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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

С О Ц И Ј А Л Д Е М О К Р А Т И Т Е  Д О Б И Ј А      " С Т Е Ч А Е Н  У П Р А В Н И К "С О Ц И Ј А Л Д Е М О К Р А Т И Т Е  Д О Б И Ј А  

ЗАЕВ СТАНА "ДОН КИХО   Т" ЗА СДСМ, НО ЗАЕВ СТАНА "ДОН КИХО 
И "САНЧО ПАНСА" НА Ц   РВЕНКОВСКИИ "САНЧО ПАНСА" НА Ц  
Најтесното партиско раководство 

на СДСМ се одлучи за в.д. прет-
седател, кој ќе ја води партијата 

на локалните и на претседателските 
избори, а дури потоа диригентската пал-
ка ќе ја преземе Бранко Црвенковски.

Тоа значи дека преодното решение 
беше единствен логичен потег, кој сл-
едствено на настаните и поразителната 
позиција на социјалдемократите, мо-
раше да се повлече. Имено, по дебаклот 
на предвремените парламентарни из-
бори ниту една личност од СДСМ не 
можеше да ја преземе одговорноста 
врз свој грб за да ја  извлече партијата 
од кал, а во меѓувреме губитниците ве-
ќе фаќаа кривини бидејќи знаеја дека 
нема да го избегнат дрскиот поглед на 
неприкосновениот лидер, кој од прет-
седателскиот кабинет не можеше да им 
помогне. 

Срамот кој го доживеаја социјал де-
мократите е последица на големата 
внатрепартиска криза, која по зами ну-
вањето на Бранко Црвенковски на по-
зицијата претседател на РМ, изби во 
преден план. До неговото заминување 
внатрепартиските движења се сведоа 
на апетитите и желбите на Црвенковски, 
а внатрепартиската демократија беше  
зачаурена во вербата дека лидерот е 
неприкосновена личност, која може да 
владее и да раководи со партијата. 

Преодното решение е 
логичен потег, кој следствено 
на настаните и поразителната 
позиција на 
социјалдемократите, мораше 
да се повлече.

Најголемата опозициона 
партија - СДСМ буквално до 
последен момент не знаеше 
каде оди и по кој пат да го бара 
спасот од самораспаѓање, но 
откако шефот на државата, 
Бранко Црвенковски, во својот 
јавен телевизиски настап 
отворено изјави дека се враќа 
во партијата и прифаќа секаква 
функција, односите станаа 

кристално чисти. Тој 
стана IN, а другите мораат 
да одат OUT.

Подоцна тоа й  се освети на политичката 
позиција на СДСМ, кој фатен во небрано 
не можеше да й се спротивстави на 
стратегијата на ВМРО-ДПМНЕ. Сега кога 
кризата стана неподнослива и крајно 
ризична за многу партиски кадри, ре-
шението за враќање на Бранко Црвен-
ковски за претседател на Социјал де-
мократскиот сојуз е единствена опција, 
која дава минимални шанси за обеди-
нување на сите струи во партијата. 

ЕДИНСТВЕНА 
СОЛУЦИЈА

Струмичкиот градоначалник Зоран 
Заев ќе го води СДСМ до завршувањето 
на претседателскиот мандат на Бранко 
Црвенковски напролет наредната го-
дина, кога се очекува тој да се врати на 
лидерското место. Тоа е резултат од 
едночасовното заседание на најви со-
киот партиски орган - Извршниот од-

"Главниот проблем на СДСМ и лошите резултати на по-
следните изборни циклуси се должат на внатрешните поделби 
во партијата. Црвенковски ќе ги обедини различните струи", 
изјави кандидатот за в.д. претседател Зоран Заев објаснувајќи 
ја одлуката на СДСМ да го врати Црвенковски за лидер по 
истекот на неговиот претседателски мандат догодина.

