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Пишува: Венцо ДОНЕВ

БРАНКО ГИ МОБИ    ЛИЗИРАБРАНКО ГИ МОБИ   
СТАРИТЕ ФРЕН   Д О В ИСТАРИТЕ ФРЕН  

Нешто се случува во Кабинетот на 
Бранко Црвенковски. Раздвиже-
нос та е сè поголема, покрај ано-

нимните советници, неговиот Кабинет 
сè повеќе е посетен и од искусни стари 
кадри. По неговата најава дека е можно 
да не се кандидира на претседателските 
избори во 2009 година, пред сè, поради 
нискиот рејтинг, најверојатно е дека се 
разработуваат и нови варијанти.

Во неговиот Кабинет сè почесто можат 
да се забележат Ѓунер Исмаил, Сашо Ор-
дановски, Јане Миљовски, Владо Мил-
чин; потоа бизнисмените Хари Костов, 
Михајло Михајловски, Благоја Механ џис-
ки и други. Треба да се истакне дека од 
нео дамна негов советник е Ферид Му-
хиќ, а Зоран Иванов, кој своевремено бе-
ше портпарол на Владата на Бранко, се-
га повторно е во неговиот Кабинет, како 
советник за односи со јавноста. Во тимот 
на Црвенковски влезе и Стево Пенда ров-
ски, по завршувањето на претседа тел-
ската функција во Државната изборна 
комисија, како советник за безбедност.

Според познавачите на Бранко, со 
проверените луѓе, кои во негово време 
беа министри, па и премиер, треба уште 
сега да се подготвува теренот за претсе-
дателските избори, бидејќи рејтингот за 
еден претседател му е очајнички мал. 
Згора на тоа, ниту на неговата матична 
пар тија не й цветаат рози, затоа што СДСМ, 
од постоењето до денес, во мо мен тов 

има најнизок рејтинг, помалку од де сет 
отсто, и засега нема надеж да се опорави, 
иако на претседателот малку му се крена 
рејтингот, но сепак тој е да леку од ни-
вото за еден шеф на држава.

Тоа значи дека се прифаќа предиз-
викот на ВМРО-ДПМНЕ, која во јавноста 
исфрли неколку имиња кои можат да би-
дат претседателски кандидати, како Ср-
ѓан Керим, Зоран Ставревски, Панде Ла-
заревски. Пробниот балон со Став рев-
ски беше успешен за да се тестира ре-
акцијата на опозицијата. Сепак, Ставрев-
ски нема да биде кандидат на ВМРО-
ДПМНЕ на претседателските избори. 
Мож ното решение ќе се бара меѓу Ке-
рим и Лазаревски, а како варијанта пос-
тои можноста и Владо Поповски да се 
вклучи во претседателската трка. На Ла-
заревски му се даваат шанси бидејќи вле-
че корени уште од основањето на пар-
тијата, кој се експонираше на неколку 
протести, заедно со Симеон Гугуловски, 
со сегашниот собраниски спикер и со 
други интелектуалци.

КЕРИМ МОЖЕН 
ПРОТИВКАНДИДАТ
Како и да е, Срѓан Керим е најсе ри-

озниот кандидат. Од една страна, тој ги 
познава политиката и дипломатијата и 
има големи врски во светот на полити-
ката. Во Македонија ќе се врати од функ-

цијата претседател на Генералното соб-
ра ние на Обединетите нации. Неговото 
тргнување од министер за надворешни 
работи во 2001 година, поради навод но-
то пробивање на некои планови од стра-
на на Гркот Рандас, во Брисел, од страна 
на Муса Џафери, Агрон Буџаку и Хавиер 
Солана било прославено со чаша шам-
пањ ско. Од друга страна, пак, тој е ди рек-

ДОМАЌИНЕ, ДОБРИ ГОСТИ ТИ 
ДОЈДОА!

Во неговиот Кабинет сè почесто 
можат да се забележат Ѓунер Исмаил, 
Сашо Ордановски, Јане Миљовски, 
Владо Милчин; потоа, бизнисмените 
Хари Костов, Михајло Михајловски, 
Благоја Механџиски и други. Треба 
да се истакне дека од неодамна не-
гов советник е Ферид Мухиќ, а Зоран 
Иванов, кој своевремено беше порт-
парол на Владата на Бранко, сега 
повторно е во неговиот Кабинет, ка-
ко советник за односи со јавноста. Во 
тимот на Црвенковски влезе и Стево 
Пендаровски, по завршувањето на 
претседателската функција во Др-
жав ната изборна комисија, како со-
ветник за безбедност.

