
12  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 762 / 6.2.2009

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

ПОЗНАТИ КОНЕЧНИТЕ ИМИЊА ВО Т      РКАТА ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАПОЗНАТИ КОНЕЧНИТЕ ИМИЊА ВО Т  
Откако се расчисти 

маглата за и околу 
некакви тајни разговори, 
сега веќе конечно е јасно. 
ВМРО-ДПМНЕ на избори 
излегува со својот 
кандидат Ѓорѓе Иванов, 
додека најголемата 
опозициона партија со 
некогашниот министер за 
внатрешни и надворешни 
работи во владите на 
СДСМ, професорот 
Љубомир Фрчкоски. Сега 
веќе е сосема јасно дека 
овие две имиња ќе бидат 
главниот стожер на 
претседателската трка, се 
разбира, доколку ги 
гледаме од оној агол дека 
двајцата се предложени 
од страна на двете 
најголеми партии во 
Македонија, но во исто 
време не смееме да 
заборавиме дека 
изборите, по правило, 
носат изненадувања. Пред 
сè, поради фактот што 
имаше повеќе пријавени 
кандидати, а само едно 
столче. Покрај веќе 
утврдените кандидати на 
СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ, 
Ѓорѓе Иванов и Љубомир 
Фрчкоски, тука е и 
поранешниот министер за 
внатрешни работи од 
редовите на ВМРО-
ДПМНЕ, Љубе Бошкоски, 
кој сам ќе се бори на 
изборите.

Изненадувањето 
можеби најмногу е кај 
кандидатот за претседател 
од редовите на 

Либерално-
демократската 

партија, Нано Ружин, кој и 
покрај тоа што има 
партија зад себе, сепак 
тешко успеа да ги собере 
десетте илјади потписи. 
Причините за ваквиот 
развој на настаните лежат 
во самиот Ружин. Имено, 
да не заборавиме дека тој 
беше истакнат член на 
СДСМ, кој поради 
прифаќањето на 
амбасадорската функција 
во НАТО, од страна на 
тогашната Влада на ВМРО-
ДПМНЕ, беше исклучен од 
партијата. Неговото 
сегашно кандидирање од 
страна на една друга 
партија, односно ЛДП, за 
многумина не е 
прифатливо. Од една 
страна, членовите и 
симпатизерите на СДСМ 
не можат да го дадат 
својот глас за него затоа 
што најголемата 
опозициона партија веќе 
има свој кандидат додека, 
пак, членовите на ЛДП 
очигледно не беа моќни 
да дојдат до бројката 
десет илјади.

КАМПАЊА МЕЃ   У АНТИЧКИТЕ КОРЕНИ КАМПАЊА МЕЃ 

околку до вчера мислевме дека 
и овој турнус на избори ќе биде 
уште една здодевна и тажна ма-
кедонска сага или, пак, презен-

тација на она што претставува маке-
донско поимање на изборен процес, 
веројатно се излажавме. Благодарение 
на инвентивноста на политичките пар-
тии и, пред сè, на желбата на многумина 
истакнати и помалку истакнати личнос-
ти, можеме слободно да кажеме дека ќе 
имаме интересни и неизвесни претсе-
дателски избори. Доказ за ваквата теза 
е бројката на пријавени кандидати за 

ни избори, во кои сите почнуваат од 
нула, не само поради големиот број 
пријавени кандидати, туку повеќе по-
ради тоа што дел од нив настапуваат 
како независни, што несомнено отвора 
нова страница во македонската поли-
тика.

Страница која говори за промена 
на досегашната практика да се излезе 
само со партиски кандидат, кој многу 
често однапред го диктираше темпото 
не само на изборната кампања, туку и 
на исходот на изборните резултати. Дека 
нешто се менува може да се види и од 

И СЛОВЕНСК  АТА ПИСМЕНОС Т!И СЛОВЕНСК 

трката за претседател на Република Ма-
кедонија, која ниту помалку ниту по ве-
ќе на самиот старт се искачи на еди-
наесет. Не дека на претходните претсе-
дателски изборни циклуси понудата била 
помала од тројца, но годинашнава се 
чини дека ги надмина сите досегашни 
рекорди. Всушност, докажа дека и по-
крај тоа што на претседателската функ-
ција й е намален значителен број над-
леж ности, таа сепак сè уште е атрак-
тивна за не мал број апликанти.

