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По повлекувањето од
повторното кандидирање за
претседател на Република
Македонија, прво што
Бранко ќе направи е да му
понуди на лидерот на НСДП,
Тито Петковски, да стане
претседателски кандидат на
СДСМ. Од една страна,
Петковски ќе си го оствари
сонот да стане македонски
претседател, а од друга
страна, пак,
социјалдемократите ќе се
обединат, односно Бранко,
Тито и Бучко ќе играат
заедно, со можност за
солидна консолидација на
партијата. Една работа е
сигурна, Петковски од
сегашните коалициони
партнери нема да ја добие
поддршката за
претседателски кандидат.

Но, што навистина може или мора да
го натера Црвенковски да се повлече
од уште една кандидатура? Од поодамна постои уверување дека двајцата
лидери од 17-годишната македонска историја, Бранко Црвенковски и Љубчо
Георгиевски, мора да се повлечат од
политичката сцена, бидејќи веќе не се
корисни и ги уназадуваат демократските и економските процеси во Република
Македонија. Од лидер во регионот во
овие два елемента нашата земја се
спушти на нивото да се споредува со
Косово и со Албанија, како и со многу
африкански земји.
Георгиевски се повлече од кормилото на ВМРО-ДПМНЕ, промовирајќи го
за свој наследник Никола Груевски, со
што се исполни една од неговите прогнози дека партијата ќе се врати на власт
со ново лице и ќе тргне по друг пат,
затоа што неговиот кредибилитет кај народот бил потрошен. Всушност, со тоа
Георгиевски направи значаен потег и
за демократијата во Македонија и за
ВМРО-ДПМНЕ. На тој начин го урна митот на неприкосновени лидери, тренд
кој го следеа и другите партии, додека
со доаѓањето на Груевски на чело на
партијата се постави критериум дека на
нашата земја повеќе й се потребни економски практичари - технократи отколку класични политичари, на кои во

ПРЕБРОЈУВАЊЕ НА ЛЕВИТЕ
СИЛИ ВО СОБРАНИЕТО
Во сегашната владина коалиција
од левата провиниенција се НСДП
со седум пратеници и Социјалистичката партија со три и неколку
пратеници со центристичка опција.
Меѓу левите сили имаше неколку
контакти пред изборите, но и сега
во владината коалиција. Оддалечување од НСДП најави Јагнула Куновска, која при групирањето на
левите сили дефинитивно ќе се
приклони кон ВМРО-ДПМНЕ, а тоа
може да го направи уште еден пратеник, додека на другите поблизок
им е СДСМ. Од Социјалистичката
партија, Зоран Витанов, е многу
понаклонет кон Груевски отколку
накај Црвенковски, додека другите
двајца се расположени за комбинации.

БРАНКО И ТИТО
ЈА ОБЕДИНУВААТ
СДСМ И ЛЕВИЦАТА
О

бјавата на Бранко Црвенковски
дека се откажува од повторната
кандидатура за претседателската
функција во 2009 година е изненадувачка. Има фактори кои зборуваат во прилог на неговата најава, иако постои можност дека ова е уште една негова финта
за збивање на редовите во СДСМ.

Пишува: Венцо ДОНЕВ

умот им се вртат само придобивките од
владеењето.

ПОВЛЕКУВАЊЕ СО
АРНО
Ако Црвенковски не се повлече од
претседателската функција врз него сè
повеќе и повеќе ќе се зголемува притисокот, што од домашната јавност а
што од страна, пред конечното дефинирање на политичките процеси во
регионот. И до сега многу работи за незаконски дејствија му се припишуваа
на претседателот, ако не ја избере варијантата на достоинствено повлекува18 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 662 / 9.3.2007

Засега, само Есад Рахиќ директно
се спротивставува на сегашната гарнитура на СДСМ и најавува можна
разделба, но не и поддршка на Груевски, додека Бучковски игра несигурно. Исто така, и "екснародњакот",
Ѓорги Оровчанец, не е расположен
да го поддржува сегашното владино
мнозинство.
Поради можните прегрупирања
и собраниска нестабилност најверојатно излезот ќе се бара во предвремени избори.

