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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

ПОЗНАТИ КОНЕЧНИТЕ ИМИЊА ВО Т      РКАТА ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАПОЗНАТИ КОНЕЧНИТЕ ИМИЊА ВО Т  
Керим доволно долго ги 

држеше под мраз СДСМ за 
да им одговори дали ќе 
биде претседателски 
кандидат на опозицијата. 
Несомнено е дека барем 
СДСМ сметаше на него, до 
последен момент. Арно 
ама, дипломатот со 
светско искуство "не е од 
вчера", а очигледно дека и 
не сака да губи. Не 
пропушти да каже дека 
ова е една од неговите 
најтешки одлуки, но 
доволно изреволтиран 
прокоментира дека не би 
сакал да се најде меѓу 
партиски договори, при 
тоа мислејќи на наводните 
договори меѓу ВМРО-
ДПМНЕ и ДУИ. 
Потенцирањето на 
разговорот кој го имал со 
претседателот на ДУИ, Али 
Ахмети, во кој тој му 
посочил дека постои 
наводно некаков договор 
меѓу лидерите на ДУИ и 
ВМРО-ДПМНЕ, за Керим 
бил доволен сигнал дека 
не би требало да влегува 
во некои, како што рече, 
партиски дилови!

Дополнителен проблем 
за извојување на 
евентуална победа на 
опозицијата на 
претседателските избори 
е фактот што таа, покрај 
тоа што е слаба и има 
премногу мал рејтинг, е и 
разединета. Тоа го покажа 
некогашната десна рака 
на СДСМ, ЛДП, која одлучи 
во претседателската 

изборна трка да се 
вклучи со свој 

кандидат! И тоа ниту 
помалку ниту повеќе, туку 
со некогашниот истакнат 
член на СДСМ, Нано 
Ружин. Ова несомнено 
беше тежок удар за СДСМ, 
кој веројатно поради 
Ружин и одлучи да 
истакне сопствен 
кандидат за претседател, 
очигледно не можејќи да 
премине преку тоа да 
поддржи личност, која до 
вчера беше во нивните 
партиски редови, а која 
поради прифаќањето на 
амбасадорската функција 
одлучи да го исклучи од 
партијата. Од таму 
шансите за победа на 
Ружин без поддршка на 
СДСМ се повеќе од мали, 
но веројатно 
сатисфакцијата да се биде 
претседателски кандидат 
е доволно голема.

орџ Буш помладиот замина во 
историјата. Спектакуларно како 
што и дојде на функцијата прв 
човек на Соединетите Амери кан-

ски Држави. Неговиот наследник Барак 
Обама го презеде претседателскиот трон 
со величествена манифестација, дос тој-
на за почит, како што всушност и му 
прилега на првиот човек на светот. Ди-
ректниот пренос од инаугурацијата на 
Обама го следеа милиони гледачи пред 
телевизиските екрани низ цел свет. Нас-
тан на годината, иако таа е на самиот 
почеток. Манифестација на висока зре-
лост и политичка култура. Задоволство 
беше да се видат неколкуте милиони 
граѓани како на температура под нулата 
достоинствено го чекаат почнувањето 
на манифестацијата, односно инаугу-
рирањето на својот нов претседател. 
Сигурна сум дека меѓу нив не беа само 
гласачите на Обама, туку и оние на кон-
зервативците, кои со достоинство го 
прифатија поразот на својот кандидат, 

ВЛАСТА СО ИВ   АНОВ,ВЛАСТА СО ИВ 

решно-партиски заинтересирани кад-
ри, вклучувајќи ги и оние кои важат за 
експерти во државава, до последен мо-
мент го чекаа конечниот суд на пар тис-

давајќи му ја можноста на Обама да ги 
предводи во наредните пет години. Тоа 
е Америка. Тоа е патриотизам. Така се 
сака својата држава. Така се покажува 
дека се верува во својата земја, и во 
оној кој ќе ја предводи во иднина. Ед-
ноставно, тоа е демократија!

