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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

СИГУРНИ ПЕТ  МИНА КАНДИДАТИСИГУРНИ ПЕТ 

К О Н Е Ч Н О  М А Л А  " Д Р А М А "  В О      П Р Е Д И З Б О Р И Е Т ОК О Н Е Ч Н О  М А Л А  " Д Р А М А "  В О   
Промовирањето на 

Срѓан Керим од страна на 
СДСМ како заеднички 
кандидат и на власта и на 
опозицијата внесе 
доволно драматичност во 
изборната трка, односно 
вжештување на релациите 
меѓу власта и опозицијата, 
пред сè, поради фактот 
дека долго време токму 
Керим важеше за 
кандидат, кој ќе биде 
предложен од страна на 
власта, а не од 
опозицијата. Но, 
маневарот на лидерот во 
сенка, Бранко 
Црвенковски, го 
предизвика премиерот 
Груевски во јавноста да го 
исфрли името на Ѓорѓе 
Иванов за кандидат за 
претседател од страна на 
ВМРО-ДПМНЕ. Овој 
сапунски заплет, кој го 
предизвика СДСМ, 
буквално го исфрли од 
игра Срѓан Керим, иако во 
сите можни анкети 
важеше за најсериозен 
кандидат. Неговото 
промовирање од страна 
на опозицијата, и тоа без 
да биде прашан за тоа 
(како што самиот 
истакнува), доволно го 
предизвика Груевски, 
порано од предвиденото 
да го промовира Иванов, 
иако првичните 
информации говореа дека 
ВМРО-ДПМНЕ за 
кандидатот за претседател 
на Република Македонија 
ќе се изјасни на почетокот 

на февруари. Дали 
поентата на СДСМ 

беше Керим сериозно да 
биде кандидат за 
претседател? Дали 
можеби со овој потег само 
сакаа да го предизвикаат 
Груевски? Или, пак, да го 
елиминираат Керим од 
игра?

Граѓаните на Република 
Македонија научија дека 
правото на глас не се 
реализира и остварува на 
митинг, туку зад 
гласачкиот параван, како 
што всушност им прилега 
на сите европски гласачи. 
Но, за да се мотивираат 
гласачите да дојдат на 
избирачките места, 
политичките партии мора 
да им подготват добра 
"закуска", која ќе ги натера 
да одлучуваат или, пак, во 
најмала рака да спорат за 
еден од кандидатите!

Конечно малку бура на политичката 
сцена. Вистинска предизборна ат-
мосфера. Интересна, пред сè, по-

ради фактот што иако доаѓаат избори 
досега не можевме да видиме ниедна 
слика карактеристична за предиз бо-
рието. И, се разбира, доколку продол-
жеше така, имаше шанси истата да по-
мине млако и незабележливо. Но, на 
голема среќа двете најголеми поли тич-
ки партии во земјава, ВМРО-ДПМНЕ и 
СДСМ, конечно се свестија и одлучија 
дека треба да се мобилизираат, се раз-
бира, доколку сакаат да ги вклучат гра-
ѓаните на Република Македонија во оваа 
приказна. Навистина, за почеток мало 
разбранување, но сепак интересно, пред 
сè, затоа што изборите во Македонија 
станаа незначаен детаљ од македон-
ската политика, што се случува како ре-
зултат на преголемото количество из-
борни циклуси, кои ги заморија и по-
литичките субјекти, но и самите гла са-

В О  В О  П Р Е ТС Е Д   АТ Е Л С К АТА  П Р Е ТС Е Д  ТРК А

чи. Значи, за да тргне изборната при-
казна и за неа да се говори веќе не се 
потребни само изборни митинзи, чија 
функција од избори на избори сè по-
веќе се намалува, туку нешто повеќе од 
тоа. Никој повеќе не оди на митинг за 
да слушне што тоа вели лидерот ниту, 
пак, да ја исплука власта или опози ци-
јата, туку затоа што мора да оди!? Гра-
ѓаните на Република Македонија нау-
чија дека правото на глас не се реа-
лизира и остварува на митинг, туку зад 
гласачкиот параван, како што всушност 

им прилега на сите европски гласачи. 
Но, за да се мотивираат гласачите да 
дојдат на избирачките места поли тич-
ките партии мора да им подготват доб-
ра "закуска", која ќе ги натера да одлу-
чуваат или, пак, во најмала рака да спо-
рат за еден од кандидатите!

