П О Ч Н У В А В Н АТ Р Е П А Р Т И С К АТА
Полека но сигурно
Македонија почнува да ја
живее изборната треска.
Апетитите се големи. Но, и
разочарувањата не се
помали, особено на оние сè
уште актуелни
градоначалници, кои овој пат
од својата матична партија
нема да бидат предложени за
уште еден мандат. Такви има
многу. И во СДСМ и во ВМРОДПМНЕ. Како и на секои
избори, така и на овие, тоа се
партиите кои ќе стартуваат со
најголем број
градоначалнички кандидати.
Сепак, списоците не се
затворени. Се чекаат
вистинските луѓе за
вистинските места, кои треба
да ги дадат најновите
истражувања, кои се прават
внатре во партиите, но и во
центрите за истражување,
кои по сопствен избор го
мерат рејтингот на одредени
политички лица, како и
можни кандидати за
градоначалничките фотелји.
Двете најголеми албански
политички партии, ДУИ и
ДПА, секогаш излегуваат со
свој претседателски кандидат.
Сосема свесни дека нивниот
кандидат нема да дотурка до
вториот изборен круг, сепак
влегуваа во рингот со
останатите двајца или повеќе
македонски кандидати.
Но, поентата не е да се
победи. За лидерите на
албанските политички
субјекти е сосема јасно дека
тоа е однапред изгубена
битка. Поентата е албанскиот
кандидат за шеф на државата
да го измери сопствениот
рејтинг, наспроти рејтингот на
неговиот противкандидат од
албанскиот политички
кампус. Оваа меродавна
Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

?
ВО ПАРТИИТЕ, НО И ВО ЦЕНТРИТЕ ЗА
ИСТРАЖУВАЊЕ СЕ МЕРИ РЕЈТИНГОТ НА
ОДРЕДЕНИ ПОЛИТИЧКИ ЛИЦА, КАКО И НА МОЖНИ
ВИСТИНСКИ КАНДИДАТИ ЗА ВИСТИНСКИ МЕСТА
рејтинг скала всушност служи
за дефинитивна презентација
на условно речено моќта на
албанските политички партии
во Република Македонија, но
и за договарањето со
македонските партии за
вториот изборен круг. Колку
тежи албанскиот глас во
бројка, толку (барем досега)
тежело и барањето кое
претседателите на албанските
партии, по правило, им го
испорачувале на македонските кандидати за претседатели.
Барањата никогаш не се мали,
но и никогаш толку
недостижни за да не можат
македонските политички
партии да ги исполнат.
Ќе речете има ли нешто што
Албанците во Република
Македонија веќе не го
добиле? Секако дека има.
Нивните барања немаат
лимит!?
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ржавата повторно е разорана.
Теренот е прекопан, а веројатно
наредниот месец ќе следува и
ново прекопување. Ќе се прегледа
секое парче земја од нашата татковина.
Секое село, град, општина, ќе се стави
на картата за преглед. Ќе им се посвети
должно внимание на сите, дури и на
оние на кои едвај се сеќаваме дека
постојат.
Не, не се работи за распределба на
земјоделското земјиште. Не се работи
ниту за нова кампања на некое министерство. Ниту, пак, за некоја нова мерка
на Владата. Едноставно - се работи за
избори. Локални, кои бараат поголема
организација, како и посета на сите
општини во Република Македонија, бидејќи токму тие се и најважните избори
за поголемиот дел од граѓаните. Затоа
сите активни членови на партиите веќе
се на терен. Сè е раздвижено во функција на претстојните локални избори,
кои треба да се одржат напролет. Се
бараат кандидати за градоначалници,
советници за општините, луѓе од доверба, кои треба да се назначат за највисоките локални функции.
Полека но сигурно Македонија почнува да ја живее изборната треска. Апетитите се големи. Но, и разочарувањата
не се помали, особено на оние кои сè
уште се актуелни градоначалници, а

П О Т РА ГА П О П Р Е Т С Е Д АТ Е Л С К И К А Н Д И Д АТ

СДСМ ПЛАНИРА ДА
АПСТИНИРА!?
кои овој пат од нивната матична партија
нема да бидат предложени за уште еден
мандат. Такви има многу. И во СДСМ и
во ВМРО-ДПМНЕ, партии кои, како и
на секои избори, така и на овие, ќе
стартуваат со најголем број градоначалнички кандидати. Сепак, списоците
не се затворени. Се чекаат вистинските
луѓе за вистинските места, кои треба да
ги дадат најновите истражувања, кои се
прават внатре во партиите, но и во
центрите за истражување, кои по соп-

