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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ
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Се распаѓа ли НСДП или "нивата" се 
чисти од коровот? Одговорот на 
ова дволично прашање е близу 

до реалноста, а таа е црна.
Партијата на Тито Петковски сè по-

веќе тоне во заборав, бидејќи лидерот 
ги "издрибла" сите кои му веруваа дека 
сака да биде фиданка меѓу социјал-
демократите во Република Македонија.

Но, всушност Петковски ги употреби 
како пелена за една употреба. Поради 
тоа, во овој момент НСДП ниту е на зем-
ја, а веруваме ниту на небото. Таа се 
подели на неколку крила, првото го 
водат сè уште актуелните министри во 
заминување Вера Рафајловска и Лазар 
Еленовски, потоа и Веле Митаноски, и 
на крајот на краиштата, Живко Јан ку-
ловски кој, заедно со Благоја Мар ков-
ски, ќе прави нова партија. 

Тоа значи дека во НСДП сè е "округло, 
па на ќоше", односно оние кои се "омр-
сија" од коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ 
бараат нов бунар за да пијат вода, до-
дека обичното членство, кое веќе беше 
разочарано од функционирањето на 
поранешната матица - СДСМ, се одлучи 
за нова политичка авантура. 

Меѓутоа, авантурата премногу брзо 
се претвори во илузија, во која живееја 
само цареви и палјачовци. Тие уште на 
првата наплатна рампа се скараа за 
пиететот власт или опозиција. Пред 
одржувањето на предвремените пар-
ламентарни избори некрунисаното ли-
дерство се скара, а тоа покажа дека 
очигледно НСДП е партија за една упо-
треба. Но, за чија употреба беше ос но-

вана НСДП? Кој ги жртвуваше сопар-
тијците? По сè изгледа дека идејниот 
творец на овој политички субјект во Ре-
публика Македонија бил над Тито Пет-
ковски, кој во меѓувреме го врати ста-
риот долг, а бидејќи "бракот" со ВМРО-
ДПМНЕ официјално беше растурен, 
един ствен излез за продолжување на 
кариерата на лидерот е враќање во 
старото јато, кое со ширум отворени 
раце го прифати неговото доаѓање во 
редовите на опозицијата. 

Но, дали Тито беше власт или опо-
зиција? Тој цело време го застапуваше 
политичкиот курс на опозициониот 
СДСМ, кој го искористи "стариот волк" 
за да ја симне ВМРО-ДПМНЕ од власта. 
Меѓутоа, задачата не беше исполнета, 
така што политичкиот камбек не е изне-
надување.

ПРИМЕР ОД 
МИНАТОТО

Кокетирањето на Петковски ги на-
лути минорните политички фигури, ка-
ко што се, Вера Рафајловска, Веле Ми-
тановски и други. Бунтот во т.н. дом на 
ексчленови на СДСМ и ексфинансиери 
на партијата од "Бихачка" е природна 
последица на уште понеприродниот 
"брак" со владејачката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

Синдромот на некогаш познатата 
Демократска алтернатива го уништи 
партиското тело на НСДП. Во овој мо-
мент, во услови на тотален партиски 
хаос, никој не знае колку членство има 
и кој ги контролира штабовите низ гра-
довите во државава. 

Распаѓањето на НСДП почна уште на 
почетокот од функционирањето на коа-
лиционата Влада со ВМРО-ДПМНЕ. То-
гаш партијата сметаше дека е некој зна-
чителен и влијателен политички фактор 
и затоа мислеше да го уценува "џинот", 
но по првичната еуфорија се ста би ли-
зираа односите во поранешната Влада.

Дали Тито Петковски беше 
власт или опозиција? Тој цело 
време го застапуваше поли-
тичкиот курс на опозициониот 
СДСМ, кој "стариот волк" го 
искористи за да ја симне 
ВМРО - ДПМНЕ од власта. Ме-
ѓутоа, задачата не беше ис-
полнета, така што политичкиот 
камбек не е изненадување.

Што всушност направија министрите 
на НСДП за Република Македонија? Во 
18-месечното дружење министрите во 
оставка Рафајловска и Еленовски и ви-
цепремиерот Јанкуловски беа само бле-
ди фигури-венерис, кои во јавноста соз-
даваа имиџ без покритие. Таквиот впе-
чаток ги следи и денес, кој одвнатре ја 
уништи партијата. 

