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ГЛАДИЈАТОРСКИ ИГРИ ЗА ГОЛ ОПС  

СДСМ ЗАЛОЖНИК  
ЦРВЕНА ОКТОМ 

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

СДСМ се наоѓа во класичен поли тич-
ки нокдаун, кој речиси до вчера во 

иста или слична форма го доживуваше 
ВМРО-ДПМНЕ, а бидејќи одбројувањето 
10... 9... 8... 7... 6... 5... итн. до партиската 
конвенција забрзано минува, внатре-
пар тиските судири во раководството се 
реперкуираат врз пониските ешалони, 
кои се опседнати од кумови и сватови 
од Скопје.  

Пулсот кај обичното членство е раз-
личен но, пред сè, зависи од по те-

зите на Владо Бучковски и на Радмила 
Шекеринска, кои во моментов вршат ин-
тензивни лобирања или собирања на 
гласови. Меѓутоа, забораваат на третата 
опција, која може да им ги загрози ам-
бициите, бидејќи наспроти нивната ка-
ра ница, секогаш постои трета солуција 
која е живототворна на теренот и се ну-
ди како трезвено решение - спас на 
партијата од распаѓање.

Очигледно дека двете "забревтани 
ло комотиви" не сметаат на фактот 

де ка до последната минута може да се 
по јави некој друг во улога на трет кан-

Владо Бучковски, за да 
си ја спаси својата 
"глава", пред сè, мора да 
биде јасен и храбар, да 
ги открие заткулисните 
играчи кои придонесоа 
во периодот од 2002 до 
2004 година Владата на 
СДСМ и коалицијата со 
ДУИ да не функционира, 
или подобро е да даде 
неотповиклива оставка... 

На 7 октомври можни 
се две солуции. Но, 
останува дилемата кој ќе 
ја урива "сдсмовската 
вавилонска кула"? 
Едниот играч го 
познаваат сите, 
прашањето за вториот 
има одговор, но...             

дидат, кој ќе ја спаси партијата од бро-
долом, а истовремено ќе може да се 
вклучи во играта и така овие двајца да 
ги истисне од трката, да ги извади од 
такт, бидејќи народната поговорка вели 
додека двајца се караат, третиот ја ко-
ристи шансата. Оваа опција сè повеќе 
може да се слушне меѓу општинските 
ор ганизации во Пелагонија, која како 
Соломонско решение ја поддржуваат 
одредени помалку влијателни бази, кои 
сепак при пребројувањето на гласовите 
би можеле да значат "ВИКТОРИЈА". За-
тоа се наслушнува и се проценува се-
која мала партиска или билбилска пес-
на која ќе се пројави меѓу општинските 
организации, каде црцорат разните 
еми   сари.

Редот и поредокот во партијата одам-
на е нарушен, а дисциплината или 

хиерархијата се изгубени. Поради тоа, 
играта околу пребројувањето кој за ко-
го е или кој за кого ќе гласа е интересна 
и комплексна, но сепак таа се сведува 
на шпекулација или на опипување на 
пулсот. 

"Х" факторот е третото 
име, кое може или не 
може да влезе во играта 
за лидерската позиција 
на СДСМ. Тоа ќе зависи 
од работите во 
општинските 
организации, односно и 
од ставот на шефот на 
државата, кој беше 
одлучувачки за 
интронизирањето на 
Бучковски на чело на 
партијата.

НЕКОЈ ЗБОРУВА ИЛИ КЛЕВЕТИ ЗА ТУЃА ОДГОВОРНОСТ, А НЕКОЈ ЗБОРУВА ИЛИ КЛЕВЕТИ ЗА ТУЃА ОДГОВОРНОСТ, А 
ЗА СВОЈАТА НИТУ ГЛАС. ЗОШТО? НЕЛИ ПОДОБРО Е ДА СЕ ЗА СВОЈАТА НИТУ ГЛАС. ЗОШТО? НЕЛИ ПОДОБРО Е ДА СЕ 
НАПАЃА ОТКОЛКУ ДА СЕ ПЛАЧЕ (ШЕКЕРИНСКА).НАПАЃА ОТКОЛКУ ДА СЕ ПЛАЧЕ (ШЕКЕРИНСКА).
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 ТАНОК НА ЛИДЕРСКАТА ФОТЕЛЈА 

 НА "ПРЕТСЕДАТЕЛСКАТА" 
ВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА

мош, спас или начин да се истурка вли-
јанието на противникот. Заради ова, ка-
кафонијата продолжува да се екс по ни-
ра во работата на сдсмовците, кои не 
можат да се сконцентрираат на актив-
ностите во Собранието, каде во мо-
ментов сè се случува, дури и отпорот 
против потезите на Владата на Груевски, 
која сега слободно ги турка приори-
тетните закони и политики. Но, затоа, 

пак, можеби сдсмовските актери го тр-
чаат својот последен политички ма ра-
тонски круг. 

