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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

НИКОЈ НЕМА ДА САКА ДР 

С Е  Б А Р А  С Д С М  -  " Ж И В  И Л И  М Р      Т О В " ! ?С Е  Б А Р А  С Д С М  -  " Ж И В  И Л И  М Р    

До интерпелацијата на Владата на 
РМ, со која раководи премиерот и 
лидер на ВМРО-ДПМНЕ, Никола 

Груевски, СДСМ на македонската поли-
тичка сцена се бараше самата себе, од-
носно се бараше меѓу живите, но и меѓу 
мртвите. 

Имено, по минатогодишните внатре-
партиски превирања, долгата апсти нен-
ција го изеде моралот и дигнитетот на 
партиското членство, кое во меѓувреме 
бараше акција и консолидација на струк-
турата во општинските организации на 
СДСМ.

Оваа тешка задача го стави на мака 
се гашното младо раководство, кое жи го-
сано од парламентарните избори, сè уш-
те се потпира на цврстата рака на нив на-
та верна сенка, шефот на државата, Бр ан-
ко Црвенковски, кој дури и сега од по-
задина, преку своите "паљачовци", не се 
срами да ги влече конците во пар ти јата.

Затоа изборот на нови локални ли де-
ри е проследен под силен притисок на 
екслидерот на социјалдемократите, кој 
се обидува да воспостави "учители" или 
тутори врз младите и амбициозни прет-
седатели на ОО на СДСМ.

Овој паралелизам сè уште е прикриен, 
бидејќи не смеат да се загрозат пози ци-
ите на Црвенковски, но и на лидерката 
Шекеринска, која се затвори во својот 
партиски штаб, а она што се случува во 
Собранието, им го препушти на Игор 

Има или нема војна меѓу 
социјалдемократите? Постои 
ли тивок мир во партијата, 
кој придонесува за 
стабилизирање на рејтингот 
на СДСМ? 

Новите лица во локалните 
средини ќе мораат да 
внимаваат на процесот на 
создавање паралелизам, но 
исто така, и да ја 
предупредуваат лидерката, 
бидејќи никој не ќе сака некој 
друг да им ги води конците 
во општинските организации 
на СДСМ. Тоа значи дека 
интелигентните, амбициозни 
локал-лидери нема да ги 
трпат компромитираните 
кадри во општинските 
штабови.

Ивановски и на Јани Макрадули. Дали 
оваа стратегија ќе овозможи да има мир 
во куќата или "џумбус-машала"?

НЕМА ЕКСКЛУЗИВИТЕТ
Во овој момент нема војна меѓу со-

цијалдемократите, туку тивок мир, кој 
придонесува за стабилизирање на реј-
тингот на СДСМ. Но, овој латентен однос 
кон внатрепартиските проблеми не мо-
же вечно да трае или да ги амортизира 
кон фронтирањата меѓу истакнатите пар-
тиски кадри. Ваквото затишје пред бура 
најмногу й одговара на позицијата, која 
не само што станува сè понарцисоидна, 
туку заборава дека против себе веќе го 
нема Бучковски или една Шекеринска. 
Власта треба да стравува од Бранко Цр-
венковски, кој покажа дека е најопасен 
кога него го напаѓаат или го товарат за 
нешто. 

За ова карактеристичен пример е дис-
танцирањето на сегашниот амбасадор 
во Република Грција, Благој Ханџиски, 
кој до неговата инаугурација беше еден 
од најистакнатите партиски кадри. Но, 
поради пресметките во врвот беше 
"избркан" од Македонија. Нешто слично 
му се случи и на Нано Ружин кој, пак, сè 
повеќе се дружи со стратегот на оваа 
внатрепартиска игра во СДСМ. 

Истовремено, воскреснуваат уште 
некои други социјалдемократи, кои про-
фитираа од транзицијата, но исто така, 
заборавија кој им го подари личното бо-
гатство, кое претходно беше запи ша но 
како општествена сопственост, односно 
државен имот. Затоа Црвенковски мо-
жеби ќе е поопасен за СДСМ, бидејќи 
ако има намера да воспоставува пара-
лелен партиски систем, тогаш ова е иде-
ално време за поставување полтрони во 
редовите на локалната партиска мрежа. 
Претставниците на екслидерот само 

што не ги покажале своите уши од ро-
вовите. Со збратимени сили се одвиваат 
активности во Куманово, во Штип, во Би-
тола... се чека само на бастионот - Скоп је.

Новите лица во локалните средини ќе 
мораат да внимаваат на паралелизмот, 
но и да ја предупредат лидерката, би-
дејќи никој не ќе сака некој друг да му 
"сади рогови", особено ако е поинте ли-
гентен, поамбициозен и поперспективен 
лидер од компромитираните кадри во 
општинските штабови.

