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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

НА ПОТЕГ ДОУШНИЦИТЕ НА    

Затишје пред бура. Може 
ли вака да се оква ли фи-
кува ситуацијата во вла-

дејачкиот Социјал демократ-
ски сојуз? Навидум изгледа 
ка ко ништо поголемо да не се 
случува, но реалноста е со-
сема поинаква, што се мани-
фестира со нервозата која 
ста на секојдневна појава во 
редовите на оваа најголема 
македонска партија на власт. 
Иако не сакаат сами на себе 
да си признаат, факт е дека 
нивниот одметнат довче ра-
шен колега Тито Петковски 
им ги заплетка конците. Сд с-
мовците се ставени во улога 
на доушници на партиската 
централа во Скопје, имаат 
задача да набљудуваат и да 
евидентираат кој се слуша и 
се состанува со Петковски, но 
истовремено активно да ра-
ботат со членството на СДСМ 
и на секој член да му посо-
чуваат што би добил, а што би 
изгубил ако му се придружи 
на Тито. 

Зошто им е понудена ваква 
можност на социјалдемокра-
тите? Дали раководството на 
партијата стравува дека Пет-
ковски ќе однесе голем дел 
од членството на СДСМ, па 
сега размислуваат и ги нудат 
последните опции за да се 
предомислат оние кои сакаат 
да ја напуштат партијата. Зна-

Се нудат ли последните опции за да се пре до-
мислат оние кои сакаат да ја напуштат нај-
големата македонска партија на власт? 

чи ли ова дека СДСМ е во 
криза и дека е дојден "нож до 
грло", па сега ќе се спасува 
она што може да се спаси. Сд с-
мовците многу лесно се от-
кажаа од својот колега, без да 
се преиспитаат дали и ка де 
грешат, иако Петковски ва же-
ше за исклучително зна чај на 
личност за партијата. Шест го-
дини беше претседател на Со-
бранието. Во 1999 година СД-
СМ застана зад неговата кан-
дидатура за претседа тел ските 
избори. Беше потпрет седател 
на партијата, прет седателски 
кандидат, носител на канди-
датска листа на из борите во 
2002 година. Но, времето си 
го покажа своето, а искус тво-
то докажа дека во нашето по-
литичко милје вла дее едно-
умието - можеш да разми слу-
ваш само онака ка ко што раз-
мислува лидерот и никако 
поинаку. Во таков слу чај, кога 
сопствениот став не можеш 
да го изнесеш на ви делина, 
побезболната вари јанта од 
онаа некој да ти го "пере мо-
зокот" е да заминеш од парти-
јата. Ова не е само при мер за 
тоа како владее Социјал де-
мократскиот сојуз, истото се 
случува и во Ли бе рално-де-
мократската пар ти ја, но тоа 
всушност е обележје на сите 
партии на македон ската по-
литичка сцена. 

ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА: АКО Е ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ДРЖАВАТА ЌЕ КОАЛИЦИРАМ СО ПЕТКОВСКИ!

Ја најавивте новата политичка партија на центарот и ста-
вивте крај на неизвесноста дали ќе настапите со свој или во 
рамките на друг политички субјект?

ПОПОВСКА: Јас сум еден од иницијаторите за формирање 
нов политички субјект на центарот, со автентична програма и 
со луѓе професионалци во своите области, кои би ја реа ли зи-
рале програмата. Ова е резултат на еден процес да им се из-
лезе во пресрет на граѓаните кои имаат потреба за таков суб-
јект. Мислам дека на Македонија й треба автентична партија 
со висока демократија. Се надевам дека на еден поинаков на-
чин ќе успееме да се организираме и дека ќе дадеме свој при-
донес за развојот на демократијата во земјава, а ќе можеме да 
ги подобриме и севкупните состојби во Македонија. Ова е 
тежок пат, јас сум свесна за тоа и затоа многу размислував, кон-
тактирав со многу луѓе. Меѓутоа, кога се одлучив, се одлучив 
за тоа што политичарот нема право да го избира она што му е 
полесно, туку да го остварува она што е неопходно.

Каков ќе биде профилот на луѓето во новата партија?

ПОПОВСКА: Не би требало да има никакво ограничување. 
Тоа би требало да биде партија отворена за сите граѓани. Но, 
иницијаторите и оние кои би биле носечки столбови на пар-
тијата би биле личности кои се професионалци и стручни ли-
ца во своите области, затоа што верувам дека на Македонија й  
треба добро и чесно владеење. Потребно е со неа да рако-
водат луѓе со добра волја и луѓе кои ќе знаат и умеат тоа да го 
прават. Понекогаш во партиите среќаваме луѓе кои го имаат 
едниот или другиот квалитет. Но, среќаваме и луѓе кои ги има-
ат и двата квалитета, иако  тоа е поретко. Нам ни требаат Влада 
и Собрание во кои ќе бидат луѓе кои ќе ги имаат и двата ква-
литета.

