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ЛИДЕРК АТА НА С ДСМ ТРЕБА ДА С Т  

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

онечно Радмила Шекеринска сед-
на на престолот на СДСМ, кој по-
ради внатрепартиските поделби 

беше разнишан, а тоа се одразуваше врз 
политичките перспективи на партијата, 
која по изборниот парламентарен по-
раз доживеа "пеницилински шок", кој се 
лекуваше со инфузијата доставена од 
до бавувачите на екслидерот, Бранко 
Цр венковски. На тој начин, лидерката 
секогаш ќе биде во длабока сенка на 
екслидерот, кој фрлајќи го в оган Горан 
Минчев, дополнително ја зацврсти сво-
јата позиција во СДСМ. Со ова тој по ка-
жа дека си прави отстапница за активно 
враќање на партиската политичка сце-
на, која во реалноста всушност и нико-
гаш и не ја напуштил. Имено, можеби до 
овој момент Бранко Црвенковски не се 
чувствуваше сигурен дека по втор пат 

Црвенковски ја измисли 
Радмила Шекеринска. 
Инаку, таа и натаму ќе беше 
никој и ништо, дури тој ја 
"бутна" да гради и 
академска кариера, која 
ако ја снајде судбината на 
Владо Бучковски, секогаш 
ќе претставува нејзина 
сигурна резерва за 
животна егзистенција.

Втората услуга која 
Шекеринска мора да ја 
врати е таа што стана лидер 
на СДСМ. Оваа оценка 
можеби станува 
неблагодарна, но сепак 
влијанието на Црвенковски 
е големо и токму тука мора 
да се бара причината за 
системот "на ти го-дај ми 
го".

Во нејзиното 
опкружување се наоѓаат 
луѓе кои се многу блиски до 
претседателот, а сепак се 
клонирани по ист 
политички рецепт, како и 
лидерката на 
социјалдемократите. 

К

ќе има можност да се кандидира за 
пр етседател на Републијка Македонија, 
но затоа во меѓувреме упорно градеше 
и тампонираше патишта за камбек во 
СДСМ. Тој беше свесен за ова и затоа 
своите "октоподски пипала" ги насочи 
кон партијата, но и кон НСДП каде се-
пак има одредено влијание. Иако дел 
од неговите соиграчи се директни жрт-
ви на амбициите на Црвенковски, кој 
цели 17 или 18 години врз нивниот грб 
гра деше партиска кариера и медиумска 
харизма, сепак тие му беа должни и за-
тоа му ја враќаат услугата, која дебело 
ја наплатија додека тој беше премиер 
на Република Македонија.

ИСТ РЕЦЕПТ
Во контекст на ова треба да се гледа 

и да се бара новата позиција на ли-
дерката на СДСМ, која мора да му врати 
неколку услуги. Меѓутоа, таа вечно ќе 
мора да му биде должна поради првата. 
Имено, Црвенковски ја измисли Рад ми-
ла Шекеринска, односно тој ја создаде, 
така што и го "раскрчи" патот за да на-
прави своја политичка кариера во пар-
тијата. Инаку, и натаму таа ќе беше ни-
кој и ништо, дури тој ја "бутна" да гради 
и академска кариера која, ако ја снајде 
судбината на Владо Бучковски, секогаш 
ќе й претставува сигурна резерва за жи-
вотна егзистенција.

Втората услуга која Шекеринска мо-
ра да ја врати е таа што стана лидер на 
СДСМ. Можеби оваа оценка станува 
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Репер на аплаузите од при сут-
ните 517 делегати, кои при стигнаа 
на вонредниот Конгрес на СДСМ 
го нарушуваа мирот и спокојството 
на таборите.

"Како беше послаб аплаузот за 
Горан Минчев? Ако мене ме лаже 
впечатокот, мислам дека Љупчо 
Јордановски е фаворит да биде ге-
нерален секретар и тоа би било 
доб ро", изјави Владо Бучковски 
од СДСМ, додека се одмеруваа си-
лите за избор на нов генерален се к-
ретар.

"Напротив, аплаузот за Мин чев 
беше многу поголем, но ап лаузите 
не мора ништо да ка жуваат, де ле-
гатите со својот глас ќе си кажат. 
Тоа можеби има малку психолошко 
влијание, но сепак делегатите со 
своето пен кало ќе си го кажат по-
следниот збор", изјави Јани Ма кра-
дули, при врзаник на лидерката на 
СДСМ.

ШЕКЕРИНСКА ОДА  
И ВАЗАЛ НА ШЕФО 

неблагодарна, но сепак влијанието на 
Црвенковски е големо и токму тука мо-
ра да се бара причината за системот "на 
ти го-дај ми го".

Истовремено, во нејзиното опкру-
жување се наоѓаат луѓе, кои многу се 
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 РАВУВА ОД СЕНК АТА НА ЕКС ЛИДЕРОТ 
дел. Имаме понуда, и тим, и енергија, и 
желба на Македонија да й го дадеме 
она што го заслужува", порача Шеке-
ринска.

Со неа, на функцијата генерален се к-
ретар стапи и Горан Минчев. Тој доби 
294 гласа, додека за неговиот про тив-
ник Љупчо Јордановски, инаку при вр-
заник на струјата на Бучковски, се из-
јасниле 217 делегати.

Со  ова се реши енигмата кој е по си-
лен - тајфата на Владо Бучковски или 
еки пата на Радмила Шекеринска, која 
практично ги згази партиските про тив-
ници. 

Инаку, новиот генерален секретар 
на СДСМ и прв партиски оперативец, 
Горан Минчев, ги отфрли обвинувањата 
дека неговата победа е плод на прет се-
дателот Бранко Црвенковски.

