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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

П Р Е Т С Е Д А Т Е Л О Т  М У  О Б Ј А В И      В О Ј Н А  Н А  П Р Е М И Е Р О Т !П Р Е Т С Е Д А Т Е Л О Т  М У  О Б Ј А В И    

Доколку судиме според 
начинот на дејствување кога 
СДСМ е во опозиција, 
односно кога со него работи, 
го контролира и управува 
неговиот "папа", Бранко 
Црвенковски, знаеме што 
следува. Максимално 
подигнување на револтот кај 
граѓаните, се разбира, 
насочен кон власта, од 
начинот на работа на 
Владата, потоа "спонтани" 
собири на граѓаните на 
Република Македонија, 
поради "некоја" причина, 
"самостојно" организирање 
на синдикатите, од кои како 
феникс се очекува да се 
појави и да ги спаси 
работниците, вечниот Лех 
Валенса, Ванчо Муратовски, 
и како шлаг на тортата 
оркестрирано дебатирање и 
делување на невладините 
организации, заедно со 

"експертите" на 
одредена тема, која е 

Ни престои ли жешка политичка 
година? Година исполнета со се-
риозни обвинувања и полни ра-

це работа за судските органи? Мноштво 
афери, политички подметнувања, про-
тести и граѓански злоупотреби? До-
колку судиме според осумнаесет го-
дишното практикување политика во 
земјава, што го одбележаа двете нај-
силни политички партии, ВМРО-ДПМНЕ 
и СДСМ, сè тоа изгледа веројатно? Но, 
ако судиме според начинот на дејству-
вање кога СДСМ е во опозиција, од-
носно кога со него работи и максимално 
го контролира и го управува неговиот 
папа, Бранко Црвенковски, тогаш си-
гурно така и ќе биде! Значи, она што во 
иднина можеме да го очекуваме е мак-
симално подигнување на револтот кај 
граѓаните, се разбира, насочен кон вл-
аста, од начинот на работа на Владата, 
потоа следат "спонтаните" собири на 
граѓаните на Република Македонија, 
поради "некоја" причина, "самостојно" 
организирање на синдикатите, од кои 
како феникс се очекува да се појави и 
да ги спаси работниците, вечниот Лех 
Валенса, Ванчо Муратовски, и како 
шлаг на тортата оркестрирано дебати-
рање и делување на невладините ор-
ганизации, заедно со експертите на од-
редена тема, која е во интерес на Ре-
публика Македонија, за нејзинот пат кон 
Европската унија и кон НАТО.

Значи, веќе видено и слушнато. Сли-
ка од 2002 година, кога се уриваше Вла-
дата на Љубчо Георгиевски. Со таа раз-
лика што тогаш, покрај овие претходно 
наброени активности, во оптек беше 
ставено и прашањето за војната во Ма-
кедонија, која според "експертите" ја 
предизвикаа ВМРО-ДПМНЕ и ДПА! Теш-
ка глупост на која денес сите се смеат, 
но ете тогаш невладините организации, 
помогнати од домашните експерти за 

во интерес на Република 
Македонија, за нејзиниот 
пат кон Европската унија и 
кон НАТО.

Јавното соопштување на 
Црвенковски за враќање во 
СДСМ значи отпочнување на 
жестока битка со Владата на 
Република Македонија, и 
политиката која таа ја 
спроведува. Дека во оваа 
битка нема да се избираат 
средства говори и самата 
изјава на Црвенковски, во 
која тој посочува за некакви 
делби фифти-фифти, што не 
може да значи ништо друго, 
туку набрзо отворање на 
наводни афери или, пак, 
обвинување за ненаменско 
користење на одредени 
средства од Владата на 
Република Македонија. За да 
успее во овој план, на 
Црвенковски, како всушност 
и секогаш, потребна му е 
неговата армија луѓе во сите 
институции, која тој ја 
инсталираше, а која, како и 
во секоја ситуација, се 
активира кога нему ќе му 
биде потребна.

ЦРВЕНКОВСКИ СЕ ОБИДУВ    А ДА СЕ РАЗБУДИ ОД КОМА!ЦРВЕНКОВСКИ СЕ ОБИДУВ  
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ЦРВЕНКОВСКИ СЕ ОБИДУВ    А ДА СЕ РАЗБУДИ ОД КОМА! А ДА СЕ РАЗБУДИ ОД КОМА!
сè и сешто, успеаја да ја наметнат оваа 
теза, односно лага, како чиста вистина. 
Овој пат немаме војна, но по сè изгледа 
дека наместо неа опозицијата, заедно 
со своите невладини фронтмени, е 
подготвена да отвори многу други пра-
шања, кои би предизвикале голем ин-
терес кај граѓаните и сериозен потрес 
во Владата. 

Во секој случај бурна и жестока го-
дина. Година исполнета со неизвесност, 
пред сè, за Република Македонија и за 
нејзиното зачленување во НАТО, но и 
за евентуалното отпочнување прего-
вори за влез на земјава во Европската 
унија. Доколку судиме, како што потен-
циравме, според начинот на кој опози-
циски делува Бранко Црвенковски, то-
гаш повеќе од сигурно е дека нè оче-
кува жестока внатрешно политичка го-
дина. Или, сè ова што се случуваше во 
изминативе две години беше само за-
гревање на политичката сцена, чија 
еруп ција допрва се очекува. Тоа не е 
став на експертите во Република Ма-
кедонија! Тоа не е ниту став на но ви-
нарите. Туку едноставно тоа е изјава на 
македонскиот претседател во замину-
вање, Бранко Црвенковски, кој на прес-
конференција јавно му објави војна на 
премиерот Никола Груевски.