Столчето на првиот човек на др жа-
вата, која поради малите или, пак, не-
дефинираните надлежности често пати 
ја споредуваат со онаа на англиската 
кралица, сепак се покажа како многу 
атрактивна. Всушност, тоа го покажа 
бројката од единаесет пријавени канди-
дати, од кои половина беа свесни дека 
шансите да седнат во неа им се повеќе 
од мали. Но, затоа, пак, промоцијата 
која дел од нив можат да ја направат за 
себе, за само еден месец, очигледно е 
доволна за некои кандидати да се од-
лучат да трчаат полноправно со ос та-
натите, кои имаат многу повеќе шан-
си да го освојат тронот. Иако, како што 
потенцирав, ова се навистина не из вес-

ЃОРЃЕ ИВАНОВЃОРЃЕ ИВАНОВ

Д
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ПОЗНАТИ КОНЕЧНИТЕ ИМИЊА ВО Т      РКАТА ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА РКАТА ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КАМПАЊА МЕЃ   У АНТИЧКИТЕ КОРЕНИ У АНТИЧКИТЕ КОРЕНИ 

промената на изборниот цензус за из-
 бор на претседател, кој од педесет се 
намали на четириесет проценти, што 
можеби е само почеток во промените 
кои би следувале. Истрајноста на ал-
банските политички партии да не доз-
волат укинување или, пак, драстично 
намалување на изборниот цензус, го 
потврди јавното-тајно правило дека ал-
банскиот политички кампус практично 
претседателските избори ги гледа како 
совршен проект за надмудрување со ма-
 кедонските партии, односно испол ну ва-
ње на некои нивни дамнешни желби!

СДСМ - ФРЧКО, 
ВМРО-ДПМНЕ - 

ИВАНОВ
Приказната дека премиерот Никола 

Груевски, односно ВМРО-ДПМНЕ има 
таен договор со лидерот на ДУИ, Али 
Ахмети, во 2014 година претседателот 
на Република Македонија да биде Ал-
банец, паѓаат во вода. Оваа инсинуација, 
произведена во некој подрум, на вис-
тина беше добра забава изминативе не-

колку дена, речиси за сите медиуми. 
Дотолку повеќе што со неа се сакаше да 
се прикаже некаков договор со кој кан-
дидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Ѓорѓе Иванов, 
треба да победи уште во првиот круг, се 
разбира, со гласовите на владејачката 
албанска партија, а за возврат на на-
редните претседателски избори, Репуб-
лика Македонија да добие претседател 
од албанско етничко потекло. Но, сè ова 
се покажа како лага. Најголем доказ 
всушност беше истакнувањето на Аг-
рон Буџаку како кандидат за шеф на 
државата од редовите на ДУИ. Со оваа 

одлука ДУИ покажа дека нема договор 
со ВМРО-ДПМНЕ, а најголемата вла де-
јачка партија потврди дека има намера 
најдемократски да се избори за својот 
кандидат во оваа претседателска трка.

Откако се расчисти маглата за и око-
лу некакви тајни разговори, сега веќе 
е конечно јасно. ВМРО-ДПМНЕ на из бо-
ри излегува со својот кандидат Ѓорѓе 
Иванов, додека најголемата опози цио-
на партија со некогашниот министер за 
внатрешни и надворешни работи во 
владите на СДСМ, професорот Љубо-
мир Фрчкоски. Сега веќе е сосема јасно 
дека овие две имиња ќе бидат главниот 
стожер на претседателската трка, се 
разбира, доколку ги гледаме од оној 
агол дека двајцата се предложени од 
страна на двете најголеми партии во 
Македонија, но во исто време не смее-
ме да заборавиме дека изборите, по 
правило, носат изненадувања. Пред сè, 
поради фактот дека има единаесет при-
јавени кандидати, а само едно столче.

