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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Ц Р В Е Н К О В С К И  С Е  О Т К А Ж А  О Д       В Т О Р  П Р Е Т С Е Д А Т Е Л С К И  М А Н Д А ТЦ Р В Е Н К О В С К И  С Е  О Т К А Ж А  О Д   

ВОЖДОТ НА ЛЕВИ   ЦАТА СЕ ВРАЌА ВО СДСМВОЖДОТ НА ЛЕВИ 

Јавноста може да здивне. Дилемата 
е разрешена. Нема веќе неиз вес-
ност. Конечно падна одлука. "Деч-

кото" од асфалтот повеќе нема да вле-
гува во претседателскиот "ринг". Оваа 
голема одлука претседателот на Ре пуб-
лика Македонија, Бранко Црвенковски, 
ја соопшти јавно, на само неколку ме-
сеци пред одржувањето на новиот ци-
клус претседателски избори. Иако ис-
тата веќе ја најави за време на една од 
неговите политички сеанси кои ги одр-
жува низ градовите во Македонија, се-
пак, по сè изгледа, најзатечени од оваа 
одлука останаа неговите сопар тијци. 
Неинформираноста за одлуките на сво-
јот вожд, членовите на СДСМ, вклу-

Одлуката на Црвенковски да 
се повлече од трката за втор 
претседателски мандат не само 
што ги шокираше членовите на 
СДСМ, туку успеа да отвори и 
некои стари рани во оваа 
партија. Практично, ја изнесе 
на виделина длабоката 
поделеност на Бучковисти, 
Бранковисти и обожувачи на 
Шекеринска, која беше 
потисната по завршувањето на 
парламентарните избори. 
Секоја од овие групации 
очекуваше да ја добие битката 
за тронот. Но? Се чини дека 
секоја од нив неа и ја изгуби, 
затоа што одлуката на 
Црвенковски не може да значи 
ништо друго туку негово 
враќање на "Бихаќка".

Од брзата обнова на СДСМ ќе 
зависи и кандидатот за шеф на 
државата од редовите на оваа 
партија. Засега не е тајна дека 
таа позиција одамна ја 
посакуваат Стојан Андов и Тито 
Петковски, но сепак конечната 
одлука, како и секогаш, ќе ја 
донесе Бранко Црвенковски 
која, пак, ќе се базира 
исклучително на политичкиот 
момент. Што ќе рече, доколку 
за овој краток период 
Црвенковски успее во јавноста 
сериозно да го подигне нивото 
на СДСМ, а да го намали на 
Владата, воопшто не се 
исклучува можноста повторно 
да се промовира како 
единствен кандидат за 
претседател на Република 

Македонија од редовите 
на опозицијата.

чувајќи ја и пратеничката група на оваа 
партија во Собранието, можеше да се 
забележи од нивната шокираност кога 
оваа вест ја слушнаа речиси во исто 
време заедно со сите медиуми. Оваа 
нивна зачмаеност уште еднаш го по-
кажа лицето на нивниот вечен пр ет се-
дател Црвенковски, односно начинот 
на кој тој функционира, во рамките на 
својата матична партија, одлуките да ги 
донесува сам, без при тоа барем да се 
консултира со оние членови кои ги 
смета за најблиски. 

Бомбата која Црвенковски ја пушти 
во јавноста не се однесува толку многу 
за владејачката гарнитура, колку што 
може и претставува сериозна порака за  
членовите на неговата партија. Опо-
мената која й ја испрати на сопствената 
партија веднаш по завршувањето на 
парламентарните избори, односно за 
тоа дека СДСМ доживеа длабок пораз 
благодарение на млитавата политика 
на опозицијата во изминатите две го-
дини, ја навестуваше оваа негова од-
лука иако партискиот врв на СДСМ тоа 
го негираше до крај. Не од причина што 
сакаше да ја скрие оваа информација 
од јавноста, туку едноставно тоа по-
текнуваше од неинформираноста, која 
се должи на лошо воспоставените врс-
ки на раководството на СДСМ со нив-
ниот вечен претседател. 

За тоа всушност говорат и односите 
на Црвенковски и Шекеринска, кои 
значително се нарушија по завр шу ва-
њето на парламентарните избори, што 
резултираше со понудена оставка на 
лидерката на СДСМ. Иако таа офи ци-
јално е во оставка, сепак до изборот на 
новиот претседател на СДСМ ја из вр-
шува оваа функција, која очигледно са-
ка да ја остави за себе, како еден пилот 
проект, кој се покажа како неуспешен.

Причините за нејзиното тврдо оста-
нување на одлуката да се повлече од 
лидерската позиција се должат на гне-

вот кој, пред сè, го има кон Црвенковски, 
кој според наши информации не само 
што не й помогнал ништо за време на 
парламентарните избори, туку напро-
тив, како што се пожалила Шекеринска 
на една од средбите во Кабинетот на 
шефот на државата, кога тој ја убедувал 
наводно да остане на чело на СДСМ,  
делумно и ја минирал во работата за 
време на изборната кампања!?

И ПО БРАНКО, 
БРАНКО!

Одлуката на Црвенковски да се по-
влече од трката за втор претседателски 
мандат не само што ги шокираше чле-
новите на СДСМ, туку успеа да отвори и 
некои стари рани во оваа партија, од-
носно да ја изнесе на виделина дла бо-
ката поделеност на Бучковисти, Бран-
ковисти и обожувачи на Шекеринска, 
која беше потисната по завршувањето 
на парламентарните избори. Практично 
оваа поделба се стави ад акта во на-
летот на изборот на нов претседател на 
партијата, во кој секоја од овие гру па-
ции очекуваше да ја добие битката за 
тронот. Но? По сè изгледа, секоја од нив 
ја изгуби битката! Зошто? Затоа што ед-
ноставно одлуката на Црвенковски да 
не се кандидира за уште еден прет се-
дателки мандат не може да значи ништо 
друго, туку негово враќање на "Би хаќ-
ка". 

