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КОЛКУ ВРЕМЕТО ГО ГАЗИ СДСМ?

ВО ТУНЕЛОТ СОГОРЕ
РОЗАТА ОД ПЕТОКРАКАТА
П

есочниот часовник на
политичкото бити сување на партиите во
Македонија покажува дека
владејачката партија СДСМ,
војнички брои ситно, го одбројува своето останато драгоцено време, бидејќи до идните парламентарни избори
горе-долу остануваат околу
360 дена. Тие, можат да станат
мошне мачни и неизвесни,
ако претходно не се решат на
резервната варијанта предвремени парламентарни избори, предизвик кој деновиве
им го упати политичкиот противник ВМРО-ДПМНЕ. Инаку,
на теренот се копаат "ровови",
се одмеруваат силите, се прават насоките. Во арената која
води до Собранието се користат старите проверени рецепти: методи на расшетување по
нивите и промоција на успехот, односно претставување
на "неуспехот", кој обично се
враќа како бумеранг, бидејќи
севкупните резултати од водењето на државата се поразителни. Во меѓувреме, на
граѓаните им се продава двојна слика. Во едната задоволство наоѓаат премиерот и неговите коалициони партнери,
кои верувале или не, според
Бајрамовите процентуални
пресметки, нè "уверуваат" дека успеале да ја извлечат земјава од криза, да вработат
000.000 лица. Нивната бројка
од ден на ден расте, само не
знаеме од која статистика ни

во сè ова ќе се снајдат избирачите ќе зависи од нивната волја, која се наоѓа на ниски гранки, односно електоратот како никогаш порано
длабоко е разочаран од вла-

Партијата како бруцош падна на испитот, бидејќи се послужи со старите финти поради
кои во 2002 година од власта се раздели
ВМРО-ДПМНЕ и неговата тогашна партиска
олигархија.
Што всушност се случуваше со СДСМ во овие
три пропаднати години за граѓаните на Македонија? Оваа партија, како вејка на ветрот, беше заложник на нејзината коалиција
со ДУИ, а истовремено не успеа ниту да ги
спроведе зацртаните реформи.

ЗАДОЦНЕТА АКЦИЈА НА ПРЕМИЕРОТ ВЛАДО БУЧКОВСКИ

деењето на реформираните
комунисти, кои многу ветија а
малку остварија?!

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПРОПАДНАТИ ГОДИНИ
пристигна бројката од позициската фантазија. Другата слика ја прикажуваат опозиционерите, кои ги удираат по
нос, барајќи правда и начин
за излез под сонцето. Меѓутоа, вистинската забава дури
сега ќе претстои, бидејќи како лета времето така сè повеќе ќе ни се натураат аргументите за или против. Колку

и френки. Тоа доволно покажува дека се чувствува замореност и изнемоштеност на
материјалот, односно во редовите на СДСМ не постои
идеја, нема време за суштин-

Во циркусот, од позиција
на власт, предничи премиерот д-р Владо Бучковски, кој
влезе во старата испробана
шема: "У тунелу усред економског мрака сија роза од петокрака". Имено, по посетата
на тунелот на хидроцентралата "Света Петка" тој го извади шлемот за да замине на
југ, каде одамна не го пробал
вкусот на струмичките чушки

