
22  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 556 / 25.2.2005

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

НЕМА "ПОШТЕНА" РАЗЛИКА     МЕЃУ ЛАОС  И  МАКЕДОНИЈАНЕМА "ПОШТЕНА" РАЗЛИКА  
ПОЛИТИКА ЖЕСТОКА КАМПАЊА НА ЛОКА    

Битката за ос-
војување на 
дра гоцениот 

локален лебец по-
чна остро и ниско 
по земја, без некој 
респект дека во 
бор бата ќе има ра-

нети, на вре дени и обезвре-
дени имиња, личности и фир-
ми. Арсе на лот на зборови не 
е проме нет, туку е научен 
наи     зуст, од напред насочен 
кон обезгла вување на канди-
датите и противниците, кои 
се сме та ат за главни пре тен-
денти за тронот и за градо-
начал нич ката фотелја.

Притоа, единствена нови-
на во кампањата и во заба-
вата претставува лажната уз-
буна за подметната бомба, 
која за момент го спречи 
еден од кандидатите за гра-
доначалник на Скопје, мирно 
да си ја врши својата функ-
ција, додворување до гра-
ѓаните на метрополата. Се-
пак, ова нè потсети на прет-
ходните локални избори ко-
га имавме жестока кампања 
зачинета со насилства и не-
должни жртви, кои паднаа 
како последица на недо вол-
ната гласачка и демократска 
култура. Тоа е доволен факт 
дека треба да сме на "штрек" 
и подготвени да го играме 

"Ние оваа кампања ќе ја водиме нежно, европски 
и демократски, ќе говориме за демократ-
ските вредности, ќе убедуваме дека ова што 
сега го прави Владата е единственото можно 
решение, кое може Македонија да ја одведе 
во Европа", изјави Бучковски.

"На Старата чаршија треба да й  дадеме дух на 
без бедност, сигурност и обележје кое ќе би-
де карактеристично за Скопје", истакна Три-
фун Костовски, почнувајќи ја својата про-
моција меѓу еснафџиите и занаетчиите во 
Чаршијата. 

"Тешкото", бидејќи во играта 
"музикантите" не се сменети. 
Тие и натаму го водат орото, 
а електоратот, односно гра-
ѓаните, ќе ги држат за увце, 
бидејќи така се научиле да 
слушаат. Затоа, испитот по де-
мократија скапо ќе ја чини 
Ре публика Македонија.   

ВРЕДНОСТИ

Пропагандната војна поч-
на пред да се пресече лен-
тата за отворање на портите 
за локалните избори во 2005 
година. Но, и покрај острите 
забелешки тоа не ги обес-
храбри противничките та-
бори сконцентрирани во ко-
алицијата "За Македонија за-
едно", а уште повеќе не го 
"окуражи", Трифун Костовски, 
кој сакале или не ја збратими 
опозицијата и стана сери-
озен кандидат во трката за 
освојувањето на тврдината 
под "Калето" во Скопје. Пора-
ди тоа, политичарите дуваат 
во маштеница, во која де-
сеттина дена пред денот "Д" - 
13 март, секој на свој начин 
се обидува ја напумпа попу-
ларноста и да си го крене 
рејтингот кај гласачкото те-
ло, кое не е аморфно туку е 
непредвидлива маса, која 
досега успешно беше мани-
пулирана. Но, се коцкаше и 
со нивниот глас, бидејќи на 
крајот силата го одредуваше 
победникот. Затоа очите се 
свртени кон кампањите и 
нив   ните придружни манифе-

стации, кои треба да одлучат 
за 84 слободни места. Но, за 
сите нема место под овој мал 
простор. Силите ги одме ру-
ваат приближно 370 канди-
дати, во кои има познати и 
непознати имиња, но и стари 
волци кои ќе се обидат да ја 
спасат својата натамошна по-
литичка кариера. 

Во оваа трка, лидерот на 
власта, д-р Владо Бучковски 
заигра на картата на Европа, 
божем преку него побрзо ќе 
го надминеме тешкиот визен 
режим за македонските гра-
ѓани.

