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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Бранко Црвенковски, ја 
извести јавноста дека нема 
намера да се кандидира за 
уште еден претседателски 
мандат, при што 
потенцираше дека се враќа 
во неговата матична партија 
СДСМ. Приказната која ја 
раскажува во јавноста, дека 
наводно е подготвен да се 
врати на било која функција 
во партијата, едноставно не 
поминува ниту кај најмалите 
деца, бидејќи и на 
врапчињата им е јасно, дека 
"дечкото" од асфалтот цели 
кон претседателскиот трон, 
кој го доживува како лично 
свое прибежиште. Останува 
да им стане јасно уште на 
неколкумина "луди глави" во 
СДСМ, кои замислуваат дека 
Црвенковски за доброто на 
партијата е подготвен да 
биде претседател само на 
општинскиот одбор на 
СДСМ, на пример, во село 

Брвеница.
Претседателот 

Црвенковски одржува 

Русија ја призна независноста на 
Јужна Осетија и на Абхазија, што 
доведе до грузиска реакција за 

прекинување на дипломатските односи 
со Москва, и повлекување на дип ло-
матскиот и на конзуларниот кадар од 
престолнината на Руската федерација. 
Ваквиот чин рускиот претседател Дмит-
риј Медведев го оправда со постоење 
на поголем број руски државјани во овие 
две покраини но, пред сè, со правото на 
избор на граѓаните, односно нивната 
определба да живеат во самостојна др-
жава, надвор од грузиските рамки. Вед-
наш по признавањето на Абхазија и на 
Јужна Осетија од страна на официјална 
Москва, следуваше жестока реакција од 
Соединетите Американски Држави, кои 
нештедејќи зборови ја обвинија Русија 
за непочитување на човековите и на ме-
ѓународните права, истовремено зака-
нувајќи се со сериозни санкции на НАТО 
алијансата кон Русија, каде САД сè уште 
го имаат главниот збор.

Но, препукувањата на релација Мос-
ква-Вашингтон не застанаа тука. Имено, 
ден подоцна премиерот на Руската фе-
дерација, Владимир Путин, во интервјуто 
за СНН, ги обвини САД дека го пред-
извикале конфликтот во Грузија. Ваквите 
тврдења во интервјуто за светската те-

трибини ширум 
Македонија, на кои ја 
критикува владината 
политика. На владините 
кампањи, пак, како што 
неофицијално дознаваме 
има намера да одговори, 
исто така, со кампањи. Но, 
евентуалниот успех на овој 
план на Црвенковски би 
можел да биде успешен 
само доколку власта тоа го 
дозволи. Односно, доколку 
владината политика не ги 
дава задоволителните 
резултати или, пак, доколку 
граѓаните на Република 
Македонија почувствуваат 
дека Владата не ги 
исполнува нивните 
очекувања. Но, доколку 
актуелниот премиер 
Никола Груевски продолжи 
да ја исполнува својата 
зацртана агенда, тогаш 
шансите за пресврт на 
политичката сцена се многу 
мали, а со тоа и враќањето 
на СДСМ на политичката 
сцена како силна партија.

левизиска мрежа, Путин ги темелеше 
врз основа на однесувањето на САД во 
изминативе неколку години, потен ци рај-
ќи дека американската администрација 
го практикувала правото на сила, а не 
меѓународното право, при тоа како при-
мер посочувајќи го Косово и неговата 
независност.

Доколку продолжи тенденцијата на 
препукувања меѓу Москва и Вашингтон, 
не е исклучено, многу наскоро да би-
деме сведоци на повторно подигнување 
на некогашниот синоним за поделена 
Европа, односно свет, кој во дваесеттиот 
век се нарекуваше железна завеса, која 
го одделуваше комунизмот од капи та-
лизмот. Со таа разлика што овој пат же-
лезниот оков нема да го одделува светот 
и чеканот од демократските ѕвезди, туку 
ќе ја демонстрира силата на новата Ру-
сија, која очигледно има намера да им се 
спротивстави на Соединетите Амери кан-
ски Држави. Дали студената војна на ре-
лација Москва-Вашингтон повторно ќе 
биде родена, пред сè, ќе зависи од но-
вата американска администрација, од-
носно од нејзината политика, која ќе ја 
предводи новиот претседател на САД, а 
ќе се одлучува меѓу демократот Барак 
Обама и наследник на Буш, републи-
канецот Џон Меккејн. 

Македонија, пак, се чини дека нема 
проблем со студена војна, и доколку 
истата навистина се случи. Македонија 
има поинаков проблем. Македонија има 

проблем со вербална војна, онаа која со 
денови ја практикуваат двете клучни фи-
гури на македонската политика - пре-
миерот Никола Груевски и шефот на 
државата Бранко Црвенковски.