За да се случи сè тоа потребна е 
"изборна драма" која, за жал, на прет-
ходните вонредни парламентарни избо-
ри не можевме да ја видиме, поради 
што и изборите минаа во млака атмо-
сфера, без потребната тензичност која, 
по правило, им го дава духот на избо-
рите. Не дека е потребно безвредно 
препукување меѓу двете најголеми по-
литички партии, но сепак се чини дека 
на минатите избори недостасуваше се-
риозна дебата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и 
СДСМ, која ќе му дадеше дополнителен 
"шмек" на изборниот процес. Токму затоа 
истите минаа благо, ненаметливо и со 
однапред познати резултати. 

ЃОРЃЕ ИВАНОВЃОРЃЕ ИВАНОВ
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ШТО БЕШЕ ЦЕЛТА НА 
СДСМ СО КЕРИМ!?

Но, тоа не значи дека не треба да 
имаме интересни и во доволна мера 

"неизвесни" избори, кои би требало 
доволно да ја вжештат атмосферата на 
терен. Всушност, такво нешто веќе и 
најавува новонастанатата ситуација во 
која очигледно жртва, за жал, излезе 
дипломатот од светски калибар - Срѓан 

Керим. Неговото промовирање од стра-
на на СДСМ како заеднички кандидат и 
на власта и на опозицијата внесе до-
волна драматичност во изборната трка, 
односно вжештување на релациите меѓу 
власта и опозицијата, пред сè, поради 
фактот дека долго време токму Керим 
важеше за кандидат, кој ќе биде пред-
ложен од страна на власта, а не од опо-
зицијата. Но, маневарот на лидерот во 
сенка, Бранко Црвенковски, го предиз-
вика премиерот Груевски во јавноста 
да го исфрли името на Ѓорѓе Иванов за 
кандидат за претседател од страна на 
ВМРО-ДПМНЕ.

Овој сапунски заплет, кој го пред из-
вика СДСМ, буквално го исфрли од игра 
Срѓан Керим, иако во сите можни ан-
кети важеше за најсериозен кандидат. 
Неговото промовирање од страна на 
опозицијата, и тоа без да биде прашан 
за тоа (како што самиот истакнува), до-
волно го предизвика Груевски, порано 
од предвиденото да го промовира Ива-
нов, иако првичните информации гово-
реа дека ВМРО-ДПМНЕ за кандидатот 
за претседател на Република Маке до-
нија ќе се изјасни на почетокот на фев-
руари. Дали поентата на СДСМ беше 
Керим сериозно да биде кандидат за 
претседател? Дали можеби со овој по-
тег само сакаа да го предизвикаат Гру-
евски? Или, пак, да го елиминираат Ке-

рим од игра? 
Одговорот на овие прашања е кај 

СДСМ. Но, од таму молк! Оправдано 
Керим бараше прием и кај Црвенковски 
и кај Груевски. Воопшто не е сериозно 
на овој начин да се поигрува со него-
вото име, особено ако се има предвид 
дека станува збор за сериозен дипло-
мат, со сериозна кариера. 

Доколку на вис тина и ВМРО-ДПМНЕ и 
СДСМ сакаат тој да биде идниот шеф на 
државата, тогаш ќе беше попаметно и 
едните и другите прво да поразговараат 
со него, пред воопшто во јавноста да го 
пуштат неговото име! Секако дека ова 
нема да предизвика никаква дамка во 
неговата кариера, но сепак е многу не-
сериозно за една земја, која има намера 
да биде дел од Европската унија, да си 
поигрува со имињата на етаблирани 
дипломати, кои и така ги има премалку 
во нашата земја.

