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П

И ПОРАНО ПИШУВАВ ДЕКА 
ГРУ ПАТА ОКОЛУ БУЧКОВСКИ, 
ПОРАДИ ЗАПОСТАВЕНОСТА 
ОД НОВОТО РА  КОВОДСТВО, Е 
СКЛО    НА ДА ФОР МИ РА НОВА 
ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА, ОТ КОЛ
КУ ДА ЧЕКА МИЛОСТ ОД ОВАА 
ПОСТАВА. СЕ ЧИНИ ДИЛЕМАТА 
Е НАЈ  ИЗРАЗЕНА КАЈ ПОРА
НЕШ НИОТ ФРОНТМЕН НА СО
ЦИЈАЛДЕ МО КРА ТИТЕ. НО, ПО 
ПОСЛЕДНИТЕ СЛУ ЧУ ВАЊА ВО 
ПАРТИЈАТА, КАКО И ВА СИЛИ
ЧАРСКАТА ПРОСЛАВА, ЈАЗОТ 
МЕЃУ ДВЕТЕ ГРУПАЦИИ СТА
НУВА СÈ ПОГОЛЕМ, КОЈ НАЈ
ДИ РЕКТНО СЕ МАНИФЕСТИРА 
ВО СОБРАНИЕТО СО РАЗ ЛИЧ
НИТЕ СТАВОВИ ПО ОД РЕ ДЕНИ 
ЗАКОНСКИ ПРАШАЊА.

С ДСМ ЌЕ СЕ ЦЕПИ-
ВМРО ЌЕ СЕ КРПИВенцо Венцо ДОНЕВДОНЕВ

олитичката пролет се за-
грева во зимски услови 
во пресрет на прет стој-
ните партиски конгреси, 

но и развојот на настаните во Со бра-
нието и владината самосвојственост. 
Нормално, турбуленциите кај големите 
партии се поинтересни, за разлика од 
оние кај малите фактори на поли тич-
киот фолклор. Во овој контекст, пред 
сè, мислам на СДСМ, која сè уште ги 
нема залекувано раните од вонредниот 
Конгрес, односно промената на Владо 
Бучковски од лидерската позиција на 
оваа партија со Радмила Шекеринска. И 
порано пишував дека групата околу 
Бучковски, поради запоставеноста од 
новото раководство, е склона да фор-
мира нова политичка партија, отколку 
да чека милост од оваа постава. Се чини 
дилемата е најизразена кај пора неш-
ниот фронтмен на социјалдемократите.

Но, по последните случувања во пар-
тијата, како и василичарската прослава, 
јазот меѓу двете групации станува сè 
поголем, кој најдиректно се мани фес-
тира во Собранието со различните ста-
вови по одредени законски прашања. 
Оваа групација е сè погласна дека но-
вото раководство е неспособно и дека 
не знае што да прави пред налетите на 
власта. Затоа, притисокот е насочен 
кон Бучковски што побрзо да се прис-
тапи кон формирање нова партија. Како 
најекспонирана личност во оваа насока 
е пратеникот Есад Рахиќ. Во оваа гру-
пација влегува и поранешниот прет се-
дател на Собранието, Љупчо Јорда нов-
ски. Главниот удар на СДСМ треба да му 
биде зададен на претстојниот редовен 
Конгрес. Но, ова само може да биде 
искористено како јавен притисок за 
добивање позиции во партијата.

Исто така, и кај коалициониот парт-
нер на СДСМ, ЛДП, претстои трка за ли-
дерската позиција. Поранешните ми-
нистри Јован Манасиевски и Стевче 
Јакимовски се борат за претсе дател-
ската позиција, при што на Јакимовски 
му се даваат поголеми шанси, затоа 
што на терен подобро работел од него-
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кај членството е Љубчо конечно да за-
стане на чело на ВМРО-НП, затоа што 
тие заради него й пристапиле на пар-
тијата. Повеќето делегати се склони на 
Конгресот да го напуштат чинот на гла-
сањето ако Георгиевски не е предложен 
за претседател. За да не се случи кла-
сично распаѓање на партијата, кое на 
овој или на оној начин е стимулирано 
токму од неформалниот лидер, и по 
враќањето во ВМРО-ДПМНЕ да бидат 

пречекувани како сирачиња, меѓу член-
ството сè повеќе се промовира Ден 
Дончев како иден лидер на партијата. 
Тоа значи дека Дончев ќе треба да го 
направи формалното обединување на 
ВМРО-НП и ВМРО-ДПМНЕ, при што ќе 
се избори за подобра позиција на по-
вратниците во матичната партија. Но, 
претходно на Дончев треба да му бидат 
исполнети некои барања, кој инаку е 
во најдобри односи со Груевски. Од дру-
га страна, Дончев ќе биде врската меѓу 
вмровската Влада и САД, како нивен 
проверен играч. На овој начин ВМРО-
ДПМНЕ ќе ја зацврсти позицијата во 
Собранието во однос на коалиционите 
партнери и ќе биде подготвена и за 
мож  ни предвремени избори.

И Јагнула Куновска најавува промена 
на партискиот дрес, односно да ја на-
пушти левичарската НСДП и да пре ми-
не на неа блиските ВМРО-НП или ВМРО-
ДПМНЕ. Со ова преминување и збли жу-
вањето меѓу вмровските партии на Тито 
Петковски ќе му бидат ослабнати коа-
лициските позиции, кој сегашната пози-
ција многу добро ја користи.

Неправењето коалиција со малцин-
ските партии на Србите и на Турците го 
доведе Груевски во незавидна ситуа-
ција во однос на законите кои се гла-
саат со Бадинтерово правило. Буквално 
за секој закон има пазарење. Нивната 
цена со секој нов закон е сè поголема и 
засега немаат намера да попуштат пред 
своите барања. 

ДПА ќе кулираат додека не обез-
бедат уште некој пратеник, но затоа 
ДУИ сака по секоја цена да влезе во 
власта. Од нивни извори се тврди дека 
тоа треба да се случи во март. Но, ако 
работите не одат по политички пат, 
повторно ќе се вратат на проверената 
формула - употреба на оружјето, со 
познати команданти. За таа цел на ДУИ 
й пристигнуваат пари од странство, но 
за оваа работа нешто повеќе во посеб-
на колумна. Ако тие влезат во власта 
неколку пратеници на помалите партии 
се подготвени да ја напуштат коали ци-
јата со ВМРО-ДПМНЕ.

виот противник.
Од повеќе аспекти интересни се слу-

чувањата во ВМРО-Народна партија и 
НСДП. Сè погласно се зборува дека Ѓор-
ѓи Оровчанец ќе биде лидер на ДА, што 
значи ќе ја ослаби пратеничката група 
на народњаците. Тој бара да ја наследи 
Весна Јаневска на лидерската позиција, 
бидејќи Љубчо Георгиевски најавува 
дека нема да се кандидира за формален 
лидер на партијата. Но, расположението 