Да се потсетиме на периодот од пред 
2000 година, по излегувањето од власта 
Демократска алтернатива се распадна 
на неколку групации и крила, Чедо 
Петров и Наталија Марковиќ-Димова ја 
формираа Нова Демократија, Љупчо 
Анушев стана независен пратеник, до-
дека Радомир Карангелески и Саво Кли-

САМО ГОРАН МИСОВСКИ МУ ОСТАНА ВЕРЕН НА ЛИДЕРОТСАМО ГОРАН МИСОВСКИ МУ ОСТАНА ВЕРЕН НА ЛИДЕРОТ

Оние кои се "омрсија" од 
коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ 
бараат нов бунар за да пијат 
вода, додека обичното 
членство, кое веќе беше 
разочарано од 
функционирањето на 
поранешната матица - СДСМ, се 
одлучи за нова политичка 
авантура. 

Меѓутоа, авантурата 
премногу брзо се претвори во 
илузија, во која живееја само 
цареви и палјачовци. 

Тие уште на првата 
наплатна рампа се скараа за 
пиететот власт или опозиција. 
Пред одржувањето на 
предвремените парламентарни 
избори некрунисаното 
лидерство се скара, а тоа 

покажа дека очигледно 
НСДП е партија за една 
употреба.
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ОТКАКО ПЕТКОВСКИ ОТКАКО ПЕТКОВСКИ 
И ДРУГИТЕ СЕ И ДРУГИТЕ СЕ 

"ОМРСИЈА" ЛЕСНО Е "ОМРСИЈА" ЛЕСНО Е 
ДА СЕ ФАЌА МАГЛАДА СЕ ФАЌА МАГЛА

мовски го создадоа Демократски цен-
тар. Дали некој се сеќава на овие човек-
партии?

Истата опасност е исправена и пред 
отпишаните од НСДП - Лазар Еленовски, 
Вера Рафајловска, Веле Митановски, 
Благоја Марковски, Живко Јанкуловски 
и други.

СЛАБОСТИТЕ СЕ КАЈ 
ДРУГИТЕ

Во новата епизода од екранизи ра-
ната политичка династија на НСДП ќе 
играат вицепремиерот Живко Јанку-
ловски, Ванчо Чабуковски и Благоја 
Марковски, членови на потесното пар-
тиско раководствто на НСДП. Тие и офи-
цијално го напуштија бродот кој тоне 

"Единствен начин за задржување на 
членството е оставка на претседателот 
и на раководството на НСДП. Со оглед 
дека Тито Петковски не прифати и реши 
за нивната одговорност да решава Цен-
тралниот одбор, ние решивме да го 
згрижиме членството и своите поли-
тички идеи и да ги спроведеме преку 
нов политички субјект", изјави Јанку-
ловски.

Пред него, министрите Лазар Еле-
новски и Вера Рафајловска и пора неш-
ниот пратеник Веле Митановски наја-
вија дека ќе формираат партија. Тоа и го 
сторија, новата Социјалдемократска 
уни ја (СДУ) воскресна. Но, со колкав 
век на траење ќе биде?

Нивниот довчерашен сопартиец Бла-
гоја Марковски, кој се одлучи да со-
работува со Живко Јанкуловски, не мо-

жеше да објасни во што се разликуваат 
ставовите со групата на Еленовски, но 
истакна дека нивната ориентација ќе 
биде враќање на основните вредности 
и принципите на програмата и пл ат-
формата на модерниот европски со-
цијалдемократизам. Оттаму се верува 
дека името, новиот лидер на партијата 
ќе произлезат од расправата во оп-
штинските организации. Според лицата 
кои последни го напуштија капетанот 
на НСДП, новиот политички субјект би 
се лоцирал лево во центарот. Тоа значи 
во центарот ќе биде густо.

"Не смееме да бидеме нечиј сателит 
и сите активности на актуелната Влада 
ќе бидат предмет на анализи, по што 
позитивните ќе наидуваат на поддршка 
и афирмација, а ќе ги критикуваме ра-
ботите кои регресивно ќе се одразуваат 

Што всушност направија 
министрите на НСДП за Ре-
публика Македонија? Во 18-
месечното дружење минис-
трите во оставка Рафајловска 
и Еленовски, како и ви це-
премиерот Јанкуловски беа 
само бледи фигури-венерис, 
кои во јавноста создаваа 
имиџ без покритие. Таквиот 
впечаток ги следи и денес, кој 
одвнатре ја уништи пар ти-
јата.

повеќе месеци. Според нив, оваа гру-
пација оформила нов Иницијативен 
одбор за создавање нова партија, кој 
наводно бил поддржан од поголем 
број општински организации. Новата 
партија би била со модерна, европска, 
социјална демократска опција.