Токму ова е пораката на Црвен ков-
ски. 

"Јас се враќам во СДСМ". 
Со тоа практично се гаснат сите ас-

пирации на оние членови кои едно 
време се гледаа како идни претседатели 
на СДСМ. Дел од нив ќе мора да се 
помират со фактот дека никогаш не ќе 
можат да седнат на првото столче, и 
токму затоа во последно време се оби-
дуваат да успеат барем да седнат на 

ЦРВЕНКОВСКИ СЕ ВРАЌА МЕЃУ СВОИТЕЦРВЕНКОВСКИ СЕ ВРАЌА МЕЃУ СВОИТЕ
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ВОЖДОТ НА ЛЕВИ   ЦАТА СЕ ВРАЌА ВО СДСМЦАТА СЕ ВРАЌА ВО СДСМ
маса со Црвенковски. Тоа го прават и 
Бучковистите и приврзаниците на Ше-
керинска, во надеж дека ќе можат да 
проиграат во новиот тим на Црвен ков-
ски, кој треба допрва да биде оформен, 
а чија цел ќе биде враќање на угледот 
на оваа партија, и евентуално осво ју-
вање на власта. Дека тоа ќе оди повеќе 
од тешко лесно е да се претпостави, со 
оглед на ситуацијата во која СДСМ сега 
се наоѓа. 

Враќањето на СДСМ на партиската 
сцена, па дури и со Бранко Црвенковски 
на чело, во моментов е научна фан-
тастика од неколку причини. Пред сè, 
поради лошиот избор на кадри на пр-
виот ешалон на оваа партија, кој по-
следниве две години се сведе на Јани 
Макрадули, личност која ни сама себе 

претседателските избори, на кои СДСМ 
сè уште не се знае со кого би ги ис-
трчал. 

СЕКОЈ СО СВОИ 
ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ 

АМБИЦИИ
Од брзата обнова на СДСМ ќе зависи 

и кандидирањето на идниот кандидат 
за шеф на државата од редовите на 
оваа партија. Засега не е тајна дека таа 
позиција оддамна ја посакуваат Стојан 
Андов и Тито Петковски, но сепак ко-
нечната одлука, како и секогаш, ќе ја 
донесе Бранко Црвенковски која, пак, 
ќе се базира исклучително на поли-

ка нема да влегува во претседателскиот 
ринг. Но, нема да биде прв пат сдсмов-
скиот вожд да ги повлече сопствените 
зборови. Се разбира, за доброто на Ма-
кедонија!

Во владејачката ВМРО-ДПМНЕ сè 
уште нема официјално име за иден 
претседател на Република Македонија, 
но неофицијално има повеќе. Едно од 
нив е сопругата на покојниот прет се-
дател Борис Трајковски, Вилма Трај ков-
ска, која сериозно се гледа како иден 
шеф на државата, иако во јавноста нема 
никаков рејтинг (или го користи името 
на својот сопруг) ниту, пак, солидна под-
готвеност за оваа функција. Од дру га 
страна, пак, воопшто не е тајна дека 
вицепремиерот за економска политика 
при Владата на Република Македонија, 
Зоран Ставревски, веќе подолго време 
го пикира ова столче. Неговото впуш-
тање во политички води можевме да го 
видиме неколку пати со давање поли-
тички изјави во јавноста, кои беа по-
веќе од слаби. За разлика од нив, нив-
ниот условно речено против кан дидат 
Срѓан Керим, кој има богата политичка 
и дипломатска кариера, може да се сме-
та за сериозен кандидат за иден шеф на 
државата, се разбира, доколку ВМРО-
ДПМНЕ одлучи на изборите да застане 
зад него. 

И тука некаде водата ја поматува 
поранешниот министер за внатрешни 
работи Љубе Бошкоски. Неговото вра-
ќање во Република Македонија од Хаг 
беше дочекано со невидени овации. 
Херој на новото време! Токму затоа не 
се исклучува можноста "брат Љубе" 
многу брзо да й се врати на политиката. 
Во моментов, во рамките на ВМРО-
ДПМНЕ, тешко дека би можел да има 
било каков ангажман, пред сè, поради 
коалицијата на неговата партија со не-
говите непријатели, односно ДУИ, по-
ради кои и одлежа четири години во 
Хаг. Но, затоа не се исклучува можноста 
да й се врати на политиката преку кан-
дидирање на претседателските избори, 
за што тој покажа амбиции уште на 
претходните.

не се разбира, а за останатите да не 
зборуваме, па сè до Весна Бендевска, 
Славица Грковска и останатите ано ни-
муси. Но, дали тоа ќе остане и во ид ни-
на, ќе зависи исклучително од Црвен-
ковски, односно од неговиот план за 
обновување на СДСМ, кој се очекува да 
биде пандан на тимот на Груевски. Од 
тоа всушност и ќе зависи исходот на 

тичкиот момент. Значи, доколку Црвен-
ковски успее за овој краток период 
сериозно да го подигне нивото на 
СДСМ во јавноста, а да го намали на 
Владата, воопшто не се исклучува 
можноста повторно да се промовира 
како единствен кандидат за претседател 
на Република Македонија од редовите 
на опозицијата, иако јавно соопшти де-

ЗА ЦРВЕНКОВСКИ ИМЕТО ЕДЕН ЗА ЦРВЕНКОВСКИ ИМЕТО ЕДЕН 
ОД ПРОБЛЕМИТЕ СО ВЛАДАТА ОД ПРОБЛЕМИТЕ СО ВЛАДАТА 


