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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ШЕКЕРИНСКА СТА   НА КРАЛИЦА БЕЗ КРУНА!ШЕКЕРИНСКА СТА ?

Десеттина дена по завршувањето 
на Седмиот конгрес на СДСМ, ли-
дерката Радмила Шекеринска 

почна мирно да спие, бидејќи за момент 
успеа да се ослободи од "ноќните мори" 
и да ја стабилизира партијата. Меѓутоа, 
поради кадровските и идејните раз иду-

Кој сè е во врвот на 
СДСМ? Јани Макрадули, 
потпретседател на СДСМ и 
близок човек на 
Шекеринска. Игор 
Ивановски, 
потпретседател на СДСМ, 
кој до вчера, секојдневно, 
цели 24 часа "чмаеше" во 
Кабинетот на 
претседателот на 
Република Македонија, 
Бранко Црвенковски. 
Зоран Заев, 
потпретседател на 
партијата, но 
компромисно или 
преодно решение. Горан 
Минчев, генерален 
секретар, близок 
соработник на шефот на 
државата, иако израсна 
покрај лидерката. Миле 
Зечевиќ, организационен 
секретар на партијата, но 
и поранешен директор на 
Агенцијата за 
разузнавање, кој на оваа 
позиција е назначен од 
страна на претседателот 
Црвенковски. Во времето 
додека Бранко 
Црвенковски ја вршеше 
функцијата премиер (до 
2004 г.), тој беше 
генерален секретар на 
Владата на РМ. 
Единствено кој "квари" 
просек е Каролина 
Ристова-Астеруд која, и 
покрај целиот минат 
партиски труд, се 
занимава со споредна 
работа - меѓународната 
соработка.

вања со дел од влијателните пар тиски 
кадри таа ќе продолжи да до жи вува 
внатрепартиски стресови, бидејќи ком-
промисот никогаш не дава гаран ција 
дека непријателот е уништен. 

Тој се обидува да го пронајде соп-
ствениот компас, кој ќе му даде мож-
ност да го продолжи своето политичко 
дебатирање и егзистирање во струк ту-
рите на партијата или надвор од неа, во 
јавноста.

Во меѓувреме, Шекеринска, пред сè, 
ќе мора да расчисти сама со себе - како, 
со кого и кон што ќе ја води партијата, 
бидејќи сè додека не најде свој ори ги-
нален пат, таа секогаш ќе биде за лож-
ник на внатрешни сили, кои директно 
ќе се одразат врз нејзината политичка 
ка риера. 

Затоа, осврнувајќи се на состојбите 
во СДСМ, не може да се каже дека й  
претстои блескава политичка кариера, 
која барем досега некој друг й  ја созда-
ваше.

Во прилог на овој став се вна треш-
ните кадровски решенија, кои нè упа-
туваат на две констатации дека таа 
прво не може да се потпре само на до-
вербата и на пријателската врска со 
потпретседателот на социјалдемо кра-
тите, Јани Макрадули, а уште помалку 
на верноста на Игор Ивановски, кој се-
пак е поблизок со "вечниот лидер" во 
сенка - шефот на државата, Бранко Цр-
венковски, кој има уште неколку адути 
во "началството" на сдсмовците - Горан 
Минчев, Миле Зечевиќ итн. Значи, спо-

ред бројот на силите, партијата ја води 
групацијата на Црвенковски, кој полека 
но сигурно за не дај Боже си прави по-
литичка отстапница, која веќе даде 
резултати, отстранувајќи ги Бучко вис-
тите на маргините од партиските слу-
чувања.

СÈ Е ВО НЕЈЗИНИ 
РАЦЕ

Имено, од немај каде лидерката на 
социјалдемократите се помири со ре ал-
носта и прифати да ја дели својата пар-
тиска позиција со бледата копија на 
Црвенковски, која во одредени ситуа-
ции го нивелира партиското пропаѓање 
на рејтингот во јавноста. Згора на сè, 
ако длабоко се навлезе во структурата 
на Централниот одбор, тогаш може да 
се констатира дека СДСМ всушност се 
наоѓа во голема криза, бидејќи не про-
најде свој модел или концепт, кој ќе ја 
поттурне партијата од калта.

Таа никогаш не била толку одда ле-
чена од партиската база, а уште повеќе 
и од народот, кој ја казни на пар ла мен-
тарните избори. 

Во овој момент некои се обидуваат 
да ја спуштат топката на земја, спо ре-
дувајќи ја состојбата со времето на ТАТ, 
но сепак ситуацијата во 1997 година бе-
ше сосема друга, додека во 2007 година 
се случуваат други нешта, кои можат не 
само да ја колабрираат партијата, туку 
и Република Македонија. 