ФАКТОРОТ ВРЕМЕ

Никој од главните виновници за 
падот на рејтингот на партијата не 

ја признава сопствената грешка, вина 
или своето учество во лошото ета бли-
рање меѓу народот и граѓаните. Тоа ка-
рактерно ги зближува лутите против-
ници, но и ги оддалечува од партиската 
база, која многу пати реагираше на нив-
ната ексцентричност и малодушност. 
Имено, заборавија на малите луѓе, на 
ма лите фаци, односно на членовите 
кои ја поддржуваат партијата, а во овој 
мо мент одлучуваат за нивната поли-
тичка кариера, "живот или смрт". За мо-
мент војната ги врати во реалноста, 
иако тие сè уште живеат во облаци.

Ако сега факторот време се земе 
пр едвид, тогаш тоа не може да им 

гарантира дека имаат сигурна позиција 
за најавената пресметка во "црвениот 
октомври". Октомвриската револуција 
во СДСМ не значи пресвртница во од-

БУЧКОВСКИ НЕ СЕ ПРЕДАВА, ОДНОСНО СЕРИОЗНО ГИ БУЧКОВСКИ НЕ СЕ ПРЕДАВА, ОДНОСНО СЕРИОЗНО ГИ 
ОДМЕРУВА ЧЕКОРИТЕ НА СВОЈОТ ЛУТ ПРОТИВКАНДИДАТОДМЕРУВА ЧЕКОРИТЕ НА СВОЈОТ ЛУТ ПРОТИВКАНДИДАТ

Учесниците во сдсмовскиот партиски двонасочен - тро-
насочен сообраќај се напаѓаат и се плукаат, заборавајќи на 
основниот принцип дека можеби кај плукачот лежи од го-
ворноста за иднината на СДСМ. Ако ВМРО-ДПМНЕ се рас-
паѓаше на ВМРО-ДОМ, ВМРО-Обединета, ВМРО-Вистинска 
итн., тогаш во што ќе се претвори сегашниот џин, кој е ра з-
јаден со формирањето на НСДП, партија чија матрица, са-
кале да признаат или не, е идентична токму на "розата".

Ете, победникот не може да се пре д-
види, бидејќи ако се суди според 

караницата во седиштето на СДСМ, ду ри 
сега претстои лавина од политички би-
сери и напнатости меѓу закоравеното 
членство. 

Делумно за ова се виновни актерите 
кои, иако не ги отвораат сите карти,  

сепак трчаат од една до друга оп штин-
ска организација, молејќи и барајќи по-

нос на остварувањето на про грам ските 
задачи, туку можност за стаби ли зирање 
на партиската структура. Во овој мо-
мент секој од учесниците во сдсмов-
скиот партиски сообраќај го напаѓа и го 
плука својот наводен не пријател, но 
заборава на основниот принцип дека 
можеби кај него лежи одговорноста за 
иднината на СДСМ. Ако ВМРО-ДПМНЕ 
се распаѓаше на ВМРО-ДОМ, на ВМРО-
Обединета, ВМРО-Вистинска итн., то-
гаш во што ќе се претвори сегашниот 
џин, кој е разјаден со формирањето на 
НСДП. 

Според тоа, најмалку се води сметка 
за изработка на длабока анализа за 

изгубените избори и за лошите ре зул-
тати на партијата. Времето покажува 
дека сегашната тактика за лидерската 
фотелја на улица "Бихачка" ја од да ле-
чува концентрацијата на членството од 
вистинските причини за енормното 
тонење на партијата. Имено, СДСМ се 
наоѓа пред многу значаен и судбоносен 
момент, односно дали ќе расчисти со 
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старата гарнитура политичари, кои со 
себе носат многу црни петна од по но-
вата македонска политичка историја, 
или "клучарот на богородичната црква" 
ќе го предаде калаузот на кадрите на 
Бранко Црвенковски.

Тој сè уште е моќен и влијателен 
политичар, кој божем незаинте ре-

сирано дејствува и гледа однадвор на 
работите кои се движат во државата и 
кај својата мајка (партијата), но сепак 
претседателот многу цврсто ги држи 
уздите во свои раце, вклучувајќи ја не-
говата гарантирана позиција во сегаш-
ната структура на власта, која му ја ово з-
можија довчерашните сопартијци на 
Бучковски. 