А како е во Македонија? Исто како и 
секогаш. Црно-бел филм. Барем кога 
станува збор за избори. Речиси до де-

ПРОФЕСОРОТ "ПРОТИВ" 
СВОЈОТ КОЛЕГА 

Најголемата опозициона пар ти-
ја, СДСМ, по долго тактизирање 
одлучи да ја изненади јавноста. За 
свој фаворит во претседателската 
трка го предложи Љубомир Фрч-
коски. Професорот од Правниот 
факултет ќе му се спротивстави на 
неговиот колега од Правен. Не-

Џ

ЉУБОМИР ФРЧКОСКИЉУБОМИР ФРЧКОСКИ

ОПОЗИЦИЈАТА   СО ФРЧКОСКИ ОПОЗИЦИЈАТА  
нот пред почнувањето на изборната 
кампања, двете најголеми политички 
партии во земјава калкулираа со своите 
претседателски кандидати. Сите внат-
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ВЛАСТА СО ИВ   АНОВ,АНОВ,

себе имаат членство кое, во согласност 
со партиската директива, ќе застане зад 
својот кандидат. Тука се и независните 
кандидати кои, без разлика што немаат 

ментов ужива најголема поддршка кај 
граѓаните. Но, очигледно СДСМ имаше 
поинакви планови за Керим. Или го са-
каше само за себе. И токму затоа ве-
ројатно и ја изгуби непочнатата битка.

Керим доволно долго ги држеше под 
мраз СДСМ за да им одговори дали ќе 
биде претседателски кандидат на опози-
цијата. Несомнено е дека барем СДСМ 
сметаше на него, до последен момент. 
Арно ама, дипломатот со светско ис-
куство "не е од вчера", а очигледно е 
дека и не сака да губи. Не пропушти да 
каже дека ова е една од неговите нај-
тешки одлуки, но доволно изревол ти-
ран прокоментира дека не би сакал да 
се најде меѓу партиски договори, при 
тоа мислејќи на наводните договори 
меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Потенци ра-
њето на разговорот кој го имал со прет-
седателот на ДУИ, Али Ахмети, во кој тој 
му посочил дека постои наводно не-
каков договор меѓу лидерите на ДУИ и 
ВМРО-ДПМНЕ, за Керим бил доволен 

сигнал дека не би требало да влегува 
во некои, како што рече, партиски ди-
лови!

Неспорна е биографијата на Срѓан 
Керим. Со неа не може да се споредува 
ниту Иванов ниту, пак, Ружин, но сепак 
останува едно големо сепак, во повле-
кувањето на овој дипломат од трката за 
претседател. Неговата теза дека зад не-
говата кандидатура требало да застанат 
сите четири највлијателни партии во 
земјава, можеби и би можела да биде 
изводлива, но во случај нашава држава 
да се наоѓа во тешка финансиска, поли-
тичка или, пак, не дај Боже економска 
криза. Арно ама, таква ситуација нема-
ме. Напротив, со години се обидуваме 
да се однесуваме демократски и да гра-
диме демократско општество, во кое 
секој кандидат демократски ќе се избо-
ри за секој глас на денот на изборите.

МНОГУ ЖЕЛБИ 
МАЛКУ ШАНСИ!

Очигледно е дека СДСМ полагаше 
многу надежи во Срѓан Керим. Тоа мо-
жеше да се забележи и од ситуацијата 
во која се најде оваа партија по по вле-
кувањето на Керим од трката. Речиси 
до последен момент немаа план Б, од-
носно сигурно име со кое ќе го трчаат 
изборниот циклус. Токму затоа пет до 
дванаесет одлучија да го мобилизираат 
сопственото членство, во своите опш-
тински ограноци да го бараат идниот 
претседател на Република Македонија. 
Многу желби, а малку шанси беше нај-
често спомнуваната реченица од некои 
партиски членови на СДСМ, кои најдени 
во цајтнот се обидуваа да бидат трез-
вени и да ја пронајдат вистинската лич-
ност за татко на нацијата. Не дека во 
оваа партија не постојат личности, кои 
би можеле да се носат со оваа висока 
функција. Проблемот е од сосема друг 
карактер. Проблемот е во фактот дека 
кај нас никој не гласа за личност, туку за 
партија, а тука СДСМ стои лошо. Се-
гашниот рејтинг на оваа партија не дава 
многу големи шанси за победа, иако за 
време на избори сè е можно.