ска промоција на партиската
програма. Зошто? СДСМ како
бруцош падна на испитот, бидејќи се послужи со старите
финти поради кои во 2002 година од власта се раздели
ВМРО-ДПМНЕ и неговата партиска олигархија. На тој начин
тие докажаа дека промените
не изнудија вистински промени, туку продолжија да го
остваруваат старото македонско оро, два чекори напред,
три назад. Што всушност се
случуваше со СДСМ во овие
три пропаднати години за граѓаните на Македонија? Оваа
партија, како вејка на ветрот,
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беше заложник на нејзината
коалиција со ДУИ и истовремено не успеа да ги спроведе
зацртаните реформи во судството, образованието, одбраната, економијата, а во меѓувреме ја изгуби битката и со
корупцијата. Потврда за ова
беа локалните избори во 2005
година, кои покажаа дека
СДСМ е давеник, кој победи
во безначајните рурални средини. Ваквата лоша слика сама по себе ги следи и натаму,
а круната на нивниот дебакл
пристигна од Вашингтон од
каде најавија одложување на
приемот на Македонија во
НАТО. На, тој начин продолжи
тивката агонија на СДСМ, која
има сè помалку време за докажување.
Времето го гази СДСМ. Третата шанса отиде во неповрат.
Првата му беше дадена на
поранешниот лидер Бранко
Црвенковски. Тој ништо не
покажа, дури подоцна ја искористи трагедијата со загинувањето на претседателот
Борис Трајковски за без отчет
пред народот да се искачи на
тронот, оставајќи ги своите
партиски приврзаници во небрано, да се дават во морето
проблеми. Банкарот кој го наследи беше втората алка во
синџирот од најзначајната
етапа од сегашното владеење
на СДСМ. Но, поправниот испит повторно не беше положен. Хари Костов многу брзо
се предаде. Замина во илегала, плачејќи се на партнерот
ДУИ, кој постојано му правел
препки. Во безначајните крокодилски солзи банкарот потсети на владеењето на Црвенковски од 1997 година кога "октоподот" не остави утеха или надеж за живеење. Според него, на народот не му
треба оправдување за слабото поведение. Повторно никој не сноси вина. Проблемите
ги наследи Бучковски, кој патем се избори за лидерската
позиција во СДСМ, но откако
успеа да ги исфрли во фингиран аут Тито Петковски, Никола Поповски и Радмила Ше-

ОД САМРАК ДО ЖЕЛБА ЗА ВЛАСТ

ХИЕНАТА СЕКОГАШ ГО КРИЕ
ЛИЦЕТО ВО ПАРТИЈАТА И
ВО КОАЛИЦИЈАТА
В
МРО-ДПМНЕ се соочува
со најголемиот политички предизвик од
формирањето до денес, бидејќи на трновитиот пат му
претстои сериозна битка со
СДСМ за повторно освојување на Монт Еверест (власта),
која ја изгуби во 2002 година
поради слабите резултати во
раководењето на државата.
Во меѓувреме, во партијата се
случија многу бурни промени, дури беше избегнат моментот на распаѓање, кој беше условен од незадоволниците - приврзаници на Љубчо
Георгиевски. Во целата мака
некако преживеа лидерот
Никола Груевски, кој успеа
повторно на нозе да ја крене
партијата и да ја предводи во
новите македонски политички води. Всушност, расколот
во ВМРО-ДПМНЕ покажа дека
џинот е ранлив затоа што
црвоса телото. Проблемите
излегоа на површина оној
момент кога се судрија двете
струи. Едната ја предводеше
старата партиска елита, која
зад себе имаше многу црни
дамки во кариерата додека,
пак, другата бараше простор
за дишење, за докажување,
но не можејќи да ги држи
конците в раце се судрија во
реалноста. Бракоразводната
парница беше неминовен
чин, кој за среќа не го урниса
атрактивниот бренд што во
себе го содржи името ВМРОДПМНЕ, но расколниците го
собраа финансискиот кајмак,
така што партијата ја ставија
на коленици. Но, Фениксот се
издигна од пепелта и зачекори кон иднината, спротивставувајќи им се на сите предизвици, кои им претстојат.
Сега главно прашање е дали
коалицијата "За подобра Македонија", која ја предводи
ВМРО-ДПМНЕ, има доволно
сила да го собори СДСМ од

власта. Одговорот зависи од
македонските избирачи.