Според познавачите на 
Бранко, со проверените 
луѓе, кои во негово време 
беа министри, па и премиер, 
треба уште сега да се под-
готвува теренот за претсе-
дателските избори, бидејќи 
рејтингот за еден претсе да-
тел му е очајнички мал. 
Згора на тоа, ниту на не го-
вата матична партија не й 
цветаат рози, затоа што 
СДСМ, од постоењето до де-
нес, во моментов има нај-
низок рејтинг, помалку од 
десет отсто, и засега нема 
надеж да се опорави, иако 
на претседателот малку му 
се крена рејтингот, но сепак 
тој е далеку од нивото за 
еден шеф на држава.

КАКО ЌЕ ИГРА "ВИСТИНСКАТА" СТРАНА?КАКО ЌЕ ИГРА "ВИСТИНСКАТА" СТРАНА?
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БРАНКО ГИ МОБИ    ЛИЗИРА ЛИЗИРА  
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тор на корпорацијата "ВАЦ" за Југо ис-
точна Европа, во сопственост на пора-
нешниот прв човек на Пактот за стабил-
ност, Германецот Бодо Комбах. Тоа значи 
дека ќе има огромна медиумска под-
дршка.

Секоја страна има свои убави и лоши 
работи, па така и во кариерата на Керим 
има дамки, кои пред некое време беа 
обелоденети од поранешниот разуз на-
вач Јанко Бачев. Тој го обвини Керим де-
ка порано соработувал со југословен-
ските разузнавачки служби и дека на-
правил неколку проневери за време на 
неговото амбасадорување. Изнесува-
њето на неговото минато во моментот 
ко га се избираше за претседател на Ге-
нералното собрание на ОН, беше точно 
темпирано. Според едни, луѓето на Бран-
ко се обиделе уште сега да му го расипат 
планот, а според други, тоа е работа на 
некој кој претендира на претседателската 
функција од коалицијата на власт. 

Ако не успее варијантата со Керим, се 
претпоставува дека Стојан Андов би мо-
жел да биде најсериозниот кандидат за 

зираше средба на лидерите од ЈИЕ, по-
светена на сè поевидентниот недостаток 
на електрична енергија. 

Дека нешто се работи во оваа рабо-
тилница се почувствува по интер пела-
цијата на Владата пред посетата на аме-
риканскиот претседател Џорџ Буш на 
регионот, но и по неподготвеноста на 
неговите пулени тоа да го валоризираат. 
Постепено го ангажира невладиниот 
сектор. Како прв реагираше Ордановски 
од "Транспарентност Македонија". Тој не 
дочека на Славески да му заврши кон-
ференцијата за медиумите за тоа колку 
пари ќе потроши во кампањата за со би-
рање даноци, а овој веднаш, како пар-
тиски орган, свика прес-конференција, 
и нормално, го нападна министерот за 
финансии. Навистина, никој не му го 
оспорува ова право, но очигледно е де-
ка е во некоја служба, како по обичај на 
нашите невладини активисти.

Од една страна е екипата на Цр вен-
ковски, која сè уште ги анализира мож-
ните удари од уште едно цепење на 
СДСМ, додека од другата страна е тимот 
предводен од бизнисменот Веби Велија, 
кој има добри врски со моќниците од 
влашкото лоби во Македонија. Патем, 
под покровителство на Црвенковски му 
беше доделена национална концесија 
за неговата Алсат телевизија. Велија во 
својот тим го има Фрчкоски, кој воедно 
му е советник и на Али Ахмети. Околу 
Велија, кој е медиумски магнат во албан-
скиот блок, се собрани и неколку нови-
нари и уредници од македонските ме-
диуми. Двете екипи треба да го кренат 
рејтингот на претседателот, и ако тој би-
де на задоволително ниво, Црвенковски 
во 2009 година повторно ќе се кан ди-
дира за претседател на Македонија, а 
ако не, ќе се пристапи на планот "Б" - обе-
динување на левицата, со тоа што тој ќе 
се врати на чело на СДСМ, а друг кан-
дидат ќе биде исфрлен за оваа позиција. 
Такво нешто навестува и Ѓорги Спасов. 
Како можно решение се спомнува Тито 
Петковски. 

Испаѓањето на популарниот "Медо" 
(Горјан Тозија) од Кабинетот на претсе-
дателот се поистоветува со враќањето 
на Наташа Савова, која не можела да го 
поднесе Медо. Но, според други, Тозија 
има задача да биде што поблиску до Рад-
мила Шекеринска и да ја контролира 
ситуацијата во СДСМ.

