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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

С Е Н К А Т А  Н А  З Н А Ч А Ј Н И О Т  Ч О     В Е КС Е Н К А Т А  Н А  З Н А Ч А Ј Н И О Т  Ч О   

Неколку месеци по предвре ме-
ните парламентарни избори во 
Република Македонија СДСМ се 

наоѓа во своевиден политички вакуум, 
односно нокдаун. 

Партијата, "изгубена во преводот", 
како и притисната од временскиот и од 
политичкиот цајтнот за подготовки за 
локалните избори во 2009 година, не 
пронајде "јунак" кој ќе ја наследи Рад-
мила Шекеринска, односно привремено 
ќе го пополни празното место кое, по 
сè изгледа, е зацементирано за вра-
ќањето на Бранко Црвенковски. 

Неприкосновениот лидер на пар-
тијата реши да се врати на "Бихаќка", 
бидејќи шансите да биде повторно из-
бран за претседател на РМ му се мини-
мални, речиси никакви. Поради ова, тој 
се реши на единственото решение - 
пом пезно враќање во СДСМ. Но, не-
говиот кам-бек ги разгори страстите во 
СДСМ, како да се преживее, односно на 
кој начин да се избере претседател на 
социјалдемократите, а при тоа да не 
биде повредено политичкото его на 
лидерот, кој по сила на Уставот сè уште 
е претседател на РМ. Всушност, од го-

Постои голема дилема како 
политички ќе функционира 
СДСМ? 

Доколку партијата се реши 
во септември да одржи конгрес 
и да избира нов привремен 
лидер, а истовремено Бранко 
Црвенковски атакува да биде 
"конан", кој претходно мора да 
го отслужи мандатот на шеф на 
државата, тогаш неговата улога 
на "камен мост" - 
премостување на интересите 
на разните струи, ќе биде 
неприродна. 

Ваквата спона не може да ги 
обедини сите 
социјалдемократи, кои 
раштркани низ Македонија, 
функционираат како луѓе 
партии.

Дел од причините за 
длабоката криза кај 
социјалдемократите мораат да 
се бараат во вербата дека 
лидерот може да направи сè, 
дури се верува дека тој можеби 
е безгрешен. Според 
библиските кажувања, 
безгрешен е само Господ, Бог и 
бебињата. Но, Црвенковски не 
е "бебе", а уште повеќе 

новороденче во 
македонската политика. 

ворот на ова суштинско прашање уште 
од 2003 година висеше како Дамаклов 
меч врз судбината на СДСМ. 

Во меѓувреме, Владо Бучковски не 
успеа да пронајде волшебно стапче за 
да ја реформира партијата, која во ниту 
еден момент не се ослободи од сенката 
на Црвенковски, кој уште од 1991 го-
дина е неприкосновен "владетел" во 
СДСМ и затоа остави длабоки траги кај 
членовите.

Исто така, пропадна идејата Радмила 
Шекеринска да ја ревитализира пар-
тијата, така што по два изборни пораза 
таа се најде на дното од политичкото 
милје во Македонија. Тоа значи дека 
"јавачот на Апокалипсата" мораше да 
дојде и да си го наплати својот данок во 
СДСМ.   

ТЕШКА ОДЛУКА
Во овој момент постои голема ди-

лема како политички ќе функционира 
СДСМ? Доколку партијата се реши во 
септември да има конгрес, да избере 
нов лидер, а истовремено Бранко Цр-
венковски атакува да биде "конан", то-
гаш неговата улога на "камен мост" - 
премостување на интересите на раз-
ните струи, ќе биде неприродна. 

Ваквата спона не може да ги обедини 
сите социјалдемократи, кои раштркани 
низ Македонија, функционираат како 
луѓе партии. Затоа најтешко ќе му биде 
на привремениот претседател на 
СДСМ, кој ќе се бори против сите во 
партијата, а најмалку против власта. 
Фронтот кој се отвора пред конгресот 

на социјалдемократите по многу нешта 
станува судбински, бидејќи внатрепар-
тиската филтрација ќе треба да донесе 
одредена стабилност и конзистентност 
во политиката на СДСМ. Меѓутоа, сè 
зависи од волјата на Црвенковски, кој 
реши да се бори, односно реши да ја 
освои власта. Но, за таа цел потребна 
му е партијата.