НАЈВЕРОЈАТНО
НАРЕДНИОТ МЕСЕЦ
ПАРТИИТЕ ПОВТОРНО ЌЕ
ГО "ПРЕГЛЕДУВААТ" СЕКОЕ
ПАРЧЕ ЗЕМЈА ОД НАШАТА
ТАТКОВИНА - СЕКОЕ СЕЛО,
ГРАД, ОПШТИНА ЌЕ СЕ СТАВИ
НА КАРТАТА ЗА ПРЕГЛЕД
ствен избор го мерат рејтингот на одредени политички лица, како и на можни кандидати за градоначалничките фотелји.
Сепак, во сенката на големата борба
за градоначалнички имиња, во главните
партии полека почнува да се бара и
главната "фаца", која треба да го замени
Бранко Црвенковски. Погодувате, се
работи за избор на претседател на Република Македонија, чие име всушност,
како и обично, ќе се бара од редовите
на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ. Засега и
двете партии мудро молчат, чекајќи кој
прв ќе излезе со предлогот, имајќи го
предвид фактот дека токму тој кандидат
треба истовремено да биде прифатлив
и за албанското гласачко тело, односно
за албанските политички партии.

АЛБАНСКИТЕ
ГЛАСОВИ ПОВТОРНО
НА ПАЗАР!
Четирите најголеми политички партии во Република Македонија, ВМРОДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА се договорија.
Не го прифатија предлогот на премиерот Никола Груевски за укинување на
цензусот за избор на претседател на
државата, но немаа ништо против тој да
се намали на четириесет проценти, наспроти сегашните педесет, кои по сè
изгледа веќе не беа достижни за ниту
една политичка партија, односно кандидат. Албанските политички партии
докрај останаа на тоа дека цензусот не
смее да се укинува, бидејќи на тој начин, според нив, ќе се намали важноста
на албанскиот глас, или подобро речено, ќе им се намали просторот за маневар, односно можноста за уценување.
Познато е дека албанските политички партии речиси на сите претседателски избори до сега излегуваа со свој
кандидат, кој практично се тркаше само

во првиот изборен круг. Во вториот,
неговите гласови, по договор, се прелеваа за еден од македонските претседателски кандидати.
Двете најголеми албански политички
партии, ДУИ и ДПА, секогаш излегуваат
со свој претседателски кандидат. Сосема свесни дека нивниот кандидат нема да дотурка до вториот изборен круг,
сепак влегуваа во рингот со преостанатите двајца или повеќе македонски
кандидати. Но, поентата не е да се победи. За лидерите на албанските политички субјекти е сосема јасно дека тоа е
однапред изгубена битка. Поентата е
албанскиот кандидат за шеф на државата да го измери сопствениот рејтинг
наспроти рејтингот на неговиот противкандидат од албанскиот политички
кампус. Оваа меродавна рејтинг скала
всушност служи за дефинитивна презентација на условно речено моќта на
албанските политички партии во Република Македонија, но и за договарањето
со македонските партии за вториот изборен круг.
Колку тежи албанскиот глас во бројка, толку (барем досега) тежело и бара-

СДСМ ПОДГОТВЕН ЗА ПОРАЗ!
СДСМ сè уште размислува кого би можела да го кандидира за претседател на
Република Македонија. Фактот дека владејачката ВМРО-ДПМНЕ ужива преголем
рејтинг во споредба со тој на СДСМ, на опозицијата й прави преголем проблем, бидејќи треба да најде личност која ќе биде
многу подобар кандидат од оној на ВМРОДПМНЕ, со кој практично ќе го подобри
сопствениот рејтинг, но и ќе успее да го амортизира поразот. Личност со која ќе може да се врати на голема врата на политичката
сцена по неколкугодишната агонија, во која е западната оваа партија. Но, очигледно тоа е тешко. Таква личност во своите редови нема. Во моментов не постои такво политичко име во СДСМ кое би
можело да направи пресврт и да извојува победа. Токму затоа,
според наши извори, на овие претседателски избори најверојатно
СДСМ ќе апстинира, односно нема да кандидира кандидат за
претседател на државата, бидејќи е свесен дека тој ќе изгуби на
изборите.
Оваа варијанта долго време се "мота" низ главата на многумина
членови од врвот на СДСМ, кои со неа практично имаат намера да
му ја препуштат целата власт на Никола Груевски, за подоцна да
можат ВМРО-ДПМНЕ да го обвинуваат за сите лоши состојби во
државата.
25 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 752 / 28.11.2008