"Мислам дека делегатите ме донесоа 
на оваа функција, ова е Конгрес на 
СДСМ. Во наредниот период ќе до ка же-

биде многу силна партија", додаде Буч-
ковски.

Радмила Шекеринска успеа да освои 
и големо мнозинство во новиот Цен-
трален одбор, каде ќе се кршат сите коп-
ја околу стратешките одлуки за актив-
ностите на партијата.

ЖЕНА СО ВРЗАНИ 
РАЦЕ НА ВЛАСТ

Вонредниот конгрес на СДСМ не до-
несе ништо ново во начинот на воде-
њето на внатрепартиската политика. 
Тој уште повеќе ја вовлече партијата во 
длабока криза, која доследно беше на-
јавена со заминувањето на т. н. вечен 
опозиционер Тито Петковски, кој само 
нагласи дека "црвениот воз" одамна ја 
промашил насоката во која треба да 
оди. Имено, локомотивата на СДСМ не е 
променета повеќе од петнаесет години. 
Поради тоа, ремонтите кои одвреме на-
време се вршат за да се заменат до трае-
ните вентили или "шрафови" на кон-
струк цијата само претставуваат добар 
мејкап. Таквиот однос кон проблемот 
доведе до создавањето култ на лич нос-
та на Бранко Црвенковски, кој одамна е 
изживеан политичар, но како обра зо-
ван "камарад" на Кумровечката школа, 
одигра клучна ролја во поновата драма 
на историјата на Република Македонија. 
Тој ја продолжува традицијата на ста-
рата комунистичка школа, која дозво-
лува монолитност и ракоплескање, но 
не придонесува за заживување на вна-
трепартиската демократија, која всуш-
ност ја сопираше со своите потези. За-
тоа не постои иднина или некоја пер с-
пектива во СДСМ. За ова е свесна и 
Радмила Шекеринска, прва жена која се 
наоѓа на ваква силна позиција - да ра-
ководи со влијателна македонска пар-
тија. Но, сепак партиското кормило и др-
жавничкиот компас се наоѓаат во други 
раце. Поради тоа, лидерката се коцка 
со својата судбина, но и со иднината на 
СДСМ, која е розова во однос на дру-
гите политички фактори во Република 
Македонија. Затоа, Шекеринска се нао-
ѓа меѓу чеканот и наковалната, но до-
колку собере храброст да направи го-
лем партиски рез, тогаш постои мала 
шанса да се избори за свое место под 
пар тиското сонце. Меѓутоа, во таа наме-
ра ја кочи изборот за генерален сек ре-
тар на партијата. Станува збор за Горан 
Минчев, човек близок до Црвенковски, 
кој сакале или не, е продолжена рака на 
големиот лидер во сенка.

Токму поради ова во СДСМ не се 
случија големи промени, освен што се 
сме ни полот, отсега новопечената ше-
фица ќе диригира со раштиманиот ор-
кестар во "Бихачка". Но, во зако нодав-
ниот дом ќе мора да прави компромиси 
во однос на борбата за политичко ета-
блирање на партијата, бидејќи силите 
во Собранието се пата-пата, а Бучко е 
еднаков со Радмила.

Во контекст на ова, мора да се ана-
лизира нејзината убедлива победа во 
гла сањето за избор на нов лидер на 
СДСМ. Од 500 делегати на вонредниот 
Конгрес за неа се изјасниле 456. По до-
бар шлаг на тортата здравје, иако Шеке-
ринска вети нова страница во пар тис-
ката политика.

"Вртиме нова страница по која ќе 
пре станеме да дискутираме за тоа кој 
која функција треба или може да ја има", 
изјави претседателката на СДСМ, Рад-
мила Шекеринска.

"Ќе почнеме да дискутираме за ви с-
тинските прашања, за Република Ма-
кедонија, за социјалдемократскиот мо-

ме дека СДСМ функционира така како 
што треба", изјави новиот партиски ге-
нерален секретар.

По поразот, Владо Бучковски беше 
де циден дека нема намера да прави 
фракции или да го напушта СДСМ.

"Можам да гарантирам дека Владо 
Бучковски ниту ќе прави фракција, ниту 
размислува да се одметне од СДСМ", 
истакна поранешниот претседател на 
партијата.

"Ние и натаму ќе се обидуваме во 
рамките на СДСМ, со оние кои минатиот 
пат беа 200, сега се 217, а верувам дека 
на редовниот Конгрес ќе бидат уште по-
веќе, да му помогнеме на СДСМ за да 
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блиски до претседателот, а сепак се кло-
нирани по ист политички рецепт, како и 
лидерката на социјалдемократите. За-
тоа новиот шеф на СДСМ е ставен во 
позиција на "Ѓорѓи сардисан", кој сакал 
или несакал морал да се помири со ва-
залничката подреденост. Оттаму избо-
рот за нов лидер на партијата прет ста-
вува изнуден и неморален политички 
потег, кој главата на шефицата ја става 
на "гиљотина". Тоа значи дека Радмила 
Шекеринска ќе мора крајно внимателно 
да ги влече своите идни потези во пар-
тијата, без разлика дали со некој е кум, 
сваќа или вујна, бидејќи кариерата и е 
на конец. Сега нема враќање назад, ос-
вен ако умее да шурува со блиските при-
јатели на шефот на државата. Вака како 
што сега стојат работите, таа не е ниту 
на земја ниту во облаци. Нема време да 
скова план, освен ако добро не ја научи-
ла лекцијата дека со подвинат врат "ста-
роста може мирно да се дочека". 

МНА Е ДОЛЖНИК 
 Т НА ДРЖАВАТА!? 