Советниците на Црвенковски намет-
нуваат впечаток кај народните маси де-
ка тој е загрижен политичар за судбината 
на македонските граѓани и на Маке до-
нија, но сè тоа вешто го прави, за да до-
каже кој е кој во политиката во државава. 
Неговиот најголем страв е да не го на-
пуштат или да им се скратат рацете на 
неговите олигарси. Затоа е можно да се 
очекуваат удари на спротивната страна, 
токму од неговите блиски бизнис кру-
гови.

Пред сè, овој период ќе биде главен 
тест за него дали повторно да се кан-
дидира за претседател или да подготвува 
друга стратегија, бидејќи тој е човек кој 
не сака да губи.

претседател на изборите во 2009 го ди-
на, иако тој ја негира ваквата можност. 
Но, тоа е карактеристично за Андов, ка-
ко искусен политичар, бидејќи тој ве-
леше дека нема да се најде ниту на пра-
теничките листи, а сепак е во Соб ра-
нието.

ВЕБИ ВЕЛИЈА СО 
ЕКИПА ЗА ДРУГАТА 

СТРАНА 
 Додека во позициониот блок се 

прават планови кој ќе му се спротивстави 
на Црвенковски, тој почна да организира 
трибини. Нормално, тематиката е со на-
ционална содржина, која секогаш е нај-
чувствителна за една нација, насловени 
како "Дијалози за Македонија", при што 
се нагласува некоја национал-патриот-
ска загриженост. Нормално, на првата 
трибина беа вклучени сите негови луѓе, 
како Мухиќ, Ѓунер, Милчин, Фрчкоски 
итн. На некои медиуми веднаш се на-
правија специјални емисии, а работата 
дојде до таму што мораше да води но ви-
нари до Турција за да го прашаат дали 
тој ќе организира средба на лидерите за 
да се постигне политичкиот дијалог ме-
ѓу позицијата и опозицијата. Според со-
ветите на своите стари пријатели, тој по-
често патува некаде, најчесто во регио-
нов, со исклучок на Германија; органи-

ВЕЛИЈА СЕ РАЗДОЛЖУВА

Од една страна е екипата на Цр-
венковски, која сè уште ги ана лизи-
ра можните удари од уште едно 
цепење на СДСМ, додека од другата 
страна е тимот предводен од биз-
нисменот Веби Велија, кој има доб-
ри врски со моќниците од влашкото 
лоби во Македонија. Патем, под по-
кровителство на Црвенковски му 
беше доделена национална кон це-
сија за неговата Алсат телевизија. 
Ве лија во својот тим го има Фрч ко-
ски, кој воедно му е советник и на 
Али Ахмети. Околу Велија, кој е ме-
диумски магнат во албанскиот блок, 
се собрани и неколку новинари и 
уредници од македонските ме ди у-
ми. Двете екипи треба да го кренат 
рејтингот на претседателот, и ако 
тој биде на задоволително ниво, Цр-
венковски во 2009 година повторно 
ќе се кандидира за претседател на 
Македонија, а ако не ќе се пристапи 
на планот "Б" - обединување на ле-
вицата, со тоа што тој ќе се врати на 
чело на СДСМ, а друг кандидат ќе 
биде исфрлен за оваа позиција. Так-
во нешто навестува и Ѓорѓи Спасов. 
Како можно решение се спомнува 
Тито Петковски. 

АНДОВ ЧЕКА РАЗВРСКА

Тоа значи дека се прифаќа пре-
диз викот на ВМРО-ДПМНЕ, која во 
јавноста исфрли неколку имиња 
кои можат да бидат претседателски 
кандидати, како Срѓан Керим, Зо-
ран Ставревски, Панде Лазаревски. 
Пробниот балон со Ставревски бе-
ше успешен за да се тестира реак-
цијата на опозицијата. Сепак, Ста-
вревски нема да биде кандидат на 
ВМРО-ДПМНЕ на претседателските 
избори. Можното решение ќе се ба-
ра меѓу Керим и Лазаревски, а како 
варијанта постои можноста и Владо 
Поповски да се вклучи во претсе-
дателската трка. На Лазаревски му 
се даваат шанси бидејќи влече ко-
рени уште од основањето на пар ти-
јата, кој се експонираше на не колку 
протести, заедно со Симеон Гугу лов-
ски, со сегашниот собра нис ки спи-
кер и со други интелек туал ци.