Дополнителен проблем за извоју ва-
ње на евентуална победа на опози ци-
јата на претседателските избори е фак-
тот дека таа, покрај тоа што е слаба и 
има премногу мал рејтинг, е и разе ди-
нета. Тоа го покажа некогашната десна 
рака на СДСМ, ЛДП, која одлучи во прет-
седателската изборна трка да се вклучи 
со свој кандидат! И тоа ниту помалку 
ниту повеќе, туку со некогашниот истак-
нат член на СДСМ, Нано Ружин. Ова 
несомнено беше тежок удар за СДСМ, 
кој веројатно поради Ружин и одлучи 
да истакне сопствен кандидат за прет-
седател, очигледно не можејќи да пре-
мине преку тоа да поддржи личност, 

ките врхушки. Ќе се биде ли кандидат 
или, пак, не! Што ќе одлучи врвот на 
партијата или, пак, можеби анкетите на 
институциите за сондирање на јавното 
мислење, кои веќе истакнаа неколку 
потенцијални шефови на државата, но и 
горе-долу го искристализираа про фи-
лот на идниот претседател на Република 
Македонија. Во овие рамки требаше и, 
веројатно, се движеа партиските кал-

партиски обележја, одлучија да влезат 
во изборниот ринг. За нив борбата не-
сомнено ќе биде, односно беше по теш-
ка не само поради, условно речено, пар-
тиски определеното гласачко тело, туку 
и поради фактот дека тие се соочија со 
уште една "пречка", односно собирање 
на потребните десет илјади граѓански 
потписи. Но, од една страна, тоа е многу 
подобро затоа што на тој начин и сами 
ќе увидат колку "тежат" на пазарот!

КЕРИМ НЕ ЈА 
ПРИФАТИ ПОНУДАТА 

НА СДСМ
Сепак, она што ја подигна изборната 

атмосфера во Република Македонија 
несомнено беше поранешниот претсе-
да вач со Генералното собрание на Обе-
динетите нации, Срѓан Керим. Имено, 
речиси во сите анкети на подеднакво 
сите институти за сондирање на јавното 
мислење, тој се наоѓаше на челната по-
зиција, и важеше за сигурен фаворит за 
изборите. Но? Но, кога нештата ќе трг-
нат во погрешен правец обично има и 
погрешен крај или, пак, сосема разли-
чен од оној кој бил замислен на самиот 
почеток. Така, на пример, минатата сед-
мица беше комплетно незамисливо Ке-
рим да ја напушти изборната трка! Пред 
сè, поради неговиот висок рејтинг, бри-
лијантната биографија, но и поради ме-
диумските шпекулации дека би можел 
да биде кандидат за претседател на Ре-
публика Македонија од редовите на 
вла дејачката ВМРО-ДПМНЕ, која во мо-

кулации за нивниот кадар за прет се-
дател. Но, не се само партиските реше-
нија, кои секако имаат многу поголеми 
шанси во изборната трка, бидејќи зад 

НАНО РУЖИН, НАНО РУЖИН, 
ТЕЖОК УДАР ЗА СДСМТЕЖОК УДАР ЗА СДСМ

сомнено дека изборната трка ќе 
биде забавна. Двајцата, условно 
речено, натпартиски кандидати ќе 
бијат партиски битки.

