшти, бук вал-
но била шокирана од нивната смелост!

Неспорен е ривалитетот меѓу ДПА и 
ДУИ, но прашањето е до каде може ис-
тиот да оди? Исто како што е неспорна и 
желбата да се освои власта, но дали по 
секоја цена? Локалната власт отсекогаш 
била предизвик за албанските партии, 
кои токму преку локалната власт нај мно-
гу сакаат да си ги одмерат силите меѓу 
себе. Веројатно ништо поразлично нема 
да биде и на овие избори, со оглед на 
фактот дека на албанската политичка 
сцена нештата се значително изменети, 
пред сè, затоа што партијата на Ахмети, 
ДУИ, која на последните избори речиси 
целосно ја освои локалната власт, на 
претстојните избори ќе настапува како 
владејачка, а ДПА се движи во обратен 
правец, односно од власт во опозиција! 
И токму оваа ситуација дава слика дека 
можеби повторно ќе имаме бурни из-
бори, се разбира, доколку власта, од-
носно полицијата не одлучи навреме да 
ги спречи!

да се потрудиме да направиме скан ди-
навски избори на целата територија, би-
дејќи Европа ја гледа Република Маке-
донија како целина, а не според про це н-
туалната застапеност на инцидентите. 

Времето за поправање на грешката 
од минатите избори, кои се одржаа 
пред неколку месеци, полека изминува. 
Март е месецот кога сите ние, пред сè, 
Владата на Република Македонија, која 
по дифолт е надлежна за спроведување 
на изборите, ќе ја имаме можноста да 
ја поправиме сликата за нашата земја. 
Всушност, претседателските и локалните 
избори се поправниот испит, кој мораме 
да го положиме. Но, секако предвид мо-
раме да го имаме и фактот дека "чистите" 
избори не зависат само од граѓаните на 
Република Македонија, туку многу по ве-
ќе од политичките партии, под чие мен-
торство најчесто и се случуваат инци-
дентите. Чести се случаите кога стори-
телите на изборните нерегуларности, 
соочувајќи се со затворска казна, многу 
јасно пред судските органи соопштуваат 
дека истите ги сториле под "партиска 
директива". Имено, токму ова признание 
ја отвора вратата на една сосема друга, 
но очигледно одржлива врска, која функ-
ционира! 

Значи, скандинавски избори се со се-
ма можни во Република Македонија, са-
мо доколку политичките партии се нај-
дат на висината на својата демократска 
зрелост и функција. Јавна тајна е фактот 

ЌЕ ГО ПОМИНЕМЕ ЛИ ИЗБОРНИОТ ТЕСТ И ЌЕ ЌЕ ГО ПОМИНЕМЕ ЛИ ИЗБОРНИОТ ТЕСТ И ЌЕ 
ИЗЛЕЗЕМЕ ОД МРАЧНИОТ БАЛКАНСКИ ТУНЕЛ?ИЗЛЕЗЕМЕ ОД МРАЧНИОТ БАЛКАНСКИ ТУНЕЛ?