ДУИ и ДПА сè уште тактизираат. Ни оддалеку
не соопштуваат кој би можел да биде нивниот
кандидат за претседател. Ги нема
ниту во шпекулативните варијанти,
кои обично како
балони се пуштаат
пред секои избори.
Нашите извори велат - размислуваат.
И треба. Особено
ЗУДИ ЏЕЛИЛИ Е
ЕКСКАНДИДАТОТ НА ДПА, ДПА која, да потсетиме, на минатите
КОГО ГО ПРИТВОРИЈА
ПОРАДИ ЗЕМАЊЕ МИТО п р е тс е д а те л с к и
избори излезе со
Зуди Џелили како претседателски кандидат,
кој потоа заврши со притвор поради земање
мито. Ова несомнено беше тежок удар не
само за ДПА, туку и за Република Македонија,
која дозволи да има кандидат за претседател
на држава подложен на мито и корупција!
Токму затоа овој пат ДПА треба добро да
размисли кого ќе го предложи за претседател
на државата.
Кај нивниот ривал ДУИ состојбата е малку
њето кое претседателите на албанските
партии, по правило, им го испорачувале
на македонските кандидати за претседатели. Барањата никогаш не се мали,
но и никогаш толку недостижни за да
не можат македонските политички партии да ги исполнат. Ќе речете, има ли
нешто што Албанците во Република Македонија веќе не го добиле? Секако дека има. Нивните барања немаат лимит!?

ДУИ САКА ДА ГИ
ИЗНЕНАДИ
МАКЕДОНЦИТЕ!?
ДУИ и ДПА сè уште тактизираат. Ни
оддалеку не соопштуваат кој би можел
да биде нивниот кандидат за претседател. Ги нема ниту во шпекулативните
варијанти, кои обично како балони се
пуштаат пред секои избори.
Нашите извори велат - размислуваат.
И треба. Особено ДПА која, да потсе-

поразлична. Неспорен е фактот дека и оваа
партија тактизира со истакнувањето на кандидат за шеф на државата, но во исто време
не можеме да го
занемариме
нивниот претходен кандидат претставен во лицето
на Г'зим Острени,
кој несомнено остави силен впечаток во јавноста.
Неговите умерени
изјави, презентацијата на решенијата и воопшто
размислувањата
за прашањата од ПРЕТХОДНИОТ КАНДИДАТ
надворешно-по- ОД ДУИ, Г'ЗИМ ОСТРЕНИ,
литичката сфера, ГИ ОДОБРОВОЛИ И
ги одоброволија МАКЕДОНСКИТЕ ГЛАСАЧИ
и македонските
гласачи. Во тој период често можеа да се слушнат изјави на Македонци дека Г'зим Острени е
вистински политичар! Оттаму не е исклучено
ДУИ повторно да изненади и на овие избори.

тиме, на претходните претседателски
избори излезе со Зуди Џелили како
претседателски кандидат, кој потоа заврши со притвор поради земање мито.
Ова несомнено беше тежок удар не само за ДПА, туку и за Република Македонија, која дозволи да има кандидат за
шеф на државата кој е подложен на мито и корупција! Токму затоа овој пат
ДПА треба добро да размисли кого ќе
го предложи за претседател на државата.
Кај нивниот ривал ДУИ состојбата е
малку поразлична. Неспорен е фактот
дека и оваа партија тактизира со истакнувањето на кандидат за македонски
претседател, но во истовреме не можеме да го занемариме минатиот изборен
кандидат претставен во лицето на Г'зим
Острени, кој несомнено остави силен
впечаток во јавноста. Неговите умерени
изјави, презентацијата на решенијата и
воопшто размислувањата за прашањата
од надворешно-политичката сфера, ги
одоброволија и македонските гласачи.
Во тој период често можеа да се слуш-
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нат изјави на Македонци дека Г'зим Острени е вистински политичар! Оттаму
не е исклучено ДУИ повторно да изненади и на овие избори.
Ситуацијата во македонскиот политички блок, пак, е неверојатно хаотична.
И двете партии тактизираат, односно
чекаат кој прв ќе го објави името на
претседателскиот кандидат. Во владејачката партија веќе на големо се шпекулира дека тоа би можело да биде Срѓан Керим. Препознатливо име во дипломатијата, односно што би се рекло дипломат од кариера, со богато искуство во меѓународната политика, кој
ќе се треба да се соочи со предизвиците
кои ја очекуваат Република Македонија
и најверојатно ќе бидат прилично жестоки во наредниот период.
Тука некаде се спомнуваше и вицепремиерот Зоран Ставревски, но очигледно е дека има сè помалку шанси во
споредба со Керим, особено ако се земе предвид неговото премало искуство
во политиката, како на внатрешен, така
и на надворешен план.