"Голем дел од сегашното раководство мисли дека јас како 
до сегашен потпретседател можам да ја извршувам оваа 
функција, а СДСМ да биде подготвен за избори. По 1 јуни се 
раз мислуваше што е најдобро - делбата е најголем проблем. 
Мора да се обединиме и да имаме шанси да се сре диме. По 
овој период формално на чело на партијата стапува Цр вен-
ковски. Ќе има до волно време да ја врати довербата на ра-
зочараните социјал де мократи", изјави Зоран Заев. 

ШЕКЕРИНСКА ЈА СПАСУВА ШЕКЕРИНСКА ЈА СПАСУВА 
СВОЈАТА КАРИЕРА СО ОСТАВКАСВОЈАТА КАРИЕРА СО ОСТАВКА
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С О Ц И Ј А Л Д Е М О К Р А Т И Т Е  Д О Б И Ј А      " С Т Е Ч А Е Н  У П Р А В Н И К "  " С Т Е Ч А Е Н  У П Р А В Н И К "

ЗАЕВ СТАНА "ДОН КИХО   Т" ЗА СДСМ, НО Т" ЗА СДСМ, НО 
И "САНЧО ПАНСА" НА Ц   РВЕНКОВСКИРВЕНКОВСКИ

бор на кое му претходеа интензивни 
партиски консултации, но и внатре пар-
тиски пресметки, при што до последен 
момент беа во оптек разни други ва-
ријанти и личности. 

По одлуката на Извршниот одбор се 
очекува социјалдемократите да го сви-
каат Централниот одбор, кој само ќе ја 
верификува одлуката.

Како в.д. лидер Зоран Заев ќе мора 
да ја води партијата на наредните ло-
кални и претседателски избори но, ис-

и да се обиде да ги консолидира пар-
тиските редови, кои претходно се рас-
турија на сите страни.

Инаку, неодамна струмичкиот градо-
началник беше аболициран од страна 
на претседателот Бранко Црвенковски, 
а власта театрално го затвори за деј-
ностите поврзани околу изградбата на 
трговскиот центар "Глобал". Тоа допол-
нително ќе му претставува товар во 
работењето, но и неизбришлива црна 
дамка во кариерата, која му ја приготви 
власта, сигурно во тесна соработка со 
лица од претседателскиот Кабинет.

Сега, откако многу работи станаа по-
јасни, Бранко Црвенковски се враќа на 
челната позиција во СДСМ. По аван-
турата со Владо Бучковски и по жешката 
столица на Радмила Шекеринска, со-
цијал демократите се најдоа на нај нис-
ките политички гранки од функцио ни-
рањето на парламентарната демокра-
тија во Република Македонија. Дали 
пар тијата ќе може да здивне?  

По заседанието на Централниот од-

вина на септември. Се очекува на не го 
да се избере в.д. претседател на СДСМ, 
кој формално-правно ќе раководи со 
партијата во текот на неколкуте на ред-
ни месеци. Истовремено, ќе се офи ци-
јализира и оставката на сè уште ак ту-
елната претседателка на СДСМ, Рад ми-
ла Шекеринска која ја понесе одговор-
носта за дебаклот на предвремените 
парламентарни избори. 

НЕМА МЕГДАНЏИИ
Инаку, најголемата опозициона пар-

тија - СДСМ буквално до последен мо-
мент не знаеше каде оди и по кој пат да 
го бара спасот од самораспаѓање. Но, 
откако шефот на државата, Бранко Цр-
венковски, во својот јавен телевизиски 
настап отворено изјави дека се враќа 
во партијата и прифаќа секаква функ-
ција, односите станаа кристално чисти. 
Тој стана IN, а другите мораат да одат 
OUT. 

Социјалдемократите мораа да се фа-
тат за сламка, бидејќи во партијата не 
постоеше силна личност, која ќе ги обе-
дини сите струи, кои во меѓувреме ра-
ботеа против политичката егзистенција 
на СДСМ. 

Фрлената ракавица на поранешниот 
лидер беше добредојдена, затоа што вна-
трешните прилики во партијата од ден 
на ден стануваа сè полоши и по лоши. 