Нашите неофицијални извори 
велат дека опозицијата е решена 
да ги изгуби претсе дател ските из-
бори, исто така, цврсто наводно 
стоела на ставот да по нуди жес-
тока алтернатива. Токму затоа го 
избрала Фрчкоски!?

ОПОЗИЦИЈАТА   СО ФРЧКОСКИ СО ФРЧКОСКИ 



која до вчера беше во нивните партиски 
редови, а која поради прифаќањето на 
амбасадорската функција одлучи да го 
исклучи од партијата. Од таму шансите 
за победа на Ружин без поддршка на 
СДСМ се повеќе од мали, но веројатно 
сатисфакцијата да се биде претсе да тел-
ски кандидат е доволно голема. 

БРАТ ЉУБЕ САМ 
ВО ТРКАТА ЗА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ!

Ситуацијата во владејачката ВМРО-
ДПМНЕ, пак, е малку почиста за разлика 
од онаа кај опозицијата. Имено, како 

ваат со идеите на ВМРО-ДПМНЕ, однос-
но се согласуваат со политиката на оваа 
партија. За изненадување, на внатреш-
ниот конкурс на владејачката партија 
се појавија две имиња. И двете непар-
тиски. Едниот професор на Правниот 
факултет во Скопје, а другиот претсе-
дател на Светскиот македонски конгрес. 
Станува збор за Ѓорѓе Иванов и Тодор 
Петров. Како што и се очекуваше, на 
Конвенцијата на партијата поддршката 
од делегатите ја доби Иванов, кој на 
претстојните претседателски избори ќе 
го трча претседателскиот круг за боите 
на ВМРО-ДПМНЕ.

Како Иванов ќе се снајде со член ство-
то на ВМРО-ДПМНЕ се очекува да ви ди-
ме откако и официјално ќе почне из-

тот дека во трката како независен кан-
дидат се вклучува и поранешниот ми-
нис тер за внатрешни работи Љубе Бош-
коски кој, исто така, типува на гласовите 
на членството и на симпатизерите на 
ВМРО-ДПМНЕ. Дали ќе се случи поделба 
на гласовите на ВМРО-ДПМНЕ меѓу Ива-
нов и Бошкоски ќе се знае откако ќе 
заврши првиот изборен круг. Сепак, нај-
страшното што би можело да се случи е 
во вториот круг на изборите за прет се-
дател на Република Македонија да ос-
танат Бошкоски и Иванов. Тогаш со си-
гурност можеме да кажеме дека симпа-
тизерите и членовите на владејачката 
партија ќе бидат исправени пред тешка 
одлука. Дали да гласаат за воениот 
херој или, пак, за личноста зад која за-

ЛЕВИЦАТА СО МНОГУ КАНДИДАТИ!

Во трката за претседател на Република Маке-
донија, покрај партиските кадри, се вклучија и 

некои независни кандидати. Една од нив е поранешната антикорупционерка Слаѓана Тасева која, како 
што сама истакна, ги собира потребните десет илјади потписи за кандидатура. Но, сепак јавна тајна е 
дека на денот на изборите типува на гласовите на левицата.

На истите овие гласови, односно на левицата, типува и кандидатот на партијата ПОДЕМ, Благоја 
Марковски, чија партија, да потсетиме, настана по раздвојувањето на НСДП на Тито Петковски. Шансите 
на Марковски се повеќе од мали, но демократско право е да се кандидира.

што веќе е познато, оваа партија објави 
интерен конкурс за претседателски кан-
дидат, на кој имаа право да се јават и 
непартиски личности, кои се согла су-

борната кампања. Неспорно е дека член-
ството на оваа партија е послушно, и би 
требало да го прифати Иванов за свој 
кандидат, но не смее да се изземе фак-

стана партијата?
Во тек е собирањето на потписи и 

на кандидатот за претседател Ѓорѓија-
Џорџ Атанасоски . 

14  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 761 / 30.1.2009