Цели на партијата?

ПОПОВСКА: Во Македонија да се живее поинаков живот, 
тоа да биде земја во која нејзините граѓани ќе бидат среќни и 
нема да бегаат од неа. Но, од друга страна и земја која во 
меѓународни рамки ќе биде почитуван партнер. Сепак, пред 
сè, приоритети се: да се овозможи да функционира правната 
држава, законите да важат за сите граѓани, да се овозможи 
интензивен економски развој за кој "пека" народот; да се води 
социјална политика според стандардите на ЕУ затоа што др-
жавата е обврзана да се грижи за своите граѓани и да им ово з-
можи достоинствен живот. 

Се пласираа информации дека неколку пати сте се срет-
нале со Тито Петковски. Но, не се вклучивте во неговата пар-
тија. Зошто?

ПОПОВСКА: Работата не е во тоа да се влезе во некоја или 
нечија партија. Формирањето партија е процес во кој треба да 
влезат луѓе кои на ист начин задоволуваат одредени идеали, 
задачи. Оние кои влегуваат треба да бидат дел од тоа што го 
градат. Моето влегување некаде би било мое позиционирање. 
Тоа не ми е цел. Не е проблем да се позиционирам. Имав мож-
ности теоретски гледано да исползувам разни начини за да 
влезам во Собранието, во крајна линија верувам дека и на не-
зависна листа би успеала. Работата е во тоа дали имаш некој 
кре дит за кој граѓаните мислат дека го имаш, односно дали 
имаш право да го потрошиш само за свое позиционирање. 
Ми слам дека тоа не е коректно и дека не е време да мислиме 
само на себе, туку треба да направиме максимум што можеме. 
Јас не знам што ќе направам, не знам колку ќе успееме со ко-
легите со кои почнуваме да работиме. Меѓутоа, имаме обврска 
да се обидеме. Инаку, јас отворено ја застапував тезата дека 
во Македонија политичарите треба да се обединуваат и да се 

 ПЕТКОВСКИ НЕ СТАНА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИОТ  ПЕТКОВСКИ НЕ СТАНА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИОТ 
СОЈУЗ, ОД КОНГРЕСОТ НА СДСМСОЈУЗ, ОД КОНГРЕСОТ НА СДСМ
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      ПАРТИСКАТА ЦЕНТРАЛА

ДА СЕ СПАСИ ОНА ШТО 
МОЖЕ ДА СЕ СПАСИ!

Сепак, во изјавите на сд с-
мовците можеше да се за бе-
лежи лажна скромност, како 
тие наводно жалат поради за-
минувањето на Петковски и 
како, според нивните тол ку-
вања, тој греши за својата од-
лука. Греши или не, ќе се ви ди. 

Неизвесноста и стравот од 
она што ќе се случува во СДСМ 
добива во интензитет. Рабо-
тата се засилува на терен. Од 
една страна се активистите 
на СДСМ, а од друга под др-
жувачите на Петковски. Шпе-
кулациите одат до таму дека 
и Црвенковски, шефот на др-
жавата, довчерашен лидер на 
СДСМ, активно работи на 
спасот на партијата. Всушност, 
така беше протолкувана не-
говата посета на Битола, Ох-
рид, Ресен, Струга. Иако од 
не говиот кабинет комен ти ра-
ат дека во ниту еден случај не 
станувало збор за партиски 
состанок, "туку за средби со 
пријатели и соработници, на 
кои се разговарало за раз-
лични теми и дека по тоа што 
Црвенковски 14 години бил 
лидер на СДСМ, нормално е 
голем број негови пријатели 
да се членови на партијата", 
сепак информациите од те-
ренот говорат дека на сред-
бите станало збор и за акту-
елните случувања во парти-
јата. По сè, нормално е гра-
ѓаните, а и опозицијата, која 
од ова може да извлече само 
поени за своја сметка, да се 
прашаат чиј претседател е Цр-
венковски, на државата или 
на СДСМ? Факт е дека постои 
загриженост, Бучковски вед-
наш по враќањето од Аме ри-
ка ги свика најблиските сора-
ботници да му реферираат за 
состојбата во СДСМ.

Петковски ги размрда со-
цијалдемократите и ги извади 
работите на виделина. Иако 
Бучковски по своја логика ги 
објасни причините за зами-
нувањето на Тито (односно 
дека "проблемите настанале 
кога Петковски не станал пр-
етседателски кандидат на из-
борите во 2004 година и по-
доцна кога не успеал да стане 
претседател на партијата"), 

до вчерашниот сдсмовец, и 
по крај тоа што делумно ги 
демантираше неговите оцен-
ки, ја посочи и другата вис-
тина за неговото заминување. 
Проблемите се отвориле вед-
наш по победата на пар ла-
ментарните избори во 2002 
го дина. Програмата била на-
пуштена, а бил одбиен и Ти-
товиот предлог да се потпише 
платформа со ДУИ за да се ут-
врди врз која основа ќе со ра-
ботуваат. 

