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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

НОВИ ПАРТИИ НА МАКЕДОНС    

Д

ФРАКЦИОНЕРСТВОТО 
ЗАВРШИ СО РИВАЛСТВО

олгогодишниот фр ак-
ционер Тито Пет ков-
ски конечно рас крс-
ти со својата ма тична 

партија СДСМ и најави фор-
мирање на своја, која ќе би-
де позиционирана лево од 
цен тарот, а ќе биде про мо-
вирана кон крајот на но ем-
ври. Значи ли ова дека ко-
нечно се случува пресврт на 
македонската политичка сце-
на? Дали Петковски е дол-
гоочекуваната трета опција 
во државава, која ќе стави 
кр ај на црно-белиот свет, зо-
ш то се покажа дека Третиот 
пат не ги исполни очеку ва-
њата на граѓаните. Во овие 
моменти вниманието е насо-
чено кон овој довчерашен 
сд смовец, кој многу пати 
знае ше да реагира поинаку 
од раководството во него-
вата партија, но сè уште ос-
тана неразјаснета дилемата 
зошто во последен момент 
секогаш се повлекуваше. 

Дали ваквиот начин на не-
говото појавување нема не-
која поинаква заднина, зош-
то веќе во политичките ку-
лоари струјат информации 
де  ка тој ја формира партијата 
за да го "спаси" довче раш ни-

Дали Тито Петковски е третата опција на маке-
дон  ската политичка сцена, која ќе ги ап-
сорбира политички неопределените гра ѓа-
ни, но и политички субјект кој има цел да го 
собере незадоволното членство од пар тис-
ките ограноци на СДСМ?

Дали ваквиот начин на неговото појавување не-
ма некоја поинаква заднина - да го "спаси" 
довчерашниот лидер на СДСМ, Црвенковски, 
кој не се согласува со потезите на актуелниот 
лидер Бучковски.

от лидер на СДСМ, Црвен ков-
ски, но и да ги собере неза-
доволните, негови сега веќе 
екссопартијци, од лидерува-
њето на Владо Бучковски, но 

и дел од незадоволните од 
општинските ограноци на 
СДСМ? Всушност, во анали-
зата за резултатите од локал-
ните избори се покажа дека 
голем удел, за ваквиот епи-
лог, имаше и апстиненцијата 
на нивното незадоволно чле-
нство. 

ОДМЕТНУВАЊЕ

Каде има дим има и оган, 
можеби има вистина во овие 
шпекулации, зошто во по-
следно време односите меѓу 
актуелниот и поранешниот 
лидер на СДСМ, сега шеф на 
државава, се заладени. Цр-
венковски не е многу задо во-
лен од потезите кои ги прави 
неговиот наследник во СД-

вата. Дали можеби има от-
стапување од она што е пр ед-
видено во партијата, зошто 
факт е дека иако Црвен ков-
ски го замрзна своето член-
ство во СДСМ, тој сепак ги 
вле че главните потези во 
партијата.

Веќе струјат и други ин-
фор мации дека сепак Пет-
ковски нема многу да се од-
далечи од најголемата ма-
кедонска партија на власт, 
затоа што преку својот поли-
тички субјект, можно е да 
коа лицира со Социјалдемо-
крат скиот сојуз. Дека на вис-
тина сè ова има некаква за д-
нина покажува и фактот што 
Тито Петковски, иако секо-
гаш се покажувал во пои нак-
во светло од раководството,  

СМ, кој иако е шеф на Вла да-
та, пред сè, го рефлектира 
сев купното мислење на пар-
тијата, од која всушност дој-
де и претседателот на држа-

секогаш бил во врвот на пар-
тијата. Тој е еден од осно ва-
чите на СДСМ, а и во сите до-
сегашни парламентарни со-
стави бил пратеник од неј-
зините редови. 

Дали на Социјалдемо крат-
скиот сојуз му се случи вм-
ровското сценарио и дали 
одметнувањето на Петковски 
може да й наштети на пар ти-
јата. Петковски не очекува 
раскол во раководството на 
партискиот врв, но не знае 
што ќе се случи со оп штин-
ските организации. Јавноста 
се прашува и што ќе се случи 
со министерот за финансии, 
Никола Поповски, кој важи 
за еден од некогашните до-
бри соработници на Тито 
Пет ковски, кој му беше шеф 
на Изборниот штаб кога Тито 
се кандидираше за претсе-
дател? Дали и тој ќе замине 
со Петковски? Сега засега не-
ма такви најави, но се шпе-
кулира оти неговата еко ном-
ска политика не наидувала 
на полна поддршка од пре-
миерот. 