НА КОНГРЕСОТ СИТЕ БЕА ЗАЕДНО, А СЕГА... НА КОНГРЕСОТ СИТЕ БЕА ЗАЕДНО, А СЕГА... 
ТИТО ПЕТКОВСКИ, БЛАГОЈ ЗАШОВ, ВЕЛЕ МИТАНОСКИТИТО ПЕТКОВСКИ, БЛАГОЈ ЗАШОВ, ВЕЛЕ МИТАНОСКИ
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врз Република Македонија", изјави Мар-
ковски.

По најавите на шефот на државата, 
Бранко Црвенковски, кој директно се 
заложи за обединување на левицата, 
односно создавањето на "егоцен три-
зам", Живко Јанкуловски истакна дека 
токму таквите сознанија, средбата меѓу 
Црвенковски и Петковски, како и до-
говорот за заеднички настап со СДСМ 
на локалните избори, биле причините 
за забрзување на постапката за фор-
мирање нова партија.

Довчерашниот најблизок соработник 
на Петковски најави самостоен настап 
на локалните избори в година, а по-
доцна ќе се определат за евентуално 
коалицирање.

"Ниту јас ниту членовите на Це нт-
ралниот одбор на НСДП не бегаме од 
одговорност за лошиот резултат на из-
борите, и според статутот, за нашата 
недоверба ќе се гласа на партиската 
конвенција", оцени претседателот на 
НСДП, Тито Петковски.

Тој смета дека изборите се загубено 
драгоцено време, потребно за испол-
нување на задачите за побрзо зачле ну-
вање во ЕУ.

Според Петковски, потребно е по-
брзо да се формира влада, премиерот 
да направи компромис со Грција, би-
дејќи било јасно оти без тоа не ќе мо-
жеме да одиме напред, но и да се ис-
полнат обврските од "Мајскиот" и од 
"Мар товскиот договор".

ПРЕМАЛ ЗАЛАК
Гледано од страна, Петковски рам-

нодушно го прима распаѓањето на 
НСДП. Но, споредено со она што бил и 
што во иднина ќе настојува да биде, тој 
сè повеќе ризикува да оди во насока на 
политички заборав, бидејќи се покажа 
дека многу лошо ги менаџира партис-
ките потреби. 

Сепак, она што се случува во НСДП 
е последица на долгот кој тој го има-
ше кон планерот за симнување на влас-
та. Меѓутоа, старо-новиот премиер ги 

амор    тизираше таквите задачи, бидејќи 
беше свесен што й носеше Петковски 
на коалицијата. Тоа значи дека партијата 
на Петковски е направена само за една 
употреба. Времето кое го мина во вл ас-
та предвреме истече, па затоа НСДП не 
го мина парламентарниот праг. Двај ца 
пратеници во коалицијата "Сонце" се 
премал залак за натамошно политичко 
дејствување и опстојување. Единствен 
политичар кој ги пребродил сите кал-
кулации или пресметки е Стојан Андов, 
но тој е политичар од посебен ков. За 
разлика, Тито Петковски ја нема хариз-
мата на еден Андов, затоа судбината на 
оваа партија е неизвесна. Таа брои сит-
но, како да е регрут во војска. Колку 
повеќе истакнати лица си заминуваат, 
токлу поголем е расколот во партијата. 
На тој начин НСДП се сведува на еден 
минорен политички субјект, кој ќе нема 
никакво влијание во политичкиот жи-
вот. Петковски тоа го знае, бидејќи се 
наоѓа на залезот од кариерата. Во него 
нема повеќе сила за некој камбек во 
врвот на македонската политика. 

Кокетирањето на Тито Пет-
ковски ги налути минорните по-
литички фигури, како што се, Ве-
ра Рафајловска, Веле Митановски 
и други. Бунтот во т.н. дом на 
ексчленови на СДСМ и екс фи-
нансиери на партијата од "Би-
хачка" е природна последица 
на уште понеприродниот "брак" 
со владејачката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

Причините за поразот Петковски ги 
лоцира во слабата и разединета опо-
зиција, вклучувајќи ја и НСДП, но и во 
континуираната кампања на владе-
јачката ВМРО-ДПМНЕ.

"По Самитот на НАТО Груевски ма-
нипулираше со чувствата на граѓаните. 
Истото го направи за спорот со името. 
Создаде слика дека е загрозен ма ке-
донскиот идентитет. Злоупотребувајќи 
ја власта вработуваше и се закануваше 
со откази... Мораме да признаеме дека 
одлично ја водеа кампањата и на те ре-
нот беа како машина", оцени Петков-
ски.

КАДЕ ЌЕ СЕ СЕЛИ ОБИЧНОТО ЧЛЕНСТВО?КАДЕ ЌЕ СЕ СЕЛИ ОБИЧНОТО ЧЛЕНСТВО?