СТЕЧАЈНА УПРАВА!
Претседателот на Република Маке-

донија, Бранко Црвенковски, свесен за 
фактот дека на оваа функција може да 
остане само уште неколку месеци, од-
напред ја информира јавноста дека 
нема намера да се кандидира за уште 
еден претседателски мандат, при тоа 
потенцирајќи дека се враќа во неговата 
матична партија СДСМ. Приказната која 
ја раскажува во јавноста, дека наводно е 
подготвен да се врати на било која 
функција во партијата, едноставно не 
може да помине ниту кај најмалите деца, 
бидејќи и на врапчињата им е јасно оти 
"дечкото од асфалтот" цели кон прет-
седателскиот трон, кој го доживува како 
свое лично  прибежиште. Останува тоа 
да им стане јасно уште на неколку "луди 
глави" во СДСМ, кои замислуваат дека 
Црвенковски за доброто на партијата е 
подготвен да биде претседател само на 
општинскиот одбор на СДСМ, на при-
мер, во село Брвеница.

Дека илузионистот Црвенковски се 
враќа во претседателското столче на 
СДСМ е јасно. Исто толку колку што е 
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јасно дека токму од "Бихаќка" има на-
мера да ја бие битката со претседателот 
на ВМРО-ДПМНЕ и премиер на Репуб-
лика Македонија, Никола Груевски, кој 
според зборовите на шефот на државата, 
цел ќе биде поразување на владејачката 
партија на наредните парламентарни 
избори за четири години. Но, пред тоа 
ќе треба да го подготви теренот во сопс-
твените редови, кои по последните из-
бори, по сè изгледа, го достигнаа дното, 
иако кон него паѓаа уште од 2006 година. 
Патот кон амбисот само се продол жу-
ваше со несреќното менување на прет-
седателите на партијата, кои работеа во 
сенката на големиот социјалдемократски 
вожд, Црвенковски, без да бидат свесни 
(или, пак, сосема свесни), дека никогаш 
не можат да бидат диригенти на оркес-
тар, кој знае да свири само по нотите на 
Црвенковски.

Внатрепартиската војна во СДСМ трае, 
но не се очекува кулминација, бидејќи 
враќањето на Црвенковски ги стави во 

мат позиција желбите на оние членови 
кои себе си се гледаа како идни лидери, 
но и ја закопаа позицијата на Шеке-
ринска, која немаше намера да останува 
на челната позиција, но сепак имаше 
(има) силна желба да му се спротивстави 
на Црвенковски кој, пак, јавно соопшти 
дека СДСМ никогаш не бил во полоша 
состојба. Оваа порака значеше сериозен 
аларм за поддржувачите на Шекеринска, 
дека нивното време изминало, и дека за 
нив во идниот тим на Бранко едноставно 
нема да има место.

КАМПАЊИ И 
КОНТРАКАМПАЊИ
Тимот со кој Црвенковски ќе й опо-

нира на власта допрва ќе треба да се 
создава, или подобро речено, на јав-
носта ќе й биде познат откако ќе заврши 
претседателскиот мандат на Црвен ков-
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ски. Дотогаш веројатно ќе се бара модус 
за тоа како и со кого оваа партија ќе 
функционира до официјалното враќање 
на сегашниот шеф на државата во не-
говата СДСМ. Со оглед на фактот дека 
никој не би сакал да биде употребен 
само за неколку месеци, најверојатно во 
меѓувреме, партијата ќе ја менаџираат 
неколкумина партиски функционери, кои 
во иднина би можеле да бидат и нај-
блиските соработници на Црвенковски.

Истовремено, овој тим ќе ја подгот-
вува и стратегијата за напад на Владата, 
која според Црвенковски, (ќе) се одвива 
на ист начин, како и на власта. Имено, по 
трибините на ВМРО-ДПМНЕ, сега и прет-
седателот Црвенковски одржува три би-
ни ширум Македонија, на кои ја крити-
кува владината политика. На владините 
кампањи, пак, како што неофицијално 
дознаваме, има намера да одговори, 
исто така, со кампањи, кои ќе имаат цел 
да ги негираат владините пораки. За таа 
цел, според наши извори, веќе е анга-
жирана стручна агенција, која ќе работи 
на овој проект.

Евентуалниот успех на овој план на 
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Црвенковски би можел да биде успешен 
само доколку власта тоа го дозволи. 
Односно, доколку владината политика 
не ги дава задоволителните резултати 
или, пак, доколку граѓаните на Република 
Македонија почувствуваат дека Владата 
не ги исполнува нивните очекувања. То-
гаш се создава граѓански отпор, кој при-
родно й се придружува, односно бара 
заштита од опозицијата која, пак, се на-
метнува како заштитник на граѓан ски те 
права и слободи. Но, доколку актуелниот 
премиер Никола Груевски продолжи да 
ја исполнува својата зацртана агенда, то-
гаш шансите за пресврт на политичката 
сцена се многу мали, а со тоа и вра-
ќањето на СДСМ на политичката сцена 
како силна партија.

Картите за успех сè уште се во рацете 
на премиерот Никола Груевски. Од не-
говата работа, од посветеноста кон за-
цртаната програма, борбата со крими-
налот и корупцијата, и водењето на др-
жавната политика ќе зависи дали ВМРО-
ДПМНЕ и натаму ќе го задржи високиот 
рејтинг, кој го ужива од граѓаните на 
Република Македонија, но и дали ќе 
дозволи СДСМ да излезе од тунелот во 
кој веќе долго време се наоѓа.