Покрај веќе утврдените кандидати 
на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ, Ѓорѓе Ива-
нов и Љубомир Фрчкоски, во трката за 
претседател се вклучува и поранешни-
от министер за внатрешни работи од 

редовите на ВМРО-ДПМНЕ, Љубе Бош-
коски, кој сам ќе се бори на изборите.

 

РУЖИН БЕЗ 
ПОТРЕБНАТА 
ПОДДРШКА!?

Сите кандидати за претседател, кои 
согласно утврдената изборна регу ла-
тива мораа да соберат десет илјади гра-
ѓански потписи, со кои практично и се 
легитимираат пред Државната изборна 

комисија, активно работеа на нивно со-
бирање. Кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Ѓорѓе Иванов, прв ги собра потписите. 
Нешто подоцна истото го направија и 
Љубомир Фрчкоски, Имер Селмани, Ми-
руше Хоџа и Љубе Бошкоски. Слаѓана 
Тасева, пак, не успеа да ги собере пот-
писите, й се налути на власта, за која, 
како што рече, й правела значителни 
опструкции. Нејзиниот револт беше на-
сочен кон местата каде се собираа гра-
ѓанските потписи каде, како што таа 
истакна, се делеле и субвенциите на 
Владата, што според Тасева ги збуну-
вало граѓаните.

Изненадувањето можеби најмногу е 
кај кандидатот за претседател од ре до-
вите на Либерално-демократската пар-
тија, Нано Ружин, кој и покрај тоа што 
има партија зад себе не успеа брзо да 
ги собере десетте илјади потписи. При-
чините за ваквиот развој на настаните 
лежат во самиот Ружин. Имено, да не 
заборавиме дека тој беше истакнат 
член на СДСМ, кој поради прифаќањето 
на амбасадорската функција во НАТО, 
од страна на тогашната Влада на ВМРО-
ДПМНЕ, беше исклучен од партијата. 
Неговото сегашно кандидирање од 
страна на една друга партија, односно 
ЛДП, за многумина не е прифатливо. 
Веројатно тука и лежеше проблемот 
во собирањето на потписите. Од една 
страна, членовите и симпатизерите на 
СДСМ не можеа да го дадат својот глас 
за него, затоа што најголемата опо зи-
циона партија веќе имаше свој кан-
дидат додека, пак, членовите на ЛДП 
очигледно не беа моќни сами да дојдат 
до бројката десет илјади. Првенствено 
поради фактот што и тие не го при-
фаќаат Нано Ружин за свој кандидат, 
иако токму тој е личноста која зад себе 
има навистина одлично портфолио. Се-
дум години амбасадор на Република Ма-

кедонија во НАТО, и награден амба-
садор за успешност од страна на Бри-
сел. Но, тие препораки очигледно кај 
нас не важат!

ИМЕТО ГЛАВНА ТЕМА 
ЗА ИЗБОРИТЕ

За секого има место во изборната 
трка. Секој има право, се разбира, до-
колку законски му е дозволено, да се 
вклучи во изборната трка и да го освои 
местото претседател на Република Ма-

И СЛОВЕНСК  АТА ПИСМЕНОС Т!АТА ПИСМЕНОС Т!

ИМЕР СЕЛМАНИИМЕР СЕЛМАНИЉУБОМИР ФРЧКОСКИЉУБОМИР ФРЧКОСКИ
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кедонија. Токму затоа и имавме еди-
наесет кандидати. Сепак, за многумина 
однапред беше јасно, со оглед на на-
шата политичка сцена, дека во вториот 
изборен круг повторно ќе видиме бит-
ка на двајцата најмоќни кандидати, од-
носно на двете најголеми политички 

доколку не се случи некој преголем пре-
сврт по обамоманијата, која делумно ја 
зафати и Република Македонија, иако 
за такво нешто сè уште е рано.