Црвенковски е свесен дека само пре-
ку грбот на СДСМ може да биде серио-
зен противник на лидерот на ВМРО-
ДПМНЕ, Никола Груевски, односно да 
се обиде да се дограби до власта, која 
очигледно му бега во периодот додека 
е шеф на државата. 

Сепак, најглавно прашање е тоа дали 
неговото враќање означува 5 минути 
до 12 часот или времето е 12 часот и 5 

Сè зависи од волјата на Цр-
венковски, кој реши да се бори, 
односно реши да ја освои вл-
аста. Но, за таа цел потребна му 
е партијата.

Црвенковски е свесен дека 
само преку грбот на СДСМ може 
да биде сериозен противник на 
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Ни-
кола Груевски. Сепак, најглавно 
е прашањето дали враќањето 
на Црвенковски ќе значи 5 
минути до 12 часот или веќе 
времето е 12 часот и 5 минути.

КАКО ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ ИМА ПРОТОКОЛАРНА ВЛАСТ, НО КАКО ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ ИМА ПРОТОКОЛАРНА ВЛАСТ, НО 
СО ПАРТИЈА СТАНУВА МОЌЕН ФАКТОР ВО МАКЕДОНИЈАСО ПАРТИЈА СТАНУВА МОЌЕН ФАКТОР ВО МАКЕДОНИЈА
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С Е Н К А Т А  Н А  З Н А Ч А Ј Н И О Т  Ч О     В Е КВ Е К

"5 ДО 12" ЗА БРАНКО "5 ДО 12" ЗА БРАНКО 
ИЛИ "12 И 5" ЗА СДСМ!ИЛИ "12 И 5" ЗА СДСМ!

минути. Тоа значи дека се наметнува 
друга дилема, треба ли да му се верува 
на долгогодишниот лидер на социјал-
демократите?! Одговорот набрзо ќе се 
дознае. Но, дотогаш само едно е си гур-
но во СДСМ ќе паѓаат глави, партиската 
гилотина се активира. Кој сè ќе на стра-
да? Оние кои го разочараа, а секогаш 
му беа во сенка и му "климаа" со глава. 
Тоа се неколкумина од сегашното нај-
тесно партиско раководство, кои ниту 
со прст не мрднаа за СДСМ, иако пар-
тијата, односно тој одеднаш ги направи 
ѕвезди. Значи, дел од вината за лошата 
оценка, односно за лошите односи во 
партијата е и во Црвенковски.

Во овој момент, во ваква политичка 
констелација и криза, може ли една се-
риозна партија, со толкаво големо чл-
енство, да си дозволи ваква авантура? 
По сè изгледа,  не. Се прашува ли чл ен-
ството за ова или истакнатите социјал-
демократи, кои во име на демократијата 
се решија во партијата да станат "Дон 
Кихот"? Зарем социјалдемократите пад-
наа на толку ниски и понижувачки 
гранки?

На пример, екссдсмовецот Љупчо 
Јордановски е во ролјата на "Дон Ки-
хот". Во Сервантесовата шема влезе и 
Никола Поповски, иако тој доцна при-
стигна на бојното поле. Овој потег го 
следат и други стари истакнати кадри, 
кои барем досега немаа храброст да се 

мора да се прости од своите политички 
апетити. Веројатно, Лондон и Брисел сè 
повеќе ќе пуштаат сигнали дека бараат 
наследник за него, што би значело дека 
политичкото време на Црвенковски ќе 
поминува.

Кој ќе биде следниот "Црвенковски" 
во СДСМ? Оној стариот кој брои ситно 
на претседателската функција на РМ 
или од позадина се раѓа нова фигура на 
социјалдемократијата. Во овој момент 
се верува дека Европската унија, дури и 
НАТО, сè уште го поддржуваат и го 
преферираат Бранко Црвенковски и 
затоа јавно не го истакнуваат или не го 
експонираат нивниот предлог-кан ди-
дат за лидер во СДСМ, чија функција би 
била да биде баланс меѓу домашните и, 

издвојат од длабоката сенка на Цр вен-
ковски кому, како на прагматичен по-
литичар, со инструментализирана ра-
зузнавачка партиска и државничка ст-
руктура, му е лесно да прави "падни - 
стани".