(ОД ЛЕВО) МИЛЕ ЗЕЧЕВИЌ, ГОРАН МИНЧЕВ, (ОД ЛЕВО) МИЛЕ ЗЕЧЕВИЌ, ГОРАН МИНЧЕВ, 
РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА, ЈАНИ МАКРАДУЛИ, ИГОР РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА, ЈАНИ МАКРАДУЛИ, ИГОР 
ИВАНОВСКИ, ЗОРАН ЗАЕВ И ЦВЕТАНКА ИВАНОВАИВАНОВСКИ, ЗОРАН ЗАЕВ И ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
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ШЕКЕРИНСКА СТА   НА КРАЛИЦА БЕЗ КРУНА!НА КРАЛИЦА БЕЗ КРУНА!??

Поради тоа, се наметнува прашањето 
дали СДСМ има капацитет да се извлече 
од внатрепартиската безидејност? 

Според сегашната констелација на 
силите, постојат две или три струи, кои 
се обидуваат да го преземат кормилото 
на бродот. Првата се поврзува со по лож-
бата на Шекеринска. Втората е блис ка 
со Црвенковски. Третата не можеме да 
ја земеме предвид, бидејќи се наоѓа на 
залезот од сонцето, односно е марги-
нализирана и сè повеќе ја истуркуваат 
од Централниот одбор.

Затоа може да се испее песната "Ој 
Радо, Ој Радмило... Шта си то 'учинила'".

Имено, судбината на лидерката Рад-
мила Шекеринска е во нејзини раце. 
Доколку продолжи вака да работи, то-
гаш некој друг ќе издава командни на-
редби: "Кој иде? Радмила! Рада напред, 
'остали' стој". Во контекст на ова за го-
дина или две наредбата би можела да 
се промени: "Рада 'цурик', 'остали' на-
пред!". Значи, може да се повтори греш-
ката на д-р Владо Бучковски, кој по-
греши што не направи голем кадровски 
рез, а уште повеќе што не ја реформира 
партијата.

да ги промениме", оцени Шекеринска.
"Знам дека сите овие лоши искуства, 

знам дека сите овие наши фабрички, 
или наметнати грешки беа причина што 
многу наши искрени поддржувачи, во 
јули 2006 година, одлучија да останат 
дома. Знам дека ова е причината што 
некои од нив одлучија да заминат и да 
формираат нова партија. Можеме на 
нив да се лутиме, но во многу работи не 
можеме да ги демантираме", потенцира 
лидерката на СДСМ на последниот Кон-
грес.

Шекеринска посочи дека додека таа 
е на чело на партијата СДСМ нема да 
биде партија на самобендисани и аро-
гантни политичари и партија на ситни 
партиски интереси.

"Ќе се свртиме кон секојдневниот жи-
вот и кон проблемите на луѓето. Гра ѓа-
ните можеби ја изгубиле вербата дека 
политиката може да ги решава нивните 
проблеми, носиме дел од одговорноста 
за тоа и сакаме тоа да го промениме".

Конгресната платформа на СДСМ не 
ветува блескави промени во преструк-
туирањето на партијата, која најмногу 
загуби претрпе меѓу обичното член-

Проблемот на функционирањето на 
социјалдемократите нема брзо да биде 
надминат, иако приврзаниците на Вла-
до Бучковски се дистанцирани од пар-
тиската политика. Ова прашање и на-
таму ќе го преокупира СДСМ, бидејќи 
генерациската смена на партиските кад-
ри не е комплетна. Од друга страна, пак, 
старите кадри од типот на Лазе Кита нов-
ски или Димитар Бузлевски, секогаш ќе 
бидат сопирачка за брз модернистички 
пристап кој, пред сè, зависи од врвот на 
партијата.

Кој сè е во врвот на СДСМ? Јани Ма-
крадули, потпретседател на СДСМ и 
бли зок човек на Шекеринска. Игор Ива-
новски, потпретседател на СДСМ, кој до 
вчера, секојдневно, цели 24 часа "чмае-
ше" во Кабинетот на претседателот на 
Република Македонија, Бранко Црвен-
ковски. Зоран Заев, потпретседател на 
партијата, но компромисно или преод-
но решение. Горан Минчев, генерален 
секретар, близок соработник на шефот 
на државата, иако израсна покрај прет-
седателката. Миле Зечевиќ, органи за-
ционен секретар на партијата, но и по-

"ВЕЛИМЕ НЕ..."
Прашањето за реформата во СДСМ 

би требало да биде главна задача за 
лидерката, но таа ќе се одвива во сенка 
на внатрепартиските превирања, кои 
придонесоа за арогантното и ели тис-
тичкото однесување на социјалде мо-
кратите.     