СИМБОЛИКА

Состојбата во најголемата
опозициона партија е стабилизирана по низата инфарктни ситуации, кои се случија
по 2002 година. Внатрепар-

во Охрид во 2003 година. Но,
оттогаш колата почна да оди
"низбрдо" сè до оној момент
кога дефинитивно не можеше
да се задржи мирот во куќата.
Караниците беа дел од секојдневието, а нетрпеливоста
меѓу двете струи растеше до
вжештување. Тиквата пукна
во некогашниот хотел "Пано-

беа незадоволни од својата
положба во партијата, но како кренаа глава така Груевски
ги спушти на земја, им даде
црвен картон. Подоцна, госпоѓицата Димовска ја формира ДРУМ, а Ѓорчев е лидер на
Земјоделската народна партија. Во контекст на ова се
збидна и пучот во пратенич-

По дебаклот на вонредните претседателски избори, кои покажаа дека
ВМРО-ДПМНЕ сè уште е слаба и крвави, односно е затечена од историските грешки, се случи и: "Зарем, и ти сине Бруте!" Конечно се
отворија картите. Лидерот Никола Груевски призна дека Љубчо
Георгиевски му забивал нож в грб. Довчерашните сопартијци си
разменуваа ниски удари, под "плексус" додека, пак, македонскиот
народ беше збунет, а бараше егзистенцијална помош. Во таа битка
никој не победи. Изгуби ВМРО-ДПМНЕ.

НИКОЛА ГРУЕВСКИ УСПЕА ДА ЈА ОБЕДИНИ ОПОЗИЦИЈАТА, НО ТОА НЕ Е ГАРАНЦИЈА ЗА ПОБЕДА

тиските превирања беа предизвикани од борбата за превласт меѓу старото и новото
раководство. Всушност, црните премрежија секогаш биле главна карактеристика за
ВМРО-ДПМНЕ. Таа никогаш
не живеела мирно и монотоно. Ерата на Љубчо Георгиевски заврши на Конгресот

рама", кој сега е урнат до темел. Во таа симболика се опишуваат сите причини за внатрепартиската разделба. Меѓутоа, претходно први кренаа
"џева" Доста Димовска и Марјан Ѓорчев. За оваа ситуација
најдобар коментар има народот: власт е власт, ама во
неа има голема "сласт". Тие
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ката група на ВМРО-ДПМНЕ,
каде најголемо влијание имаше Георгиевски. Всушност, тој
никогаш не се откажа од амбицијата да ја контролира
партијата од дебела сенка.
Таквиот начин на комуницирање со дел од партиското
членство овозможи да се создадат услови за обид за пре-

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА
КОЛКУ ВРЕМЕТО ГО ГАЗИ СДСМ?
керинска. Секој од тројцата
противкандидати имаа, и во
моментов сè уште имаат аспирации за лидерската позиција. Но, внатрепартиските
"препирки и препки", допрва
ќе добијат на значење, бидејќи како се приближува времето на парламентарните избори така ним ќе им гори под
нозете. Во меѓувреме, во партиските редови, на локално
ниво се случија одредени
поместувања, внатрепартиски "чистки", кои беа одраз на
слабите резултати од локалните избори во 2005 година.
Тие покажаа дека партијата
се наоѓа во криза, иако првите луѓе се обидуваат со инфузија во нови лица да ја подобрат крвната слика. Не можат да се скријат слабостите,
бидејќи грешките и поразителните резултати длабоко се
одразуваат врз членството,
кое е поделено на Бучковисти,
Црвенковисти... Додека овој
тренд длабоко ја дели СДСМ
на вакви или на онакви, досегашната елита одговорна
за состојбите во партијата "фаќа магла". Ѓорѓи Спасов, Елеонора Петрова, Благој Ханџиски, Атанас Вангелов и други
удобно се сместија во дипломатските фотелји. На тој начин го оставија Бучковски на
цедило, да се бори со политичкиот противник, а истовремено врз себе да ја преземе и
одговорноста за драстично намалениот рејтинг.