Марјан Николов е новиот претседател 
на Општинската организација на СДСМ 
во Велес. На неговата изборна кон ферен-
ција присуствувале 88 делегати. Тој го 
заменил довчерашниот претседател 
Мар јан Спасов. На овој настан, исто така, 
биле избрани и 18 претставници на Из-
вршниот одбор. 

Инаку, во битката за освојување на 
ве лешката фотелја учествувале четво ри-
ца кандидати, кои претходно биле пред-
ложени од месните одбори. Николов мо-
ментно е пратеник во Собранието на 
Ма кедонија.

Во градот под Исарот, битката ќе ја 
во ди Здравко Коцев, поранешен ди рек-
тор на ЈП "Фортуна". Новиот претседател 
на Општинската организација на СДСМ 
во Штип бил избран без и најмал отпор. 
Дали е чесно, тоа само времето ќе по ка-
же, оти досега секој кој се фатил до мал-
ку попривлечната фотелја ептен се по-
лакомил. Оваа "MADE IN MACEDONIA" - 
ЕТИКЕТА не е авторско право или екс клу-
зивитет на СДСМ, туку на алчните поли-
тичари. На изборната седница, од 83 де-
легати 79 ја поддржале кандидатурата 
на Коцев, а само четворица биле про тив. 

Според партиски извори на кан ди да-
тот му "немало рамен", бидејќи сите дру-
ги "арслани" немале педигре или успеш-
на биографија. Имено, Коцев профи ти-
рал, затоа што во времето на своето ди-

ЛИДЕРКАТА НА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИТЕ МОРА ДА ГИ ЛИДЕРКАТА НА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИТЕ МОРА ДА ГИ 
ИЗДРЖИИЗДРЖИ СИТЕ ПРИТИСОЦИ, БИДЕЈЌИ МЕСТОТО НИКОГАШ  СИТЕ ПРИТИСОЦИ, БИДЕЈЌИ МЕСТОТО НИКОГАШ 
НЕМА ДА НЕМА ДА ЙЙ БИДЕ ЗАГАРАНТИРАНО. ЕДНОСТАВНО,  БИДЕ ЗАГАРАНТИРАНО. ЕДНОСТАВНО, 
АВАНТУРАТА НА БУЧКОВСКИ НЕКА АВАНТУРАТА НА БУЧКОВСКИ НЕКА ЙЙ  ПОСЛУЖИПОСЛУЖИ ЗА ДОБАР  ЗА ДОБАР 
ПОЛИТИЧКИ ПРИМЕРПОЛИТИЧКИ ПРИМЕР
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УГ ДА МУ "САДИ РОГОВИ" 

С Е  Б А Р А  С Д С М  -  " Ж И В  И Л И  М Р      Т О В " ! ? Т О В " ! ?   
рек торување со помош на Јавното ко-
мунално претпријатие од Штип напра-
вил сосема друг град, а кардиолошката 
слика била многу подобрена. Затоа бит-
ката на "самопрогласениот лидер" ми-
нала без ниту една забелешка. Нема што 
да му се приговори на локалецот.

ПЛАН "Б"
Од друга страна, пак, ако дојде до по-

мирување меѓу старите партиски кадри, 
како што се Ханџиски, Ружин и други ис-
такнати интелектуалци, кои можат да ги 
стават в џеб сегашните пратеници, то-
гаш воскреснувањето на СДСМ ќе биде 
пренасочено во друга насока. Имено, 
ду ри тогаш ќе можат да се избројат на 
прсти стратегиските цели на сегашната 
партиска номенклатура, која сакале или 
не, не ќе може да се откаже од старите 
партиски кадри, кои сепак не до толку ги 
извалкале рацете за да бидат забо раве-
ни од центарот во Скопје.

Имено, сè повеќе се размислува за 
на следникот на Бранко Црвенковски, 
кој најверојатно се подготвува за две 
сценарија. Прво, ако не е сигурен дека 

да телскиот Кабинет - менувањето на не-
говите најблиски соработници, кои мо-
раа да заминат во илегала, односно ја 
завршија својата поента. Сега е време за 
политичко 'ртење. Може ли Ханџиски да 
им донесе седумка на социјал демокра-
тите? Ако се анализираат сите актив нос-
ти, кои се случуваат во земјава и во на-
шето опкружување, тогаш планот "Б" е 
ос тварлив.

Оние кои многу добро ги познаваат 
работите во СДСМ веќе ставаат облог, 
бидејќи маневрирањето секогаш било 
природна дарба на поединци за водење 
политика а, пак, обичните гласачи се нау-
чени да ги водат лидери. Затоа поке р-
ската игра се отвора во Собранието на 
Република Македонија. За оваа цел е и 
инсталирањето на паралелни лидери, 
кои како моќни сенки ќе можат да ја во-
дат внатрепартиската политика. 