За ваквата состојба во партијата е 
свесна и Шекеринска, но таквата по-
следица е наследна особина, која како 
стил на однесување го протежираа си-
те челници, кои во последниве 10 и по-
веќе години продефилираа на "Би хач ка".

Токму поради ова, првото лице на 
СДСМ, Радмила Шекеринска, на по след-
ниот Конгрес се заложи за единство и 
за враќање на довербата, не само меѓу 
членовите, туку и на довербата кај гра-
ѓаните.

Всушност, со оваа заложба таа се 
обидува да внесе нов имиџ во СДСМ, 
кој можеби ќе направи поттик или пре-
свртница во натамошното партиско деј-
ствување. Но, дали ќе може да се на-
прави компилација меѓу позитивните и 
лошите искуства остануваме да забе ле-
жиме, бидејќи досегашната практика не 
разуверува дека СДСМ е подготвена за 
радикални партиски промени.

"За жал, имаме многу што да научиме 
од сопствените лоши искуства, многу 
често дискутираме за нив, понекогаш 
имам впечаток дека пречесто диску ти-
раме за нив, а многу малку правиме за 

ство. Тоа е разочарано од индо лент-
носта на раководството, кое предизвика 
голем пад на рејтингот на партијата и 
таа стана партија без идентитет и кре-
дибилитет. Затоа ветувањето на соци-
јалдемократите дека СДСМ треба да 
 гра   ди нов лик, да стане модерна ев-
ропска ориентирана левица на која, 
главно, дејство ќе й бидат социјалната 
правда, социјалното здравство и реша-
вањето на граѓанските проблеми, по-
веќе останува слово на хартија, отколку 
вистинска намера.

"Ние како опозиција не треба да се 
занимаваме само со нашите проблеми, 
туку да бидеме одговорна позиција, 
која нема само да критикува, туку и ќе 
наоѓа излезни решенија", изјави Шеке-
ринска, која додаде дека партијата сил-
но ќе й се спротивстави на владината 
политика, која сака да владее со страв и 
со ароганција, која знае да создава не-
пријатели, без разлика дали се во Скоп-
је, во Македонија, или во Брисел.

"Велиме не за политика во која ин-
ституциите не соработуваат, во која 
влас та и опозицијата не разговараат, во 
кои и парламентарното мнозинство 
меѓу себе си дели политички боксови. 
Велиме не на политика во која најголем 
бранител на Груевски ќе бидат арогант-
ни, насилни пратеници, кои ќе й се за-
кануваат на опозицијата, ќе му се за ка-
нуваат на Собранието, ќе им се зака ну-
ваат на медиумите, па дури и на пар-
ламентарното мнозинство", истакна ли-
дерката.

ранешен директор на Агенцијата за ра-
зузнавање, кој на оваа позиција е на-
значен од страна на претседателот Цр-
венковски. Во времето додека Бранко 
Црвенковски ја вршеше функцијата пре-
миер (до 2004 г.), тој беше генерален 
секретар на Владата на РМ.

Единствено кој "квари" просек е Ка-
ролина Ристова-Астеруд која, и покрај 
цвелиот минат партиски труд, се зани-
мава со споредна работа - меѓуна род-
ната соработка. Зошто? Таа ни "крива" 
ни должна е дистанцирана од водењето 
партиска политика и нејзината логис-
тика се сведува на меѓународна кому-
никација.

Ова значи дека претседателката Ше-
керинска се наоѓа затечена, или мора 
да ги трпи своите партиски кадри за да 
не ја прелие чашата на натамошно рас-
цепкување на партиското членство. Гле-
дајќи го соодносот на силите во врвот 
на партијата, резултатот е 3 спрема 2, 
или 4 спрема 2.

Може ли при ваков внатрешен и, 
пред сè, партиски сооднос на силите да 
се раководи со СДСМ? Не, освен да се 
биде "слика без тон". Ако ја прифати 
оваа затекната позиција, тогаш се под-
разбира дека Радмила Шекеринска пот-
пишала капитулација, но до кога ќе би-
де кралица без круна, односно пра ша-
ње е на време кога безболно ќе се по-
влече од функцијата, бидејќи само така 
може да им се спротивстави на ре тро-
градните кадри во партијата, кои ги вле-
чат конците во СДСМ.