"Јас сум еден од осно ва-
чите на СДСМ и не би ја на-
пуштил партијата ни кога таа 
лошо би се однесувала. Ќе 

ГИ СОБРА ЛИ ТИТО ПЕТКОВСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ ГИ СОБРА ЛИ ТИТО ПЕТКОВСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ 
НА ТРИФУН КОСТОВСКИ?НА ТРИФУН КОСТОВСКИ?



23  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 591 / 28.10.2005

  КАТА ПОЛИТИЧКА СЦЕНА

дојдат времиња кога таа ќе 
може да се поправи", рече По -
повски.

Сепак, блискоста на По-
повски со Петковски се по-
чувствува и во овие моменти. 
Министерот за финансии по-
тенцира дека Петковски не 
се одметнува, туку дека ве-
ројатно почувствувал оти во 
СДСМ нема место за поли-
тиката со која се занимава и 
тоа е негов став. 

И покрај тоа што сд см ов-
ците не сакаат да си признаат, 
сепак овој потег на Пет ков-
ски ги размрда, а на владе-
јачката партија й претстои 
но во мобилизирање на чл ен-
ството пред претстојните пар-
ламентарни избори. На шите 
извори велат дека пар тијата 
веќе дала налог да се пре ре-
гистрира партиското член-
ство. Така ќе го знаеле и вис-
тинскиот број на социјал де-
мократите, но и бројот на 
сигурните гласови за пар ла-
ментарните избори. Члено-
ви те добивале писма од пар-
тијата. Во нив заедно со но-
вите пристапници имало и 
допис во кој се барало уште 
еднаш пред изборите да й из-
лезат во пресрет на пар ти-
јата. 

КРЕАТИВЕН УМ

Иако Петковски й стави кр  ај 
на неизвесноста, од нос но 
од двете варијанти, да се 
повлече или да формира 
своја партија, се одлучи за 
втората, сепак сè уште не е 
јасно што се случува со ск оп-
скиот градоначалник Три фун 
Костовски. Како што е поз-
нато, тој веќе два пати го 
менуваше ставот за фор ми-
рањето сопствена партија. Пр-
виот пат потенцира дека не-
говите зборови биле из ва-
дени од контекст, односно не 
е сигурен за таа идеја, а вто-
риот пат изјави дека сака да 
направи нова партија која би 
ја предводел тој, но оти нема 
тим.

"Јас сакам да профилирам 
кадри и индивидуи кои ќе 
имаат, пред сè, интегритет во 
областите во кои дејствуваат. 
Сакам да создадам тим. Само 
така можеме да успееме. 
Имам чувство дека сиот ин те-
лектуален потенцијал, кој мо-
же да биде навистина локо-
мотива за развојот на Маке-
донија, е длабоко скриен во 

себе. Како да се плашат да се 
појават и да се етаблираат во 
политиката", изјави Кос тов-
ск и.  

Значи, неговата идеја е да 
ги мотивира луѓето кои не 
биле во политиката, а ис-
такнува дека кај себе не ги 
сака актуелните политички 
фигури и партиски диси ден-
ти. Ако внимателно ги ана-
лизираме работите, можеме 
да дојдеме до констатација 
дека Костовски и Петковски 
имаат слична идеја - да го со-
берат интелектуалниот тр уд. 

луѓето кои мислат слич но и 
да понудат идеи за по добра 
Македонија, за да не ос та-
неме заробени на една по-
литика која се покажа ка ко 
неуспешна", изјави Пет ков-
ски. 

Во Иницијативниот одбор 
на неговата партија нема ак-
туелни пратеници, а има до-
кажани интелектуалци, уни-
верзитетски професори, ус-
пешни бизнисмени, студен ти. 
Во Иницијативниот одбор на 
Титовата партија има и двај-
ца Албанци. 