Ваквото сценарио има "благослов" од 
преостанатите живи "12 апостоли" кои 
се припадници на олигархијата, а вечно 
ја поддржувале политичката битка на 
СДСМ во државава. Згора на тоа, пар тис-
ките комбинаторики се дел од политич-
ката кариера на експретседателот на со-

Ако дојде до помирување меѓу 
старите партиски кадри, како 
што се Благој Ханџиски, Нано 
Ружин и други истакнати инте-
лектуалци, кои можат да ги стават 
в џеб сегашните пратеници, то-
гаш воскреснувањето на СДСМ ќе 
биде пренасочено во друга насо-
ка. Имено, дури тогаш ќе можат 
да се избројат на прсти стра те гис-
ките цели на сегашната партиска 
номенклатура, која сакале или 
не, не ќе може да се откаже од 
старите партиски кадри, кои се-
пак не до толку ги извалкале ра-
цете за да бидат заборавени од 
центарот во Скопје.

на храброст и одлучност полека, но си-
гур но й го преземаат кормилото од раце.

Со тоа дуализмот во СДСМ фаќа ко-
рен, а блескавата политичка кариера 
ста гнира. Може ли Шекеринска да се "от-
резни"?! Според возраста и поли тич кото 
искуство, нејзините "пет" минути дој доа, 
но ги троши на маргинални работи. 

Значи, проблемот мора да го бара во 
сопствениот двор, кој е загаден од поис-
кусните партиски кадри, кои сакаат да 
се вратат на политичката сцена бидејќи 
секое одолговлекување катастрофално 
се одразува врз нивните тајни сметки. 
Затоа, се чувствува дека Шекеринска е 
немоќна во однос на превирањата во 
партијата и поради тоа се концентрира 
на напаѓањето на позицијата, отколку на 
тоа да ги критикува своите сопартијци. 

"Живееме во држава во која власта 
чудно се однесува. Нема пари да го ис-
прати детето во средно ушилиште - каз-
ни го, седи пред Собрание, протестира и 
бара закон за стечајци - заборави го, сме-
та и размислува поинаку - замолчи го, 
не ма партиска книшка - избркај го. Жи-
вееме во држава во која министрите за 
финансии ги напаѓаат текстилците, кои 
ги критикувале нивните ценети закони, 
во која власта ги напаѓа тутунарите заш-
то протестирале. Сакаме да кажеме 'не' 
на таквото владеење. Македонија за-
служува нешто поинаку и подобро", ис-
такна лидерката на СДСМ, Радмила Ше-
керинска, на 16-годишнината од фор ми-
рањето на партијата, додавајќи дека ба-
ра слобода за демократските процеси 
во Република Македонија.

Меѓутоа, има ли слобода во редовите 
на социјалдемократите, односно дали 
Шекеринска се чувствува слободна во 
ар  тикулирањето на партиските актив-
ности?

Оваа дилема може само таа да ја рас-
чисти, бидејќи сите правни и партиски 
инструменти ги држи в рака, но за тоа 
треба да се има "талент" за одлучност за 
донесување навремени одлуки. 

ќе победи на идните претседателски из-
бори во Македонија, тогаш сигурно се 
враќа во партијата, но исто така, тој под-
готвува и нова варијанта, која е во со-
гласност со претходниот план. Ако му се 
остварат плановите тогаш Бранко на 
голема врата ќе го врати Благој Ханџиски 
на политичката сцена. Тоа значи дека 
Црвенковски ќе го нокаутира ВМРО-
ДПМНЕ. Во моментов, оваа партија нема 
толку јак и силен противкандидат, кој ќе 
може да му се спротивстави на сегаш ни-
от македонски амбасадор во Грција, кој 
токму навреме не само што ќе го спаси 
од заборав претседателот Црвенковски, 
туку ќе ја засили политичката позиција 
на СДСМ.

Факт е дека нешто се готви во претсе-

цијалдемократите, кој всушност се по-
кажа дека има неспорен талент да ги 
избира своите најблиски соработници, а 
дури потоа да ги фрли на буниште, би-
дејќи можат да му ја засенат неговата 
егзистенција во политиката.

ПЕТ МИНУТИ
Дали лидерката на СДСМ, Радмила 

Шекеринска, може да даде некаков от-
пор на ваквите движења и прегрупирања 
во нејзината партија? 

Подобрите познавачи на внатре пар-
тиските состојби велат дека таа пре мно-
гу "смушено" раководи со партиските 
активности, односно поради недостаток 

РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА НЕ РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА НЕ МОЖЕМОЖЕ ДА БАРА  ДА БАРА 
СЛОБОДА БИДЕЈЌИ ОКОЛУ НЕА СЕКОГАШ ИМА СЛОБОДА БИДЕЈЌИ ОКОЛУ НЕА СЕКОГАШ ИМА 
НЕКОЈ КОЈ СО СЕБЕ НОСИ ПОЛИТИЧКА "ОМЧА"НЕКОЈ КОЈ СО СЕБЕ НОСИ ПОЛИТИЧКА "ОМЧА"