РЕДОВНИ ПРОМЕНИ
Неофицијално, но во суштина СДСМ почна да се подготвува за наредните парламентарни избори. При тоа,
нивниот лидер постојано се
движи ваму-таму низ државава, борејќи се да ја подобри
партиската слика кај гласачкото тело, кое поради економските и политичките прилики
во земјава се наоѓа во летаргија, пред сè, во изборна недоумица. Тоа претставува добра
основа за разгледување на
"членската" слика на СДСМ,
за што свое видување даде
генералниот секретар на партијата, господинот Никола Ќуркчиев.
"За тоа што се случуваше
во партијата по локалните избори во 2005 година воопшто
не би рекол дека претставува
темелна кадровска реформа
во СДСМ, поради изборните
резултати, туку една редовна,

внатрепартиска статутарна обврска", оценува Ќуркчиев.
Според него, тоа е регуларна процедура, која по секои
избори се спроведува во сите
општински организаци на
СДСМ каде, пред сè, се разгледувал Извештајот за постигнатите резултати и се гласало
за доверба на органите на партијата на локално ниво.
"Истовремено, поради новата територијална организација во РМ, следуваше процес на усогласување на организационата поставеност
на ниво на држава. Тоа значи
дека 34 општински организации се приклучија кон други,

изгледа или претставува дилема тоа што во јавноста се
појавија нови лица, кои треба
да ја реализираат Програмата
на СДСМ. На последниот Конгрес ја претставивме партиската програма за наредните 4
години, а пред некој ден ја
потпишавме новата платформа со коалиционите партнери
во пресрет на парламентарни
избори. Со неа го задржуваме
реформскиот курс во РМ, така
што ако нè споредувате со некои други партии, кои имаат
сериозни внатрепартиски
проблеми, би рекол дека тоа
не се случува во СДСМ", нагласува Ќуркчиев.

НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СДСМ

така што сега бројот на нашите општински организации
изнесува 80. Но, ќе повторам,
тоа не е поради изборните
резултати, туку причината беше во усогласувањето на организационата поставеност",
истакнува Ќуркчиев.
Колку кај пониската структура се врати самодовербата,
бидејќи во одредени општински средини имаше непринципиелен раскол? Имено,
"центарот" во Скопје протежираше свои кандидати за
претседатели во одредени
општински организации, додека месното членство алудираше на свој потенцијален
кандидат за локалната фотелјата на СДСМ? Слични вакви појави имаше во Скопје, во
одредени организации, потоа
се случија дискутабилни настани во Куманово итн.
"Внатрепартискиот живот,
на било која партија, е условен од повеќе нешта. Но, не
чувствувам некаква промена
во политиката на партијата,
иако за многумина можеби

Тој смета дека без разлика
на индивидуалните впечатоци, факт е дека поради навременото спроведување на
изборната постапка, централното партиско раководство,
прифати поголема одговорност.
"Всушност, дел од одговорноста природно им припаѓа
на општинските раководства.
Но, исто така, факт е дека процедурата се одвиваше во рамките на Статутот и секаде каде што имавме изборни конференции нема ниту еден случај да е избран претседател,
кој не бил предлог на општинските организации", оценува
Ќуркчиев.
Каква е сега ситуацијата во
Општинската организација во
Струга?
"Од повеќе причини имавме можност да ја анализираме
работата на општинските организации и тензиите кои, како што велите, биле основа
неминовно да се одразат во
локалните средини, а тие и на
партиските организации. Но,
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сепак морам да признаам дека времето како фактор секогаш прави реална дистинкција меѓу објективните и субјективните нешта. Политиката, односно дневната политика беше мотивирана да ги
инсинуира тензиите во Струга. Верувам дека тие се зад
нас, па оттука и ситуацијата не
само на огранокот на СДСМ,
туку претпоставувам и на другите политички ограноци во
Струга се враќаат на реалните
позиции. Моја оценка е дека
работата на Општинската организација на СДСМ во Струга, како досега така и отсега
мора на политички план да
дава повеќе и навистина да
направи добри резултати", истакнува генералниот секретар.
Лидерот на СДСМ, д-р Владо Бучковски, ја продолжи
партиската соработка со партнерот ЛДП, се најавуваат заеднички активности со другите коалиционери.
"Коалицијата 'За Македонија заедно' дејствува и работи повеќе години. СДСМ
има интенција таа соработка
да се унапреди, развива, да
се надградува, а се разбира,
сите во коалицијата се согласуваме дека таа треба да се
прошири дури со нови партнерства".
Генералниот секретар на
СДСМ смета дека македонскиот народ е многу мудар и
не греши во својата проценка.
"Партијата треба да е задоволна од нашата работа, бидејќи приоритетните прашања - мирот, безбедноста, меѓународниот углед на државава,
политичката и меѓуетничката
стабилност не се во оној критичен обем, каков што беше
пред четири години. Сега прашање број еден во Македонија е стандардот на граѓаните.
"Факт е дека на тој план е
лошо, но треба да работиме
за да се промени кон подобро. Ситуацијата околу реформите е реална, така што економската состојба не ја гледам како хендикеп за било
кој лидер туку, пред сè, како
предизвик и обврска за партиското работење, а резултатите од таа работа ќе бидат
параметар по кој ќе се цени
партискиот рејтинг непосредно пред парламентарните избори во 2006 година", нагласува Ќуркчиев.

