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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

П О Ч Н А А  П Р В И Ч Н И Т Е  П О Д Г О Т О     В К И  З А  Л О К А Л Н И Т Е  И З Б О Р И !П О Ч Н А А  П Р В И Ч Н И Т Е  П О Д Г О Т О   
Манасиевски е свесен дека 

ЛДП долго време не 
функционира на теренот. 
Исто како што е свесен дека 
нејзиното враќање во живот 
е тежок и мачен процес, 
пред сè, поради фактот дека 
голем дел од членовите на 
оваа партија веќе и 
официјално му припаѓаат на 
СДСМ, додека другите 
успеаја да најдат приклучок 
во сите други партии, 
вклучувајќи го и ВМРО-
ДПМНЕ. Губењето на 
идентитетот на ЛДП се 
случуваше долго време, за 
што "од голема помош" беше 
и самото раководство на 
партијата кое, желно да се 
најде во врвот на 
структурите на власта, 
секогаш прифаќаше 
преговори со СДСМ, при тоа 
воопшто не обидувајќи се да 
провери што се случува со 
сопственото членство или, 
пак, што за коалицирањето 
со СДСМ мисли останатиот 

дел од сопартијците, 
односно оние членови 

кои не се дел од раководните 
структури на партијата.   

СДСМ на овие избори оди 
сам, без придружните 
елементи од типот на ЛДП, 
но и некои други помали 
политички субјекти, кои до 
вчера беа научени само да 
бидат декор на бината, 
додека главната работа на 
теренот и натаму да ја 
завршува "големиот брат". 
Оваа одлука на СДСМ нема 
да му донесе многу штета 
бидејќи, како што веќе 
потенциравме, и онака сами 
си ја "бркаа" работата на 
теренот, а честеа со функции 
и вработувања на лица од 
помалите политички партии, 
со кои беа во коалиција. Но, 
затоа, пак, на овој начин 
СДСМ им зададе силен удар 
на сите оние други партии, 
кои беа научени да се 
закачат за една поголема 
политичка партија и да 
врват со изборниот караван 
низ Македонија како на 
излет. Пресекувањето се 
чини најмногу ги погоди 
либералите на Стојан Андов 
кои, сакале или не, ќе мора 
сами да истрчаат на избори. 
Прашањето е само како?

Стивна правта околу штрајкот на 
СОНК. Власта и Синдикатот ус пеа ја 
да се најдат некаде на половина 

пат, односно да изнајдат решение кое 
барем делумно ќе ги задоволи двете 
страни. Старите велат - и волкот сит и 
овците на број! Претпоставувам дека 
власта не е многу среќна што под зго-
лемен притисок на јавноста се доведе 
во ситуација да седне и да го решава 
ова прашање, и покрај големите ре-
форм  ски зафати кои изминативе две го-
дини ги имаше токму во сферата на об-
разованието, исто како што не е среќен 
ниту СОНК, кој во преговорите не успеа 
до крај да ја добие битката. Сепак, од 
трите клучни барања, лидерот на син-
дикалците успеа да склучи договор со 
Владата за две. Третото останува за 2010 
година. Кога ќе заврши постот на Дој-
чин Цветановски? Дотогаш му оставаме 
простор да се посвети на масната трпе-
за, се разбира, во пресрет на нового-
дишните и Божикните празници. 

Шега на страна, овој тежок проблем, 

кој имаше индиции да прерасне во неш-
то многу посериозно, конечно заврши. 
Учениците се вратија во своите клупи, 
додека професорите, барем оние кои 
со години наназад работеа под договор 
на дело, конечно добија решение за 
работа на неопределено време. Еден 
голем проблем е саниран. Нема веќе 
штрајк. Нема веќе збунети професори и 
директори, се разбира, нема веќе уче-
ници по кафулињата за време на наста-
вата. Но, го нема ниту Дојчин Цвета-
новски по цел ден на сите телевизиски 
програми во ударните термини на вес-
тите. Нема веќе кој е во право, и дали 
треба и како да се штрајкува! Значи, се 
враќаме во "нормала", односно на секој-
дневните политички и економски слу-
чувања. А тука нема ништо ново, или 
што ќе рече, тековно. Месец пред доа-
ѓањето на новата, се надеваме успешна 
година, која патем сè уште никој не ја 
спомнува, и онаа старо-новата актуелна 
тема - локални и претседателски избори.