"Ние, всушност не знаевме 
врз која основа соработуваме 
со нив, дали според онаа на 
партијата, онаа на коали ци-
јата 'За' или, пак, врз основа 
на програмата на ДУИ. Се по-
кажа дека соработката била 
само врз основа на Рамков-
ниот договор. Проблемите се 
продлабочија во 2004 година 
кога Хари Костов беше пред-
ложен за премиер, односно 
кога никој во колективното 
раководство на партијата не 
сакаше да преземе одго вор-
ност за водењето на држа-
вата, а кулминира со начинот 
на кој беше избран новиот 
претседател на СДСМ", изјави 
неодамна Петковски.

Без речиси никаква дис-
кусија Претседателството на 
СДСМ ја констатира оставката 
на Петковски од членство во 
партијата и во нејзините о р-
гани. Наскоро и во Собра ние-
то ќе се отвори постапка за 
смена на Петковски од функ-
цијата претседател на Коми-
сијата за одбрана. 

И либералдемократите по с  -
тапија на ист начин како и 
сдсмовците. Ја констатираа 
ос тавката на Лилјана Попов-
ска, нерасправајќи за неа. И 
Поповска имаше сопствен ст ав, 
токму поради тоа почнаа и 
проблемите во ЛДП. Какво е 
расположението во таа пар ти-
ја, постои ли и таму едноумие? 
Поповска и Петковски решија 
да си ја испробаат среќата, и 
да го опипаат пулсот на на ро-
дот. Сепак, треба да се смени 
тактиката на дејствување и 
наместо среќа, потребни се 
резултати. Поповска тргна во 
поход.

здружуваат во своето дејствување. Затоа, инсистирајќи токму 
на тоа, подолго се обидував тоа да го реализираме, но на крај 
се покажа дека има некои идеолошки разлики. Колегата фор-
мира социјалдемократска опција во која се насочуваат луѓе 
кои се препознаваат во неа. Од друга страна, остана потребата 
за многу граѓани кои таму не можеа да се видат и кои бараа 
опција на центарот. Во тој случај легитимна е потребата на гра-
ѓаните тоа да го направат, а легитимна е и одлуката на поли-
тичарите кои се препознаваат во таквите опции да излезат во 
пресрет на потребите на граѓаните. Иако, навидум беше фор-
мална работа, не можеше да се заобиколи. Секогаш има мож-
ност за соработка со он ие кои на сличен начин размислуваат 
и дејству ваат за Ма ке донија. Лич но ќе ин сис тирам на так ва 
со работка.

Дали во Вашата пар-
тија ќе се пре по знае ли-
берално-демо крат ската 
оп ци ја, која велите Ви е 
нај блиска, а по тен цирав-
те дека ЛДП от ста пила од 
неа? 

ПОПОВСКА: Тој еле-
мент секако ќе го има. 
Но, таа опција ќе се над-
градува и со луѓето со 
кои заед нички ќе ја застапуваме. Главно, таа би била опција на 
цен та рот, со мно гу изразена внатрешна партиска демо кра тија 
и со инсис тирање на такво демократско однесување и надвор 
од пар тијата, во дејствувањето на лицата претставници на таа 
пар тија, затоа што мислам дека на Македонија й не до стасува 
де мократија. Мислам дека последниве години има уна заду-
вање на демократските процеси во одредени сфери и нам ни 
треба ново демократско почитување за да може тоа да биде 
успех и за демократски развој и за социјалната правда, би де-
јќи без де мократија нема ни економски развој, не фун к-
ционира држа вата.

Ќе повлечете ли дел од незадоволните членови од ЛДП?

ПОПОВСКА: Кога се иницираше овој субјект намерата не 
беше да се повлекува некој од некаде или да се растура нешто. 
Едноставно тоа е опција на луѓе кои на сличен начин раз мис-
луваат за земјава. Секој може да й се придружи на партијата и 
верувам дека ќе има луѓе кои ќе се препознаат од ЛДП. Ме ѓу-
тоа, на никаков начин не се ограничува во тие рамки, партијата 
е отворена за сите граѓани.

И Вие и Петковски важите за еминентни политичари во 
др жавава. Можно ли е да коалицирате на следните парламен-
тарни избори?

 
ПОПОВСКА: Ако тоа го бараат потребите на државата, се ка ко.

Закажано ли е основачко собрание на партијата и кое е 
името?

ПОПОВСКА: Не е закажано. Тоа е работа на процес, изград-
ба на нешто автентично, а во такви случаи деновите и неде-
лите не се важни. Ќе биде што е можно поскоро за да можеме 
да работиме интензивно, и името е работа на процес.