"Ние оваа кампања ќе ја 
водиме нежно, европски и 
демократски, ќе говориме за 
демократските вредности, ќе 
убедуваме дека ова што сега 
го прави Владата е един стве-
ното можно решение, кое 
може Македонија да ја од-
веде во Европа", изјави Буч-
ковски.

Патем тој потсети на по-
ранешното владеење со Ма-
кедонија, поради кое изми-
наа две драгоцени години за 
да се поправат штетите од 
претходните на власт и да се 
тргне на патот кон Европа. 
Со ова Бучковски упати отво-
рена провокација кон опози-
цијата.

"Во овој натпревар, на 
овие локални избори, кон-
трапартнер ми е лидерката 
на опозицијата Весна Јанев-
ска… Вие ги водите преку 
хаос во Лаос, ние преку ко-
алицијата 'За Македонија за-
едно' ќе ве одведеме во Ев-
ропа", истакна Бучковски.

Тој потенцираше дека ло-
калната власт ќе ја освои во 
барем половина од општи-
ните каде што власта понуди 
свои 75 кандидати за градо-
началници.

Кандидатот за Скопје, од 
по  зицијата, Ристо Пенов, по-
бара да се цени по она што 
тој го сработил, бидејќи Кос-
товски ниту има програма, 
ниту храброст за директно 
јавно соочување.

"Наутро тој шета неза ви-
сен по Старата чаршија, за 

навечер да моли за гласовите 
од Љубчо Георгиевски, при-
тоа барајќи да се здружи со 
другите. А што сме ние овде? 
Ние веќе сме здружени во 
коалицијата 'За Македонија 
заедно' со граѓаните на Ма-
кедонија", рече Пенов.

БЕЛЕГ

Кандидатот на здружената 
опозиција за градоначалник 
на Скопје, познатиот биз-
нисмен, Трифун Костовски, 
својата официјална кампања 
ја почна со лежерна про-
шетка низ Старата скопска 
чаршија, која во меѓувреме 
го изгуби својот  препо зна т-
лив културолошки сјај. Кос-
товски се сретна со занает-
чиите, а разговараше и со 
претставници на Здружени-
ето на еснафите, со кои пи-
еше чај во  една од скопските 
чајџилници. 

Трифун истакна дека се 
решил на овој чекор, токму 
од тука да ја почне својата 
кампања, затоа што таа прет-
ставува најстар и најавтен-
тичен дел од Скопје каде што 
сè уште е зачувана мултиет-
ничноста.
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"На Чаршијата треба да й  
дадеме дух на безбедност, си-
гурност и обележје кое ќе би-
де карактеристично за Скоп   -
је", истакна Трифун Кос тов-
ски. 

Штабот на Костовски, во 
обид да ја потенцира неза-
висноста на нивниот канди-
дат, прокоментира дека за 
разлика од Пенов, кој има 
партиска листа, тие ќе по ну-
дат деполитизирана админи-
страција.

Од ИШ беше упатена кри-
тика до владејачката коали-
ција на која й  порачаа да се 
откаже од политиката, зашто 
минало времето на пар тис-
ките офицери.

"Жално е што млади луѓе, 
како Кондарко и Жерновски, 
не го чувствуваат овој мо-
мент, дека со овие избори 
доаѓа до израз новиот стил 
во водењето на политиката", 
изјави шефот на ИШ на Кос-
товски, Дарко Марковиќ.

Лидерите на опозицијата 
својата кампања за локал-
ните избори ја почнаа во 
Охрид, срцето на нашата ду-
ховна култура.

"Не видовме ниту една 

стратегија за излегување од 
економската криза, за по-
добрување на состојбата во 
здравството и во образо ва-
нието, а ниту една реформа 
во судството, во владеењето 
на оваа власт. Затоа треба да 
изградиме држава на мож-
ности за сите нејзини гра-
ѓани, без разлика на возраст, 
етничка и религиозна при-
падност", изјави лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груев-
ски, кој им се обрати на ох-
риѓани на митингот на здру-
жената опозиција "За по доб-
ра Македонија".

ВМРО-ДПМНЕ му дава це-
лосна поддршка на неза вис-
ниот кандидат за градона-
чалник на овој град, Венко 
Шапкар.