Ц
ЦИИ
ИИ М
МЕЃ
ЕЃ У СО
СОНОТ
НОТ И ЈАВЕ
ЈАВЕТО
ТО
ње, како по примерот на Мило Ѓукановиќ, тогаш ќе му се
наметне недостоинствено симнување од политичката сцена, односно изнесување на афери во јавноста. Можеби
објавата на неговиот поранешен пулен, Љупчо Палевски,
дека Бранковата сопруга уплатила 160.000 евра за купување
на деловен простор во деловниот комплекс "Тифани",
која потоа ниту доплатила ниту си ги подигнала парите, а тој не ги пријавил во имотниот лист, е
само блага опомена што може да му се случува во иднина.
Поради лошата ситуација во СДСМ
на која на големо й кумуваше токму Црвенковски, како и неспособноста на новото раководство, се заговара обединување на социјалде-

Петковски ќе си го оствари сонот да стане претседател на
Република Македонија, а од друга страна, пак, социјалдемократите ќе се обединат, односно Бранко, Тито и Бучко ќе
играат заедно, со можност за солидна консолидација на
партијата. Една работа е сигурна, Петковски од сегашните
коалициони партнери нема да ја добие поддршката за
претседателски кандидат. Под претпоставка дека
има шанси да ја добие, тогаш вмровците нема да
гласаат за него, што ќе значи неславен крај на
неговата политичка кариера. Но, како кандидат на СДСМ и на левите сили тој има
големи шанси да победи на претседателските избори во 2009 година, при што ќе им направи солиден рејтинг на социјалдемократите пред парламентарните избори во 2010 година. На овој предлог
никој нема да не се
спротивстави, за-

БРАНКОВОТО ОРО
НАЈВЕРОЈАТНО ЌЕ ИМА
НОВИ ИГРАОРЦИ ЗА СЛЕДНИОТ
ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ КАНДИДАТ. ДАЛИ НА
ТИТО ЌЕ МУ СЕ ИСПОЛНИ ЖЕЛБАТА ДА
БИДЕ ПРВ ЧОВЕК НА ДРЖАВАТА, АКО
ЗАД СЕБЕ ГИ ИМА СВОИТЕ ПРЕТХОДНИ
И СЕГАШНИ СОПАРТИЈЦИ, А КАКО
ПРОТИВКАНДИДАТ КОАЛИЦИОНИТЕ
ПАРТНЕРИ ЌЕ МУ ПОНУДАТ ДИПЛОМАТ
ОД КАРИЕРА! КОЈ СО КОГО, КАКО И
ЗОШТО - ЗА МАКЕДОНИЈА!

мократите, но
и на левите сили.
Поранешниот лидер
на СДСМ го намести
Владо Бучковски да се лизне, затоа што имаше идеја за
реформа на социјалдемократите. Во таа реформа беа зафатени
структурите на Црвенковски, додека
Миле Зечевиќ, Емилијан Станковиќ и уште неколкумина како нив, го контролираа
од внатре. Изборот на Радмила Шекеринска за
лидер и на останатите од новото раководство е
направено за да се почувствува глад за неприкосновениот лидер, кој треба да се врати како спасител и
обединувач. Тоа може да се направи само со повлекување
на Црвенковски од повторната претседателска кандидатура.

ТИТО ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ
При еден ваков развој на настаните, прво што Бранко ќе
направи е да му понуди на лидерот на НСДП, Тито Петковски,
да стане претседателски кандидат на СДСМ. Од една страна,

тоа што тоа ќе биде
аминувано од Црвенковски.
Со сигурност може да
се тврди дека ВМРО-ДПМНЕ,
ДПА и ЛП уште сега за претседателски кандидат го токмат Срѓан Керим, кој во мај ќе го преземе
претседателствувањето на Генералното собрание на Обединетите нации. По
враќањето во Македонија тој ќе настапи со
имиџ на дипломат од кариера, при што голема
помош очекува од Германија каде што беше
амбасадор и прв директор на германскиот медиумски гигант "ВАЦ" за овој дел од Европа.
Петковски уште сега си ја обезбедува поддршката од
ДУИ, зашто со сите сили се залага партијата на Али Ахмети да
влезе во власта, што од политички побуди, што од... Поради
неговото инсистирање ДУИ да влезе во власта се нарушија
односите меѓу коалиционите партнери, пред сè, со ДПА.
Затоа Груевски ги пеглаше ставовите со нив на таен состанок
во Владата. Во левите сили има обиди да се привлече и Ѕинго,
додека со изборот на Јован Манасиевски за претседател на
ЛДП, со помош на Бранко, неговата поддршка се смета за
сигурна.
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