По завршувањето на претседа тел-
скиот мандат во 2009 година Црвен ков-
ски ќе може слободно да седне во пр-
вата фотелја на СДСМ, па сепак и на-
таму останува дилемата дали тој има 
"наследно право" на претседателската 
столица на социјалдемократите. Спо-
ред партиската историја, практично тоа 
е можно, бидејќи сите други функцио-
нери не оставија некој подлабок впе-
чаток. Извршниот одбор на СДСМ, по-
крај тоа што се фати за јадецот, односно 
го избра  наследникот на Радмила Ше-
керинска, ИО сепак се реши да свика и 
партиски конгрес, на кој ќе се донесат 
историски одлуки. 

"Не се сомневам дека ќе донесеме 
одлука која е најдобра за СДСМ и за Ре-
публика Македонија. Нема фоторобот 
како треба да изгледа новиот прет се-
дател на СДСМ", изјави Радмила Ше-
керинска во Берово, пред одржувањето 
на седницата на Извршниот одбор во 
Скопје. Но, како ќе функционира СДСМ? 
Прашањето за начинот за враќање на 
шефот на шефовите е решено, само ос-
танува во текот на наредните месеци да 
се трасираат односите во ИО и како ќе 
се настапува на локалните и на прет-
седателските избори. Сигурно најтешко 
ќе му биде на Зоран Заев, кој очигледно 
мораше да ја прифати функцијата в.д. 
претседател, бидејќи сите други како 
глувци се скрија в дупка и го избегнаа 
мегданот.

то така, ќе мора да се фати во костец со 
политичкиот предизвик, кој е опто ва-
рен со неговото ослободување од кри-
вично гонење за т.н. случај "ТЦ Глобал" 
во Струмица. Всушност, преодниот ли-
дер има функција на стечаен управник, 
кој ќе треба да го подготви теренот и за 
вонредниот Конгрес, но во меѓувреме, 

бор поканата и формално ќе биде упа-
тена на адреса на Црвенковски, а ли-
дерската позиција ќе биде заце мен-
тирана сè до завршувањето на неговиот 
претседателски мандат во мај идната 
година. Но, СДСМ ќе мора да го закаже 
и датумот за вонреден конгрес, кој пр-
етходно беше планиран за првата по ло-

Сега кога кризата стана не-
издржлива и крајно ризична за 
многу партиски карди, реше-
нието за враќање на Бранко Цр-
венковски за претседател на 
СДСМ е единствена опција, која 
дава минимални шанси за обе-
динување на сите струи во пар-
тијата.

СЕГА ИСТАКНАТИТЕ ЧЛЕНОВИ СЕГА ИСТАКНАТИТЕ ЧЛЕНОВИ 
СЕ ПЛАШАТ И ОД СВОЈАТА СЕНКАСЕ ПЛАШАТ И ОД СВОЈАТА СЕНКА
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СÈ Е КАКО ПОРАНО
Во телевизиското интервју, Бранко Црвенковски по-

тенцираше дека е подготвен да го преземе раководењето 
со СДСМ, доколку тоа го прифатат членовите и сим па ти-
зерите на партијата. 

"По завршувањето на мандатот ќе се вратам во СДСМ. 
Имам повеќе мотиви. По парламентарните избори СДСМ 
е во сериозна криза, кадровска, идеолошка и криза на 
идентитетот. Поради таквата ситуација, во СДСМ има ва-
ков широк политички простор за власта дрско, агресивно 
и неодговорно да се однесува. Тоа не е проблем само на 
СДСМ, туку и на државата. Затоа се решив да се вратам, да 
помогнам да се зајакне и да се консолидираат СДСМ и 
опозицијата, и на следните избори да ја поразиме по-
литиката на Груевски. Притоа, подготвен сум во СДСМ да 
се ангажирам на онаа функција на која органите на СДСМ 
ќе сметаат дека ќе бидам најпотребен и најцелисходен. 
Јас не поставувам никакви услови. Ако е тоа претседател, 
в ред. Ако е обичен член на општинска организација, исто 
така, в ред", изјави Црвенковски во јавниот настап. Сè ова 
тој претходно й го соопшти и на лидерката во ос тавка, 
Радмила Шекеринска, а и на сегашните тројца пот прет-
седатели - Игор Ивановски, Јани Макрадули и Зоран Заев. 
Но, како да не му веруваа, односно секој си влечеше на 
своја страна, па макар на крајот од оваа политичка епи-
зода и да добијат метла од страна на Црвенковски, која 
најверојатно ќе им биде врачена по неговото ус толи чу-
вање во СДСМ.