Претседателот има многу силни фи-
нансиски должници, кои во секој мо-
мент му се на услуга, така што и сега се 
во функција на т.н. социјалдемократи-
ја. Но, прашање е дали харизмата на 
Цр венковски вечно ќе може да биде 
силна.

КОГО ПРЕФЕРИРААТ 
ЕУ И НАТО?

Доколку Република Македонија мно-
гу брзо стане членка на НАТО, тогаш 
најверојатно Бранко Црвенковски ќе 

пред сè, странските геостратешки по-
литички и економски интереси на Бал-
канот. Тоа нема да биде ниту Ханџиски, 
ниту гардата на Бузлески, иако првиот е 
стамен кандидат за лидерската пози-
ција, но нема државничка харизма. 
Поради моментните политички сос тој-
би во Македонија треба да се верува 
дека зенитот на кариерата на Бранко 
Црвенковски ќе бидат наредните пар-
ламентарни избори, но секако со една 
голема доза на резерва, бидејќи на 
Балканот често се случуваат политички 
чуда.

Битката која ја отвори Црвенковски, 
всушност не означува нова политичка 
ера за СДСМ, туку напротив таа се 
сведува на инфузија за државникот. Но, 
што тој ќе правеше доколку повторно 
се кандидираше за претседател на РМ. 
Ништо! Алатките за власт се во рацете 

Во СДСМ ќе паѓаат глави, пар-
тиската гилотина се активира. 
Кој сè ќе страда? Оние кои го ра-
зочараа, а секогаш му беа во 
сенка и му "климаа" со глава. Тоа 
се неколкумина од сегашното 
најтесно партиско раководство, 
кои ниту со прст мрднаа за СДСМ, 
иако партијата, односно тој од-
еднаш ги направи ѕвезди. Значи, 
дел од вината за лошата оценка, 
односно за лошите односи во 
партијата е и во Црвенковски.

ВО СЕРВАНТЕСОВАТА 
ШЕМА?

Кој сè му аплаудира на Црвенковски? 
Кадрите од Електротехничкиот факул-
тет во Скопје, а најмногу елитата од 
Правниот факултет "Јустинијана При-
ма", која барем за разлика од про тив-
ниците во партијата се дрзна да каже 
дека е против неприкосновениот ли-
дер. На тој начин ниту победија прав-
ниците, а уште повеќе се докажаа ел-
ектроинформатичарите. Додека тие се 
тепаа за власт во партијата и во Ре пуб-
лика Македонија, СДСМ тонеше како 
"Титаник". Дупката која се појави не ја 
закрпија ниту Бучковски, ниту Шеке-
ринска, односно не знаеја како да пло-
ват низ политичкиот лавиринт. Затоа и 
кратко траеја. Всушност, оној кој јавно 
ги донесе на позицијата лидер на 
СДСМ, тој й ги шутна, бидејќи тие ја 
завршија наменетата мисија. 

ДАЛИ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ПРЕМИЕРОТ ДАЛИ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ПРЕМИЕРОТ 
ИМААТ КОНЦЕПЦИСКИ РАЗЛИКИ ВО ИМААТ КОНЦЕПЦИСКИ РАЗЛИКИ ВО 
НАДВОРЕШНАТА ПОЛИТИКА?!НАДВОРЕШНАТА ПОЛИТИКА?!
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на премиерот Груевски, кој според си-
лата на законот и според словото на 
правото, ги диригира политиките на 
земјава. Според сегашната политичка и 
правна констелација во Македонија, 
Бранко Црвенковски е бледа сенка на 
Никола Груевски. Тој не може ништо да 
му прави освен да манипулира и да го 
чека секој негов политички кикс. Но, 
штом ќе се врати во СДСМ, тогаш ќе 
настане нова политичка ситуација. Тие 
ќе бидат рамноправни противници.

ДЛАБОКА КРИЗА
Станува ли СДСМ инструмент на по-

литичката волја на Бранко Црвен ков-
ски? Да! Партијата не пронајде личност, 
односно систем кој ќе го замени ли-
дерот и ќе придонесе за развој на вна-
трепартиската демократија. Овој про-
блем е проблем и на другите поголеми 
партии, кои сè уште се вадат на ха-
ризмата на лидерот, односно веруваат 
дека народот можат да го фатат на 
емоции. Според моментната политичка 
ситуација гласачите сè уште паѓаат на 
популизмот, односно емоционално се 
врзани за лидерската позиција, иако 
тоа оди на штета на парламентарната 
демократија и на градењето на имиџот 
на партиите.