ОД САМРАК ДО ЖЕЛБА ЗА ВЛАСТ
земање на кормилото на
"бродот Баунти", но тој беше
неуспешен. Меѓутоа, коцката
на нетрпеливоста беше фрлена уште многу порано. По
дебаклот на вонредните претседателски избори, кои покажаа дека ВМРО-ДПМНЕ сè
уште е слаба и крвави, односно е затечена од историските
грешки, се случи и: "Зарем, и
ти сине Бруте!" Конечно се
отворија картите. Лидерот
Груевски призна дека Георгиевски му забивал нож в грб.
Хиената беше откриена. Довчерашните сопартијци си
разменуваа ниски удари, под
"плексус" додека, пак, македонскиот народ беше збунет,
а бараше егзистенцијална помош. Во таа битка никој не победи. Изгуби ВМРО-ДПМНЕ.
Времето покажа дека партијата претрпе многу, а најмалку
му помогна на народот и на
државата. Ја изгубија битката
со референдумското прашање за новата територијална
организација во Република
Македонија. Колку оваа стратешка грешка претставува
болна точка, ќе покаже историјата која помни многубројни вакви примери? Во тој момент ниту Георгиевски, ниту
Груевски не мислеа на македонскиот народ. Двајцата
беа зафатени со борбата за
власт. И по сè ова, ВМРО-ДПМНЕ опстана и заздраве. Партијата почна да вози по нов
колосек. Една генерација замина во минатото, а друга,
помладата, се обидува да ја
наследи. Но, дали може да ја
врати на старата слава? Сè
зависи од моќта, знаењето и
мудроста, бидејќи ако по победата на локалните избори
во 2005 година сè уште слават, тогаш веднаш треба да се
отрезнат, бидејќи коалицијата
"За подобра Македонија" не й
дава доволна гаранција за
освојување на власта. Тој бедем се освојува само ако се
сплотат силите, а се престане
со лебдењето во облаци, иако на тој пат им помага позицијата, која влегува од грешка
во грешка. Но, најголема слабост во сегашниот брак на
ВМРО-ДПМНЕ со коалиционите партнери ја претставува истрошеност на помалите субјекти, кои се качија во возот,
бидејќи расцепкани не ќе можат да се почестат со дел од
колачот.