"Сите сме за Македонија, 
но не ваква каква што е сега, 
со илјадници невработени, 
кои без перспектива бараат 
начин да ја напуштат земјата", 
потенцира Груевски на на ми-
тингот во Охрид, следен од 
лидерите на Либерална и на 
Социјалистичка партија, Сто-
јан Андов и Љубисав Ива нов 
- Ѕинго.

СЛОГАНИ

Коалицијата "За Македо-
нија заедно" изборната кам-
па ња ќе ја води повикувајќи 
се на европската ориента ци-
ја, а за мото го избра сло га-
нот "Поблиску до целта". За 
нив целта е стабилна Ма ке-
донија, интегрирана во НАТО 
и во ЕУ. Оваа стратешка цел 
партиите од власта ја врзаа 
за локалните избори.

"За таа цел работевме и ќе 
работиме, знаеме дека на тој 
план ќе бидеме многу поу с-
пешни, ако заживее вис тин-
ската локална самоуправа и 
вистинската локална демо-
кратија во РМ", изјави шефот 
на ИШ на коалицијата "За Ма-
кедонија заедно", Никола 
Ќур   к чиев, на промоцијата на 
изборната кампања.

"Ние на овие избори ну-
диме и европски општини и 
затоа нашето мото е вакво и 

затоа ние го гледаме ова ка-
ко еден вкупен проект", на-
гла си Андреј Жерновски, ЛДП.

Гласоговорниците во из-
борната кампања на коа ли-
цијата на власта го бранеа 
своето мото, со провока ци-
јата дека "до резултати се 
стигнува постапно".

"Тие што ветуваат резул-
тати сега, само можат да ја 
злоупотребат довербата на 
граѓаните", изјави Ќуркчиев.

"Нашите противници има-
ат слоган 'Направете разли-
ка', а ние сме сигурни дека 
граѓаните веќе ја направија 
разликата", провоцираше 
Жерновски, а нему му се 
придружи и Никола Ќур кчи-
ев, кој додаде "калинки не 
успеваат во Скопје". Според 
нив, власта ќе организира 
фер избори, како што бара 
Брисел. Дали ќе поминат та-
ка, зависи од сите, повикаа 
од Штабот на владејачката 
коалиција.

Коалицијата ПДП-ДПА по-
чна од тетовското село Тре-
бош. Оваа коалиција го про-
мовираше кандидатот за гра-
доначалник на Општина Же-
лино, портпаролот на ПДП, 
Кенан Алиу, како и совет нич-
ката листа.

Шефот на Изборниот штаб 
на Општина Желино, Сафет 
Алиу, ги повика жителите на 
поголема масовност, бидејќи 
оваа коалиција дава гара н-
ција за развој на Општината. 

На граѓаните им се обрати 
и шефот на Централниот из-
борен штаб на коалицијата, 
Ружди Матоши, кој од нив 
побара голема масовност за 
на демократски начин да го 
остварат гласачкото право. 

Партијата на Џезаир Ша-
ќири - Хоџа за свое мото го 
избра слоганот 

"Гласај за правда". Тој се 
залага за европски региони 
и регионализација на Маке-
донија. Истовремено, Хоџа 
ги повика ривалите од ко а-
лицијата ДПА-ПДП и од вла-
дејачката ДУИ, да не пре диз-
викуваат револт со своите 
изјави. Тој предупреди дека 

НДП нема да трпи непра вил-
ности на изборите.

"Пред некое време имав-
ме контакти со премиерот, и 
нему и на Али Ахмети им 
ставивме до знаење дека ако 
преземат активности за пол-
нење на кутиите и други не-
регуларности, ние ќе пре зе-
меме соодветни активности 
за спречување на таквите 
дејства и тие ќе бидат одго-
ворни за секаков вид по сле-
дици", изјави кандидатот на 
НДП за градоначалник на Ско-
пје, Џезаир Шаќири -Хоџа.

Според него, кандидатот 
Хусеин Хаскај од НДП ќе из-
војува сигурна победа во 

скоп ската населба Чаир, ка-
де што Албанците се мнози-
нство.

На изборите оваа партија 
има градоначалнички кан ди-
дати во Струга, во Гостивар и 
во Општина Врапчиште, а ќе 
поддржат уште четири не-
зависни кандидати.