Актуелното раководство на СДСМ, кое имаше средба 
со Бранко Црвенковски, а се одржа во претседателскиот 
Кабинет, доби по прсти, но многуте дилеми останаа: како 
да се раководи со партијата, како таа треба да се под-
готвува за локалните и за претседателските избори, која 
стратегија треба да се избере, како партијата да се од не-
сува во Собранието итн.

До последен момент неверните Томи во СДСМ правеа 
разно-разни "марифетлуци", сметајќи дека се влезени во 
филмот "Маратонците го трчаат својот последен круг", па 
мораат да си обезбедат свој наследник, кој ќе ги покрие 
сите нивни партиски слабости. 

Во пресрет на Конгресот на кој Заев официјално ќе 
стане "стечаен управник" на СДСМ, само Владо Бучковски 
беше најблиску до прогнозите. Тој уплати фиксно ливче 1 
плус 2, беше за в.д. партиски претседател или за вове-
дување "принудна управа", која би раководела со пар-
тијата. Тоа значи дека Црвенковски доби седумка, но таа 

нему не му е потребна. Оваа добивка повеќе се однесува на 
останатите партиски кадри, кои треба да размислат дали ќе 
бидат во врвот на раководството или ќе добијат "клоца", бидејќи 
ја изрезилија партијата и не успеаја да го извлечат Соци јал-
демократскиот сојуз од длабоката политичка криза.

Во овој момент, исто така, најтешко ќе му биде на Зоран Заев, 
кој ќе мора да биде "Дон Кихот" за СДСМ, но и "Санчо Панса" за 
Бранко Црвенковски. Дали тој ќе може да собере сили да ја 
преброди својата криза, која со сила му беше наметната? 

Од една страна, тој ќе мора да го издржи ураганот кој дува од 
владејачката гарнитура, но и ќе биде принуден да презема 
ризични чекори за да ја врати партијата на вистинска патека. Тоа 
значи да не си во негова кожа, бидејќи во ситуација на "Ѓорѓи 
сардисан" нема кому да му верува и да ја распореди одго вор-
носта за функционирањето на СДСМ. Имено, СДСМ не го гради 
само Заев и компанија, или Црвенковски и компанија, туку сите 
социјалдемократи, кои се желни за политичка изборна победа. 

Неверните Томи во СДСМ правеа разно-разни 
"марифетлуци", сметајќи дека се влезени во 
филмот "Маратонците го трчаат својот последен 
круг", па мораат да си обезбедат свој наследник, 
кој ќе ги покрие сите нивни партиски слабости.

Само Владо Бучковски беше најблиску до 
прогнозите. Тој уплати фиксно ливче 1 плус 2, 
беше за в.д. претседател на партијата или за 
воведување "принудна управа".  Тоа значи дека 
Црвенковски доби седумка, но таа нему не му е 
потребна. Оваа добивка повеќе ќе се однесува 
на останатите партиски кадри, кои треба 
длабоко да размислат што ќе прават понатаму 
во политиката.

ДАЛИ ЧЛЕНСТВОТО ПОВТОРНО ЌЕ ГЛАСА ДАЛИ ЧЛЕНСТВОТО ПОВТОРНО ЌЕ ГЛАСА 
ЗА ЛИДЕР ИЛИ ЗА ДЕМОКРАТИЈА?ЗА ЛИДЕР ИЛИ ЗА ДЕМОКРАТИЈА?