ГЕНЕРАЦИЈО, НЕ
ДАВАЈ СЕ!
По заминувањето на "старата гарда" на ВМРО-ДПМНЕ,
која беше блиска со поранешниот лидер, во партијата
дуваат нови ветришта. Имено,
по низата нокдауни, смената
на генерации и коалиционата
победа на локалните избори
во неколкуте битни градови
во државава: Скопје, Битола,
Прилеп, партијата доживува
многу блага ренесанса. Тоа
претставува доволен мотив

њето тимови, кои се функционални. Од доаѓањето на функцијата претседател на ВМРОДПМНЕ, Никола Груевски практично ја примени таа методологија и во партијата, градејќи
тим на луѓе од доверба, кои
прво се докажале во работата
и професионално се подготвени за тоа, тука, пред сè, мислам од аспект на образование,
работно искуство итн. Но, исто така, неспорна е врската
на тие луѓе со партијата, со
она што значи познавање на
структурата, нејзината генеза
и традиционалните вреднос-

ГОРДАНА ЈАНКУЛОСКА, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВМРО-ДПМНЕ

да се разгледа најновата состојба во ВМРО-ДПМНЕ, за што
зборува нејзиниот генерален
секретар, м-р Гордана Јанкулоска.
"Претседателот
Никола
Груевски се потпира на помладата генерација, и тоа не
е случајно, бидејќи во минатото, извршувајќи неколку
државни функции, а при тоа
работејќи и на сосема други
полиња, тој покажа дека знаеше да изгради тим кој е пример за добро функционирање.
Токму таквиот професионален
пристап во креирањето на
тимот, начинот на изборот на
кадрите, кои имаат основни
знаења и ги исполнуваат предусловите да бидат дел од него,
или да бидат на раководни
функции во самиот тим, покажа дека со професионализам тие стануваат функционални и логички. На тој начин,
Груевски покажа максимална
професионалност во граде-

ти карактеристични за ВМРОДПМНЕ, а кои несомнено се
битни. Меѓутоа, по определено време доаѓа смена на генерациите. Некаде тоа се прави нечујно, некаде побурно,
особено во една млада демократија каква што е во Македонија. Значи, смената на
генерациите во ВМРО-ДПМНЕ
е завршена, но имаше побурни периоди, внатрешни преструктуирања, промени во
смисла на кадри, а не толку
во организациона смисла. Партијата може да се пофали дека
се држи до нашата традиционална организациона поставеност, која се покажа дека е
функционална структура. На
пример, структурата на партијата кореспондира со востановената шема од првиот
нејзин генерален секретар.
Тоа значи дека не се менува
она што се покажа како функционално, но се внесуваат новини, нови погледи затоа што
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во текот на овие години и
партијата и општеството практично еволуираат", истакнува
Јанкулоска.
Неодамна, ВМРО-ДПМНЕ
повторно се определи за јавен оглас за избор на претседатели на општинските организации.
"Во секој случај, начинот
на избор на претседатели на
општинските комитети мора
да кореспондира со структурата и со начинот на кој
функционира партијата. Ние
сме голема партија, имаме огромно членство, што значи
дека од наш интерес е одвивањето на одредени процеси во структурите на партијата, да биде јавно и достапно за нашите членови. Не
секогаш интерните конкурси,
интересот и процедури, во
големите партии, одговара на
реалниот интерес на членството. Во помалите партии
каде има помалку луѓе комуникацијата човек на човек
многу е поедноставна. Ние
зборуваме за десетици илјади
членови, а за да може секој од
нив да дојде до информација
дека во одреден период има
одредени процеси во партијата, ние го избравме овој јавен метод. На тој начин настојуваме, колку што е можно повеќе, да бидат информирани
сите членови, а при тоа да не
се користат авторитети или
претходно стекнати позиции.
Изборите се максимално демократски и слободни за да
може секој да се кандидира
на еден таков оглас. Тоа е необично и ново за Македонија,
но во демократските општества тој метод се покажува
како многу ефикасен", посочува Јанкулоска.
"На сосема демократски начин, во услови на природно
создадена конкуренција, се
прави селекција на кадри,
тука нема фаворити или фаворизирани лица. Едноставно
има луѓе кои, или ги исполнуваат условите да бидат на
одредена позиција или треба
некој друг да дојде на нивно
место. Тука нема субјективизми затоа што многу е тешко да
се одбрани ситуацијата, каде
однапред се знае профилот на
личноста која се бара за одредена позиција, а се фаворизира некој кој не ги исполнува дадените услови", објаснува генералниот секретар.