"ПАПАТА" СИ ГО ЗЕМА 
ПРЕТСЕДАТЕЛСКИОТ 

ТРОН ВО СДСМ!
"Господине Груевски, ќе ви ја ис пол-

нам желбата да се соочиме на избори. 
Ќе се соочиме на избори, но не на пр-
етседателските, како што сакате, би-
дејќи на нив не можете да учествувате, 
туку на парламентарните, кога и да се 
одржат. Ви ветувам дека вистинската 
политичка битка за Вас допрва почнува. 
Ако сакате да ме замолчите или за пла-
шите, се обраќате на погрешна адреса. 
Не губете време, енергија и пари, за-
лудно", му порача Црвенковски на Гру-
евски, посочувајќи дека откако ќе за-
врши неговиот претседателски мандат, 
тој официјално ќе се врати во неговата 
матична партија СДСМ, во обид да ја 
консолидира истата. 

Но, дали тоа е возможно? Дали е 
можно да се стави во ред партија која, 
иако сè уште го носи предзнакот "една 
од двете најголеми", одамна е во рас-
паѓање. Тонењето на СДСМ, од изборите 
во 2006 година, е речиси секојдневен 
процес. Всушност, тоа и се покажа на 
последните вонредни парламентарни 
избори, кога оваа партија изгуби со не-
веројатен негативен скор! Токму затоа 
враќањето во "форма" на СДСМ очи-
гледно дека ќе биде мачен, долг и тежок 
процес. 

Лидерката на СДСМ во оставка, Рад-
мила Шекеринска, за време на неј зи-
ното претседателствување не успеа да 
ја крене на нозе својата партија. На-
против, СДСМ со неа падна уште по-
ниско од времето на поранешниот 
претседател Владо Бучковски. За вак-
вата ситуација сега неофицијално слу-
шаме дека бил виновен Бранко Црвен-
ковски, кој и неа, како и Бучковски, по-
стојано ги движел како марионети, сè 
со цел во партијата да се создаде впе-
чаток дека без него СДСМ едно став но 
не може да функционира. Неговиот пл-
ан, за жал, успеа. Фактите покажаа дека 
партијата без Црвенковски не може да 
се одлепи од дното, на кое се наоѓа 
последниве две години. Тоа што Ше-
керинска и Бучковски дозволиле да би-
дат марионети или, пак, фантазирале 
дека СДСМ можат да го одвојат од вли-
јанието на Црвенковски, е само лоша 
политичка проценка, за која веројатно 
дознаа последни. 

Но, не беа само тие брутално ис-
користени од Црвенковски. Последниот 
во низата беше најсериозниот кандидат 
за наследник на Шекеринска. Нејзиниот 
потпретседател, градоначалникот на 
Струмица, Зоран Заев, кој дозволи сво-
јата политичка кариера да ја заврши 
како жртва на Црвенковски. Со або ли-
цијата која му ја додели "папата", тој 
практично му се покори и му се тргна, 
или подобро речено, Црвенковски го 
тргна од патот кој води кон претсе-
дателскиот трон на СДСМ. Останува 
уште Црвенковски да го заврши својот 
претседателски мандат, и веднаш да 
влета во нов, но овој пат како шеф на 
СДСМ.

"ИНСТАЛАЦИИТЕ" СЕ 
БУДАТ!

Враќањето на Црвенковски во СДСМ 
на сите им беше јасно од многу порано, и 
тоа сигурно освен на Шекеринска, Заев и 
на некои други нивни сопартијци со 
лидерски амбиции. Но, конечно нив ните 
илузии можат да паднат во вода, бидејќи 
вечниот претседател на СДСМ веќе и 
јавно соопшти дека се враќа до ма. Како 
што рече, ќе го обновува СДСМ. Но, дали 
на овој начин не го пре кршува Уставот 
на Република Маке до нија, па од позиција 
на сè уште прет се дател на државата се 
активира во една партија, макар тоа 
била и неговата ма тична? Да л и на овој 
начин не создава инсти ту ционална кри-
за меѓу шеф на држава и шеф на Влада? 
Без оглед на тоа што Цр венковски се нао-
ѓа во залезот на не говиот претседателски 
мандат, тој сè уште е шеф на државата. И 
токму затоа неговото прерано партиско 
активи ра ње не може да значи ништо 
друго, туку свесно уривање на актуел-
ната Влада!

Јавното соопштување на Црвен ков-
ски за враќањето во СДСМ значи отпоч-
нување на жестока битка со Владата на 
Република Македонија, како и со поли-
тиката која таа ја спроведува. Дека во 
оваа битка нема да се избираат сред ства 
говори и самата изјава на Црвен ковски, 
во која тој посочува за некакви делби 
фифти-фифти, што не може да значи ниш-
то друго, туку наскоро отво рање на на-
водни афери или, пак, обви нување за не-
наменско користење на од редени сред-
ства од Владата на Репуб лика Маке дони-
ја. За да успее во овој план на Црвен ков-
ски, како всушност и секогаш, потребна 
му е неговата армија луѓе во сите инсти-
туции, која тој ја ин сталираше, а таа како 
и во секој случај се активира кога нему 
му е потребна.

Токму затоа воопшто нема да биде из-
ненадување ако наскоро одредени лич  -
ности од владините институции почнат 
да работат за опозицијата (таму каде што 
и припаѓаат), иако до вчера ре чиси се 
колнеа во преродбата на ВМРО-ДПМНЕ, 
при тоа претставувајќи се како експерти 
без политичка позадина. Тоа се истите 
оние кои ја уриваа и Владата на ВМРО-
ДПМНЕ во 2002 година. По тре бен им е 
само знак од нивниот "папа"! 