КЕРИМ ЈА НАПУШТИ ИЗБОРНАТА ТРКА

Поранешниот претседавач со Генералното собрание на Обединетите 
нации, и актуелен директор на "Медиа принт", д-р Срѓан Керим, одлучи 
да не влезе во изборната трка за претседател на Република Македонија. 
Како што официјално соопшти на прес-конференција, оваа одлука ја 
донел од едноставна причина, бидејќи сметал дека доколку се вклучи 
во изборниот процес ќе ги разочара граѓаните на Република Маке до-
нија. Сепак, тој не пропушти да каже дека оваа одлука била една од 
најтешките во неговиот живот. 

Да потсетиме дека досега Керим во сите сондажи, кои ги правеа 
агенциите за истражување на јавното мнение, котираше многу високо 
на листата. Но, по кандидирањето на Ѓорѓе Иванов за претседател од 
редовите на ВМРО-ДПМНЕ, одлучи да не биде само кандидат на опо-
зицијата, иако СДСМ до последен момент речиси сметаше на него. 

Покрај Иванов, во трката за претседател се вклучија и Ѓорѓија-Џорџ 
Ата насоски, антикорупционерката Слаѓана Тасева, како и Благоја Мар-
ковски, кој ќе трча за неговата матична партија ПОДЕМ. Друштво ќе им 
прави и лидерот на Нова Демократија, Имер Селмани.

ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ



ВМРО-ДПМНЕ СО 
ЕКСПЕРТ НА ИЗБОРИ

Високите проценти кои во анкетите 
ги освои Керим веќе немаат никакво 
значење. ВМРО-ДПМНЕ, предводена од 
вицепремиерот Зоран Ставревски, ста-
ви потпис за експертот Ѓорѓе Иванов, 
иако на листата не се наоѓа потписот 

нов и да бил избор на Груевски, сепак 
добро е тоа што премиерот јавно не го 
манифестираше тоа, туку остави прос-
тор и некои други личности да се кан-
дидираат на отворениот конкурс, што 
сè уште тече во ВМРО-ДПМНЕ. Ве ро-
јатно истото важи и за Керим, но не-
официјални извори велат дека за ви со-
киот дипломат не е својствено да кон-
курира на конкурс, на кој, пак, не е си-
гурно дали ќе победи! Токму затоа ве-
ројатно Керим ќе се одлучи да се тргне 
од изборната трка, се разбира, доколку 
СДСМ не успее да го убеди дека треба 
да истрча во изборниот ринг како кан-
дидат за претседател од редовите на 
опозицијата. 

На Керим му останува да размисли 
што ќе направи. Во меѓувреме, СДСМ 
ќе го бара својот кандидат за претсе-
дател (доколку Керим одбие), а ВМРО-
ДПМНЕ ќе ги разгледува понудите кои 
прис тиг нале на партиска адреса. До-
сега, освен Иванов, не е пријавен никој 
друг. Не е спорна подготвеноста на 
овој поли тичко-правен експерт. Напро-
тив. Осо бено се цени неговата улога во 
до се гашната политичка демократија 
во Ма кедонија. Неговите ставови кои 
јавно ги соопштувал многу често пред-
из ви кувале внимание, но во исто вре-
ме се оценувале и како многу значајни 
во решавањето на одреден проблем. 
Сепак! Тука има едно големо сепак. Тој 
не е член на ВМРО-ДПМНЕ и, се раз-
бира, дека не може да биде. Оттаму, 
многу е симптоматично што најго ле-
мата пар тија во државава застанува 
зад кан ди датурата на еден експерт. По-
разително е да се бара излез во така-
наречените независни кандидати, од-
носно експерти!

КОЛКУ ТЕЖИ 
АЛБАНСКИОТ ГЛАС?

Неспорен е фактот дека идниот шеф 
на државата ќе се бара меѓу кандидатите 
на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ. Но, исто 
така, неспорен е фактот и дека ниеден 
од нив не може да биде изгласан без 
гласовите на Албанците во Македонија, 
и покрај намалувањето на цензусот за 
избор на претседател. Што значи пов-
торно ќе имаме битка за албанскиот гла-
сач, или договор на македонските поли-
тички партии со оние на Албанците. До-

сега во овие преговори бевме сведоци 
дека и двете партии на Албанците во 
Македонија, ДУИ и ДПА, до своите маке-
донски коалициони партии за време на 
претседателските избори испорачуваа 
големи сметки. Нивниот глас го издиг-
нуваа на највисокото ниво, преку што 
очигледно македонските партии не мо-
жеа да преминат. Која ќе биде смет ката 
овој пат ќе видиме по завршу ва њето на 
изборниот процес. Но, факт е дека сите 
опции се ставени на маса.