Од неговиот двор се испраќаат сиг-
нали или "гласноговорници", кои го 

чистат теренот и маневарскиот простор 
за поддржување на амбициите на од-
редени структури во партијата. Затоа, 
еден од актерите мисли дека е во пр ед-
ност, но сепак таа е заложничка на сво-
јата политичка драма. Додека, пак, дру-
гиот е заложник на својата цинич ност и 
нерешителност што погреши во 2004 
година да раководи со партијата и со 
нашата земја, правејќи сулуда ком би-
нација меѓу кадрите на Црвенковски и 
"камарадите" кои го поддржуваа не го-
вото востоличување на лидерската по-
зиција во СДСМ. Значи, во кокошар-
никот се одвиваат многу стари мани-
пулации, односно секој со секого шу ру-
ва, или колве за да го кодоши во про-
тивничкиот табор. 

Јајцето го снесува кокошката. Но, пе-
телот е одговорен за тоа што ко кош-

ката  несе - "мучук" или скапоцено јајце, 
кое можеби ќе ја воскресне партиската 
мрежа и повторно ќе создаде рам но-
тежа на македонската политичка сцена, 
која во моментов нема сила да биде 
релевантен фактор наспроти владе јач-
ката структура.

свртеа и можностите, и шансите, и при-
ликите. Само прашање е на време дали 
тој ќе им оддолее на налетите на моќ-
ната политичка фигура.

Моќта е прекрасна работа, која се 
зема или се испушта. Поради ова, 

постојат две можности, или Бучковски 
ќе биде јасен и храбар да проговори 
зошто од 2002 до 2004 година Владата 
на СДСМ и коалицијата со ДУИ не функ-
ционираше, или подобро е да даде 
оставка и да биде обичен член на Цен-
тралниот одбор. 

Очигледно двете солуции се можни 
и апликативни. Меѓутоа, останува 

дилемата кој ќе ја урива "кулата"? Ед-
ниот играч е познат, но кој ќе биде 
вториот? "X" фактор е третото име, кое 
може или не може да влезе во играта за 
лидерската позиција на СДСМ. Сè за ви-
си од тоа како ќе се одвиваат работите 
во општинските организации, односно 
од ставот на шефот на државата кој бе-
ше одлучувачки и за поранешното ин-
тронизирање на Бучковски на чело на 
партијата. Затоа расколот во сдсд с-
мовските редови почна да ескалира и 
да се продлабочува, а Тито Петковски 
"бесен" на неговото дислоцирање од 
првите борбени редови и оддалечен од 
претседателските државнички амби ции, 
целата своја енергија ја насочи во друг 
правец - формирање нова партија, која 
идеолошки е слична со СДСМ. Всуш-
ност, тој не ја смени матрицата, освен 
домицилната адреса. Се пресели сто-
тина метри подолу, во Градскиот ѕид во 
Скопје.

Ќор да си - ќе можеш да се сфатиш 
дека два и два се четири, а пет може 

да биде само доколку се реализира тр е-
тата опција за наводен спас на СДСМ. 
Поради овие фактори досега немаше 
колективна оставка или одговорност 
на највисоките партиски кадри.

Енормните турбуленции во СДСМ не 
само што предизвикаа хаос во вна-

трешните односи во партијата, туку и 
караница во дипломатскиот ешалон, 
кој остана поделен, насанкан или на-
мерно целно насамарен. Жртви на так-
вата игра станаа амбасадорите Ѓорѓи 
Спасов и Љупчо Јордановски, кои го 
јадат стапот затоа што се приклонија 
кон еден од таборите или ја одра бо-
туваат тајната "двојна претседателска" 
вечера. 

Никој не очекува брза разрешница, 
освен "внатрешнопартискиот ко-

леж", кој некој ќе го вивне до небеса, а 
друг, пак, ќе потоне само затоа што не 
се согласува со начинот на рако во де-
њето на СДСМ и недостатокот на вна-
трешна демократија, која и досега беше 
експонирана на маргините од водењето 
на партијата.

ДАЛИ И СЕГА СЕ ВО ДОСЛУХ ЗА ОНА ШТО СЕ СЛУЧУВА 
МЕЃУ ПАРТИСКОТО ЧЛЕНСТВО, ИЛИ БРОДОТ ПРВИ ГО 
НАПУШТААТ "ПРИЈАТЕЛИТЕ"?

СДСМ се наоѓа пред многу 
значаен и судбоносен момент, 
односно сега е моментот кога 
ќе се решава дали ќе расчисти 
со старата гарнитура поли ти-
чари, кои со себе носат многу 
црни петна од поновата маке-
донска политичка историја, или 
"клучарот на бого ро дич ната 
црква" повторно ќе го пре-
даде калаузот на кадрите на 
Бранко Црвенковски, без да се 
одработи "тајната двојна по ли-
тичка" вечера.

СОЛУЦИИ И 
АПЛИКАЦИИ

Евидентно е дека гладијаторските иг-
ри во "сдсмовскиот сенат" нема да 

минат без влијанието на екслидерот, 
кој всушност и претходно пресуди во 
корист на Владо Бучковски. Но, сега се 