Иако е сè уште рано да се говори со 

отворени карти за изборите, политич-
ките партии сепак почнаа (за почеток 
срамежливо), да соопштуваат детали 
од нивната изборна кампања. Главните 
адути, односно кандидатите за градо на-
чалници за Скопје и претседателските 
кандидати сè уште не се ни намири-
суваат, но затоа, пак, се спомнува по 
некое име за евентуален градоначалник 
на некој град или, пак, на помала опш-
тина. Двете најголеми партии во зем-
јава, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, очигледно 
дека и на овие, како всушност и на 
секои претходни, со главните "фаци" ќе 
тактизираат до крај.

СОНЦЕТО ЗГАСНА!
Главна новина за овие избори се 

чини е одлуката за настап во изборниот 
процес. Изненадувањето го почна Ли-
берално-демократската партија на Јо-
ван Манасиевски, а го продолжи Со-
цијалдемократскиот сојуз. Имено, за 
овие локални избори и двете партии 
одлучија да одат самостојно, иако се 
свесни дека со тоа ги намалуваат шан-
сите за победа, доколку се земе пред-
вид исклучителната поставеност на 
ВМРО-ДПМНЕ на теренот, и рејтингот 
кој оваа партија го ужива во моментот. 
На овој начин се чини дека коалицијата 
"Сонце", која беше составена за потре-
бите на претходните вонредни парла-
ментарни избори, и официјално згас-
нува, што беше и за очекување по де-
баклот кој го доживеа во јули. Но, и не 
само поради тоа, туку и поради сè по-
големото инсистирање на претседа те-
лот на ЛДП, Јован Манасиевски, за про-
моција на својот политички субјект, кој 
по бескрајно долгото коалицирање со 
СДСМ како да се изгуби од политичката 
карта.

Манасиевски е свесен дека ЛДП дол-
го време не функционира на теренот. 
Исто како што е свесен дека нејзиното 
враќање во живот е тежок и мачен про-
цес, пред сè, поради фактот што голем 
дел од членовите на оваа партија веќе и 
официјално му припаѓаат на СДСМ, до-
дека другите успеаја да најдат при клу-
чок во сите други партии, вклучувајќи и 
во ВМРО-ДПМНЕ. Губењето на иденти-
тетот на ЛДП се случуваше долго време, 
за што "од голема помош" беше и са-
мото раководство на партијата, кое жел-
но да се најде во врвот на структурите 
на власта, секогаш прифаќаше прего-
вори со СДСМ, при тоа воопшто необи-
дувајќи се да провери што се случува со 
сопственото членство или, пак, што за 
коалицирањето со СДСМ мисли остана-
тиот дел од сопартијците, односно оние 
членови кои не се дел од раководните 
структури на партијата.   

Токму затоа отрезнувањето на рако-
водството на ЛДП ќе биде многу тешко 
со ситуацијата која ќе ја затекне на те-
рен. За победа не може во никој случај 
да стане збор. Но, во исто време, и 
трескавично малата бројка на ос воени 
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СДСМ ГИ ОТКАЧИ СДСМ ГИ ОТКАЧИ 
САТЕЛИТИТЕ, САТЕЛИТИТЕ, 
ВМРО-ДПМНЕ ВМРО-ДПМНЕ 

РАЗМИСЛУВА!?РАЗМИСЛУВА!?

П О Ч Н А А  П Р В И Ч Н И Т Е  П О Д Г О Т О     В К И  З А  Л О К А Л Н И Т Е  И З Б О Р И ! В К И  З А  Л О К А Л Н И Т Е  И З Б О Р И !

нерството со "помалиот брат" затоа што, 
според нивната перцепција, либералите 
многу често се случува да добијат по-
веќе отколку што заслужуваат. Како 
всушност и на последните избори, кога 
оваа партија, согласно одамна постиг-
натата коалиција, доби ист број пра те-
нички мандати како и на изборите во 
2006 година, при тоа без да биде реално 
измерена нивната тежина на теренот. 
Оваа одлука на раководството на СДСМ 
револтираше добар дел од членството 
на најголемата опозициона партија, која 
за претстојните локални избори, како 
што се шпекулира, жестоко се спро тив-
ставиле на евентуално повторната друж-
ба со ЛДП, нагласувајќи дека е време тие 
сами да си го понесат товарот на терен.