За разлика од претходните прет се-
дателски избори, албанските партии 
ДУИ и ДПА на овие немаат намера да 
истрчаат со свои кандидати. Процен-
ката дека нивниот кандидат нема ни-
какви реални шанси да победи на из-
бори им е добро познат. Веројатно ток-
му затоа овој пат одлучија да дадат под-
дршка за оној македонски кандидат, чија 
партија ќе понуди најмногу. Сега засега, 
како всушност и на сите претходни из-
бори секој преговара со секого. ДПА 
како опозициона партија преговара со 
Бранко Црвенковски, но и со Љубе Бош-
коски, додека ДУИ најверојатно ја чека 
вистинската понуда од Груевски, но се-
пак остава простор и кај СДСМ. Што 
знаеш какво време доаѓа! Али Ахмети, 
чија партија покажа дека може да функ-
ционира и со СДСМ и со ВМРО-ДПМНЕ 
игра и на двете страни. Кој ќе даде по-
веќе! ДПА, пак, нема многу простор. Со 
Груевски тешко им оди, но и со Црвен-
ковски. Токму затоа веројатно го избраа 
Љубе Бошкоски. 

Ова прелевање на гласовите на ал-
банските партии во Македонија, што 
дефинитивно ќе се случи за време на 
претседателските избори, несомнено 
ќе донесе и реконструкција на Владата 
на Република Македонија, според која 
треба да се искристализираат идните 
случувања во македонската власт. Име-
но, во зависност од договорите кои се 
мерат врз основа на албанскиот глас ќе 
зависи рекомпонирањето на Владата, 
односно можната прераспределба на 
министерските ресори, како и напуш-
тање на некои министри на владините 
кабинети. Неспорно е дека процесот на 
промени ќе го поткренат албанските 
партии, исто така, ова ќе биде и идеална 
шанса за премиерот Груевски да "от-
качи" некои министри, кои долго време 
се наоѓаат на списокот за менување.  

на претседателот Никола Груевски. Па-
мет но! Бидејќи доколку се случеше тоа 
ќе се оставеше простор да се верува 
дека трката за шеф на државата внатре 
во ВМРО-ДПМНЕ е завршена. Всушност, 
познато е како функционираат нашите 
партии. Таму каде што е потписот на 
лидерот, таму е вистината! Колку Ива-

АЛБАНЦИТЕ ПОВТОРНО 
ОДЛУЧУВАЧКИ ФАКТОР!

За разлика од претходните прет-
седателски избори албанските пар-
тии, ДУИ и ДПА, на овие немаат на-
мера да истрчаат со свои кандидати. 
Проценката дека нивниот кандидат 
нема никакви реални шанси да по-
беди на избори им е добро познат. 
Веројатно токму затоа овој пат од-
лучија да му дадат поддршка на оној 
македонски кандидат чија партија 
најмногу ќе понуди. Сега засега, како 
всушност и на сите претходни избо-
ри, секој преговара со секого. ДПА 
како опозициона партија преговара 
со Бранко Црвенковски, но и со Љубе 
Бошкоски, додека ДУИ најверојатно 
ја чека вистинската понуда од Гру-
евски, но сепак остава простор и 
кај СДСМ. Што знаеш какво време 
доаѓа! Али Ахмети, чија партија по-
кажа дека може да функционира и 
со СДСМ и со ВМРО-ДПМНЕ, игра и 
на двете страни. Кој ќе даде повеќе! 
ДПА, пак, нема многу простор. Со 
Груевски тешко им оди, но и со Цр-
венковски. Токму затоа веројатно 
го избраа Љубе Бошкоски. 