Но, доколку се задржиме на Иванов 
и на Фрчкоски, што би можеле да оче-
куваме на овие избори? Факт е дека 
кампањата сè уште не е почната, но 
горе-долу веќе се исцртуваат контурите 
по кои таа би се движела, се разбира, 
доколку судиме според досегашните из-
јави и ставови на двајцата кандидати. 
Значи, нема сомнение дека Љубомир 
Фрчкоски како кандидат на опозицијата, 
ќе се обиде со сите сили и расположливи 
средства да ја нападне Владата на Ни-
кола Груевски, како Влада која, според 
негови зборови, нè турка во изолација, 
наспроти ставовите на опозицијата, која 
е подготвена за изнаоѓање брзо реше-
ние со Грција, во врска со спорот кој го 
имаме со оваа земја за нашето уставно 
име. Од другата страна, пак, ќе го имаме 
кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Ѓорѓе Ива-
нов, кој ја застапува тезата на власта, 
дека не смееме да правиме компромис 
за нашето име, идентитет и јазик.

Ваквата поделеност говори за фактот 
дека главната приказна или борбата на 
ставови за овие избори ќе се бие околу 
темата името на државава, кој е проб-
лем со кој се занимаваме веќе долги 
години, а чија експлозија ја доживеавме  
последнава година, односно за време 
на Самитот на НАТО, каде Македонија 
извиси токму поради овој проблем. Зна-

чи, името се искачува на врвот на при-
оритетната агенда на Иванов и на Фрч-
коски! Ќе ги слушнеме, по кој знае којпат, 
различните гледишта за решението на 
овој проблем, кој воопшто не е мал. На-
против, доколку судиме според пораките 
кои ни ги испраќаат европските емисари, 
можеме да заклучиме дека, за жал, овој 
проблем станува приоритет за сите по-
натамошни движења нанапред на Ре-
публика Македонија.

КАКО ДО РЕШЕНИЕ?

Но, доколку се задржиме на 
Иванов и на Фрчкоски, што би 
можеле да очекуваме на овие 
избори? Факт е дека кам па-
њата сè уште не е почната, но 
горе-долу веќе се исцртуваат 
контурите по кои таа би се 
движела, се разбира, доколку 
судиме според досегашните 
изјави и ставови на двајцата 
кандидати. Значи, нема сом-
нение дека Љубомир Фрч кос-
ки како кандидат на опо зи ци-
јата, ќе се обиде со сите сили и 
расположливи средства да ја 
нападне Владата на Никола 
Груевски, како Влада која спо-
ред неговите зборови нè тур-
ка во изолација, наспроти ста-
вовите на опозицијата, која е 
подготвена за изнаоѓање брзо 
решение со Грција, во врска 
со спорот кој го имаме со оваа 
земја за нашето уставно име. 
Од другата страна, пак, ќе го 
имаме кандидатот на ВМРО-
ДПМНЕ, Ѓорѓе Иванов, кој ја 
застапува тезата на власта, 
дека не смееме да правиме 
компромис за нашето име, 
идентитет и јазик.

партии. Станува збор за СДСМ и за 
ВМРО-ДПМНЕ, односно за Ѓорѓе Иванов 
и за Љубомир Фрчкоски. Оваа приказна 
досега е видена на сите досегашни прет-
седателски избори, а истата се очекува 
да се случува и на овие, се разбира, 

ДВА КОНЦЕПТА

Фрчкоски и Иванов нема 
да се препираат само за те-
мата името, за која имаат раз-
лични ставови. Нивните се гаш-
ни изјави говорат дека во те-
кот на кампањата ќе се соо-
чиме и со нивните различни 
ставови во врска со корените 
на етничките Македонци. Или, 
подобро речено, ќе се соо чи-
ме со античките корени и сло-
венската писменост. Барем за-
сега оваа теза упорно ја турка 
Фрчкоски, посочувајќи дека 
има намера да ги оспорува 
нашите антички корени и да ја 
истакнува словенската пис ме-
ност.