Токму затоа СДСМ на овие избори 
оди сам, без придружните елементи од 
типот на ЛДП, но и некои други помали 
политички субјекти, кои до вчера беа 
научени само да бидат декор на бината, 
додека главната работа на теренот и на-
таму да ја завршува "големиот брат". Оваа 
одлука на СДСМ нема да му донесе мно-
гу штета бидејќи, како што веќе потен-

БАДЕНТЕР И ЗА ЛОКАЛНИ!?

Партиите на етничките заедници во Република Македонија со години 
наназад се поделени меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Веројатно токму затоа 
и формираа толку многу политички партии за да можат да се поделат 
меѓу себе. Практично и да не постои етничка заедница во земјава, која 
нема два политички субјекта. Интересно е тоа што на последните вон-
редни парламентарни избори речиси сите се определија за коалиција 
со ВМРО-ДПМНЕ, односно се определија за власт. Дали исто ваква ќе 
биде состојбата и за овие избори? Сè уште е рано да се шпекулира, но 
веќе има најави од некои етнички за ед ници дека повторно би сакале да 
бидат во коалиција со Груевски, но има и такви кои за овие избори 
сериозно размислуваат да преминат во таборот на СДСМ или, пак, да 
бидат поддржани од опозицијата!?

СДСМ БЕЗ САТЕЛИТИ!
Речиси идентична ситуацијата или, 

пак, можеби благо розова е и во нај-
големата опозициона партија, СДСМ, 
која во поглед на ЛДП многу гласно го 
соопшти својот став. Имено, добар дел 
од членовите на оваа партија веќе не-
колку изборни циклуси реагира на парт-

гласови на изборите, што не е ис клу-
чено да се случи, исто така, би била 
повеќе од поразителна, но затоа, пак, 
од друга страна би била полезна. Пред 
сè, поради фактот што ЛДП конечно ќе 
знае колку тежи на терен, но и колку 
вреди на пазарот. Особено значајно ќе 
биде сознанието колку вреди на па за-
рот, бидејќи токму таа цена ќе биде пре-
судна за преговори со некои други пар-
 тии за некои други избори! 

КРСТЕВСКИ ЌЕ МОЛЧИ, А АНДОВ ЌЕ СЕ ОБИДЕ КРСТЕВСКИ ЌЕ МОЛЧИ, А АНДОВ ЌЕ СЕ ОБИДЕ 
ДА СОБЕРЕ ПАРТИЈА ЗА ИЗБОРИТЕДА СОБЕРЕ ПАРТИЈА ЗА ИЗБОРИТЕ

МАНАСИЕВСКИ Е СВЕСЕН МАНАСИЕВСКИ Е СВЕСЕН 
ДЕКА ЛДП ДОЛГО ВРЕМЕ НЕ ДЕКА ЛДП ДОЛГО ВРЕМЕ НЕ 
ФУНКЦИОНИРА НА ТЕРЕНОТФУНКЦИОНИРА НА ТЕРЕНОТ



18  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  754 / 12.12.2008

циравме, и онака сами си ја "бркаа" ра-
ботата на терен, а честеа со функции и 
вработувања лица од помалите поли-
тички партии, со кои беа во коалиција. 
Но, затоа, пак, на овој начин СДСМ им 
зададе силен удар на сите оние други 
партии, кои беа научени да се закачат за 
една поголема политичка партија и да 
врват со изборниот караван низ Маке-
донија како на излет. Пресекувањето се 
чини најмногу ги погоди либералите на 
Стојан Андов кои, сакале или не, ќе мора 
сами да истрчаат на избори. Прашањето 
е само како? 

хартија, но не и на терен. Дополнителен 
шок за него и неговите најверојатно ќе 
биде и ситуацијата со Зоран Крстевски 
кој, да потсетиме, не формираше нов по-
литички субјект, туку суверено на прес-
конференција тврдеше дека тој е претсе-
дател на Либералната партија, а не Ан-
дов или, пак, некој што тој самостојно го 
назначил да ја извршува претсе дател-
ската функција. Битката за печатите меѓу 
овие две либерални крила сè уште трае и 
веројатно ќе има судска завршница, но 
по сè изгледа дека овој серијал ќе се 
заврши по изборите, а нови епизоди за 

за тоа сè уште нема конечна одлука. 
Истите оние партиички без членови, од 
типот на партијата на Павле Трајанов 
или, пак, Лилјана Поповска, кои посто-
јано се до лидерот, без оглед кој е тој!? 
Сите тие се надеваат на повторна друж-
ба со Груевски и, се разбира, на совет-
нички листи, а можеби и градоначал-
нички функции.