Дел од причините за длабоката кри-
за социјалдемократите мораат да ја 
бараат во вербата дека лидерот може 
сè, дури се верува дека тој можеби е 
безгрешен. Според библиските кажу-
вања, безгрешен е само Господ, Бог и 
бебињата. Но, Црвенковски не е "бебе", 
а уште повеќе новороденче во ма ке-
донската политика. 

Тој е личност која умее да процени 
кога треба да нападне и да го уништи 
политичкиот непријател, но затоа, пак, 
знае добро да ги крие своите слабости - 
направи многубројни капитални еко-
ном ски и стратешки грешки за развојот 
на РМ. Лошата приватизација му стои 
на душа, исто така, и влегувањето на 
Република Македонија во ООН под 
референцата FYROM. Но, што сега тој 
може да направи за СДСМ, без разлика 
што јавно се изрази дека не сака да 

биде на функција. Тој партијата ја стави 
во негова функција и затоа со неа 
манипулира и жонглира. 

СУЛА ПРОТИВ ЦЕЗАР
Колку СДСМ е моќна да ја избегне 

политичката јамка, која се плете со вра-
ќањето на Црвенковски во партијата? 
Всушност, можат ли социјалдемократите 

да ја избегнат наметнатата политичка 
стапица? 

Во историјата постојат низа при-
мери, кога силни политички фигури 
препознавале итри и лукави против-
ници. Таков е и примерот на римскиот 
цар Сула, кој на залезот од својата жи-
вотна и политичка кариера рекол: "За-
рем нема да зажалиме ако треба да 
дозволиме Цезар да влезе во....". Цезар 
беше избран за конзул, а подоцна стана 
и еден од најсуровите владетели на 
Римското царство. Неговата моќ не мо-
жеше да биде ослабната ниту со пари, 
ниту со давање власт на Сенатот. 

Во таква позиција се наоѓа СДСМ, ко-
ја ниту е риба, ниту е девојка. Партијата 
се наоѓа пред голема дилема. Не се 
знае дали таа треба да се чува од по-
литичката стапица од страна на власта 
или од стапицата со враќањето на Цр-
венковски. Каде се големите оратори, 
каде се големите гласноговорници или 
перјаници на СДСМ? Што во овој мо-
мент прави Јани Макрадули? Што пра-
ви Игор Ивановски? Ја оставија Шеке-
ринска, го изгоре Заев. Сега... само Буч-
ковски е на мегдан. Тој не може пар-
тијата да ја вади од бездната. Партијата 
треба да пронајде нова формула која ќе 
ги извади социјалдемократите од жи-
виот песок. Комотноста и несериозниот 
пристап во градењето на оригинална 
партиска политика го доведе СДСМ во 
ситуација да го моли Бранко. Бранко 
врати се... Бранко врати се... Аман врати 
се... И ете, тој се враќа. Но, ќе биде ли 
гарант за успех? Тоа никој не го знае, 
освен истакнатите членови, кои не се 
тетерават од црни дамки. Бранко ќе 
"живее" сè до оној момент кога против 
себе ќе го има Никола, а потоа сè ќе 
биде по ќеифот на "како мама ќе каже". 
Сè ќе зависи од ЕУ и од Западот. По-
стојат индиции дека нивната политичка 
битка е фарса, фингирана од надвор за 
да се постигнат нивните интереси. Тоа 
значи дека сè додека ЕУ во Бранко 
Црвенковски препознава профит, тој ќе 
биде политички активен, а потоа ќе се 
пензионира.

Станува ли СДСМ инструмент 
за политичката волја на Бранко 
Црвенковски? Да! Партијата не 
пронајде личност, односно си-
стем кој ќе го замени лидерот и 
ќе придонесе за внатре пар тис-
ката демократија. Овој про-
блем е проблем и на другите 
поголеми партии, кои сè уште 
се вадат на харизмата на ли-
дерот, односно веруваат дека 
народот можат да го фатат на 
емоции. Според моментната по-
литичка ситуација гласачите сè 
уште паѓаат на популизам, од-
носно емоционално се врзани 
за лидерската позиција, иако 
тоа оди на штета на пар ла мен-
тарната демократијта и на гра-
дењето на имиџот на партиите.