мнуваше и Костовски, а во 
своите редови ја посакува и 
Тито Петковски: 

"Иако со Лилјана Поповска 
за оваа идеја не сум раз го-
варал, моја оценка е дека таа 
е одлично профилиран по-
литичар и секоја партија би 
сакала да ја има во соп стве-
ните редови", изјави тој.

Пратеничката Поповска, по 
најавите на скопскиот гра до-
началник дека Лилјана По-
повска и Тито Петковски "се 
добредојдени ако се фор ми-
ра новата партија", потен-
цира: "Не гледам дека постои 
политичка групација со се-
риозна програма за обнова 
на Македонија, туку само по-
единци растрчани на сите ст-
рани, кои дејствуваат неко-
ординирано. Јас сум заинте-
ресирана да работам во по-
литиката на ефикасен начин. 
Продолжувам да работам ка-
ко пратеник заради оства ру-
вање на барањата и по тре би-
те на граѓаните". 

Во една колумна таа на пи-
ша дека "никому не му тре-
баат рециклирани програми 
во ново пакување". На Ма-
кедонија й требаат "јасна ми-
сла, сериозна акција и це-
лосна посветеност" при што 
"не било упатно да се упо-
требува нечие име како цвет 
на ревер".

Иако, сè уште не се знае 
името на партијата на Тито, 
јавноста веќе почна да й ку-
мува. Се слушнаа инфор ма-
ции за тоа дека новиот по-
литички субјект ќе се вика 
АМПА - Акциона политичка 
алтернатива или Социјалде-
мократска алтернатива. Веќе 
се вртат и имињата на оние 
кои би влегле во таа партија: 
поранешниот битолски гра-
доначалник Силјан Мицев-
ски, поранешниот министер 
Јован Андонов-Реган итн...

Сепак, прашање е колку и 
оваа политичка партија ќе ги 
оствари очекувањата на гра-
ѓаните, зошто искуството по-
кажа оти сите партии многу 
ветуваа, а кога доаѓаа на вл аст 
ги забораваа ветувањата. Оваа 
партија, барем како што на-
јавува Петковски, не ма да ве-
тува, туку ќе настапува со кон -
кретни програми во се која 
об ласт. На првата на ред на 
седница на ЦО на СДСМ, по-
широко пред Бучковски, Пет-
ковски ќе ја елаборира при-
чината за своето зами нува ње.

Но, дали интелектуалниот 
труд го собра само Петков-
ски? Нашите извори велат де-
ка интелектуалците, пове де-
ни од она што се случи со 
"Форумот за Македонија 2001 
година", кој го финансираше 
Трифун Костовски, но и со 
Граѓанското движење, му ја 
откажуваат "љубовта" на ак-
туелниот градоначалникот на 
Скопје. 

"По 15 години политички 
плурализам и парламентарна 
демократија, состојбата во 
Македонија не се менува на 
подобро. Има многу не вра-
ботени, не се нудат нови ра-
ботни места, имаме лоша еко-
номска и социјална сос тојба. 
Затоа треба да се зд ру жат 

Познавачите на состојбите 
коментираат дека иако се на-
јавуваа две партии, партијата 
на Тито е истата онаа која ја 
најавуваше и Трифун Костов-
ски, при што Петковски по-
тенцира дека "по своето убе-
дување и општествен статус 
Костовски не й припаѓа на 
опцијата која тој ја под гот-
вува, односно Костовски се 
изјаснил дека живее од про-
фит", а "целна група на Ти то-
вата партија се луѓето кои 
живеат од плата", сепак не е 
исклучена можноста за нив-
но коалицирање. 

Што се случува со Лилјана 
Поповска, пратеничката од 
владејачката Либерално-де-
мократска партија. Неа ја сп о-

ТРИФУН КОСТОВСКИ ЖИВЕЕ ОД ПРОФИТ, ВЕЛИ ПЕТКОВСКИ, А ТРИФУН КОСТОВСКИ ЖИВЕЕ ОД ПРОФИТ, ВЕЛИ ПЕТКОВСКИ, А 
ЦЕЛНА ГРУПА НА ТИТОВАТА ПАРТИЈА СЕ ЛУЃЕТО КОИ ЖИВЕАТ ОД ЦЕЛНА ГРУПА НА ТИТОВАТА ПАРТИЈА СЕ ЛУЃЕТО КОИ ЖИВЕАТ ОД 
ПЛАТАПЛАТА