Едноставно од нив не се бега. Така се 
закачуваат и се нудат што веројатно на 
"главните" им е непријатно да ги одбијат, 
иако за ова ВМРО-ДПМНЕ треба сериоз-

СИТЕ САКААТ ДРУЖБА СО ГРУЕВСКИ!

Во малку, пак, подобра варијанта се коа лицио-
ните партнери на ВМРО-ДПМНЕ, кои сè уште има-
ат шанса да се закачат на возот на владејачката 
локомотива, иако за тоа сè уште нема конечна 
одлука. Истите оние партиички без членови, од 
типот на партијата на Павле Трајанов или, пак, 
Лилјана Поповска, кои постојано се до лидерот, 
без оглед кој е тој!? Сите тие се надеваат на пов-

торна дружба со Груевски и, се разбира, на со вет-
нички листи, а можеби и градоначалнички функ-
ции. Едноставно од нив не се бега. Така се зака чу-
ваат и се нудат што  веројатно на главните им е не-
пријатно да ги одбијат, иако за ова ВМРО-ДПМНЕ 
треба сериозно да се пре испита. Или да се праша 
до кога членовите на ВМРО-ДПМНЕ, од носно нив-
ните симпатизери ќе ги гласаат кандидатите на 
некои дру ги политички партии и од нив ќе прават 
политички функцио нери. 

Оваа година Андов се соочи по сè 
изгледа со најтешкиот удар врз својата 
кариера. Непосредно пред одржувањето 
на предвремените парламентарни избо-
ри партијата му се расцепка. Еден дел 
одлучи да остане со него и да коалицира 
со СДСМ, додека оној другиот, пред во-
ден од Зоран Крстевски, одлучи да го 
поддржи ВМРО-ДПМНЕ, односно пре ми е-
рот Никола Груевски. 

ПАРТИИТЕ НА 
ХАРТИЈА САКААТ 

ВЛАСТ!
Лидерот на либералите, Андов, прв пат 

по неколку години ќе мора да се соочи 
со фактите, дека има партија само на 

обвинувања ќе имаме можност да гле-
даме на денот на изборите или, пак, кога 
ВМРО-ДПМНЕ ќе ја составува коалицио-
ната листа. Дотогаш Крстевски ќе молчи, 
а Андов ќе се обиде да собере партија за 
изборите.

Во слична ваква ситуација се наоѓаат 
и останатите "влекачи" од политички пар  -
тии, кои досега беа цврсти партнери на 
СДСМ. Оние партиички од типот на пен-
зионерите, зелените, партијата за пра-
вата на ваквите и онаквите и...Сите тие 
ќе мора да трчаат сами, се разбира, до-
колку сакаат да се појават на избори, за-
тоа што конечно СДСМ одлучи да ги от-
качи. Во малку, пак, подобра варијанта се 
коалиционите партнери на ВМРО-ДПМНЕ, 
кои сè уште имаат шанса да се закачат на 
возот на владејачката локомотива, иако 

но да се преиспита. Или да се праша до 
кога членовите на ВМРО-ДПМНЕ, однос-
но нивните симпатизери ќе ги гласаат 
кандидатите на некои други политички 
партии, и од нив ќе прават политички 
функционери. Овие локални избори по 
сè изгледа се вистинскиот момент за 
ВМРО-ДПМНЕ да расчисти со малите коа-
лициони партнери, кои секогаш повеќе 
добиваат отколку што даваат. Ова е 
момент кога ВМРО-ДПМНЕ е многу сил-
на, и кога има големи шанси да ги освои 
сосема сама локалните избори во сите 
градови во Република Македонија. Ток-
му затоа треба да стави крај на друже-
њето со оние политички партии, кои се 
појавуваат само од избори на избори. 
Партии без членство, без структура, ама 
затоа со големи апетити!

ТРАЈАНОВ И ПОПОВСКА ПОСТОЈАНО СЕ ДО ЛИДЕРОТ, БЕЗ ОГЛЕД КОЈ Е ТОЈ!?ТРАЈАНОВ И ПОПОВСКА ПОСТОЈАНО СЕ ДО ЛИДЕРОТ, БЕЗ ОГЛЕД КОЈ Е ТОЈ!?


