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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

ДОБРИОТ, ДОБРИОТ, ЛОШИОТ,ЛОШИОТ, ГРДИ    ОТ,  ГРДИ  УБАВИЦАТА, 
ЅВЕРОТ... ЅВЕРОТ... И ОСТАНАТИТЕИ ОСТАНАТИТЕ
На почетокот на летото Маке до-

нија влегува во еден исклу чи тел-
но важен период. Битен е не са-

мо за надворешната политика и за ид-
ната евроатлантска интеграција, туку и 
за состојбите на внатрешен план од се-
каков аспект. Очигледно е дека поли-
тичкото милје во државата е разво д-
нето, дека актерите не можат и по долги 
лутања да го најдат сопственото место 
на кое здраво ќе застанат. Македонија 
не е зрела, а очигледно нема и здрава 
основа за постоење на повеќе од две-
три партии, едната со лев, а другата со 
десен предзнак. Граѓаните не можат да 
препознаат либерални опции, центрис-
тички идеи и позиции. Тие се со по мал-
ку од еден процент рејтинг во јавноста. 
Не знаат, а можеби и не сакаат да гле-
даат субјекти, кои со пратеник или два 
во Собранието повеќе вреват од оние 
кои имаат по триесеттина и повеќе. Ко-

га ќе се согледа севкупниот амбиент, 
тогаш не е чудно, а не е ниту за изне на-
дување, распаѓањето на одредени но-
вовостановени политички партии. Ед-
ноставно, електоратот уште долго ќе 
мора да избира меѓу СДСМ и ВМРО-
ДПМНЕ од една страна, и меѓу ДПА и 
ДУИ, од друга страна. Сè друго е само за 
да се промешаат работите, да се задо-
волат личните суети и политичките по-
гледи и интереси, да се олеснат комби-
нациите за политичко мајтапење и ма-
нипулирање.

РАСТУРЕНИ КАКО 
"ДРОБ САРМА"

Последниве два месеца дојде до се-
риозно раздвижување меѓу поли тич-
ките структури во земјава. Нетрпе ли-
воста и желбата за супериорност резул-

тираа со разградба на едни и со обиди 
за создавање други политички орга ни-
зации. Притоа, истите актери не сфаќаат 
дека секое издвојување од јатото на 
кое до вчера му припаѓале ќе биде од-
напред осудено на неуспех со оглед на 
фактот дека таквите нови позицио нира-
ња се лесна мета на големите граб лив-
ци. На почетокот ќе им тргне, но потоа 
ќе бидат изедени како антилопи од пус-
тинските мршојадци. 

Повеќе ја нема ВМРО-Народна во об-
ликот во кој беше прокламирана и по 
трасата по која се движеше, ја нема 
ПДП, која од зачетник на демократскиот 
амбиент во албанскиот политички кор-
пус денес се сведе на т.н. партија за пот-
смев и поткусурување од страна на по-
големите. Ја нема силината на НСДП на 
некогаш популарниот Тито Петковски. 
И таа денес е исправена пред предиз-
викот - како понатаму, со кои сили, со 

НОВ ДУХ ВО ПАРТИЈАТА ИЛИ НЕЧИЈ СЕЗОНСКИ НОВ ДУХ ВО ПАРТИЈАТА ИЛИ НЕЧИЈ СЕЗОНСКИ 
ЕКСПЕРИМЕНТ - РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКАЕКСПЕРИМЕНТ - РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА

Македонскиот партиски 
простор сè уште не е 
прочистен. Уште долго 
разно-разни типови кои се 
испробуваат во политиката 
ќе лутаат од едно во друго 
партиско јато. Ќе стануваат 
колекционери на партиски 
книшки. Кога ќе "соберат" 
доволно пари, на крај ќе 
формираат своја политичка 
партија. Ќе се појават на 
избори и за една година ќе 
ги снема. Јавноста ќе 
заборави и дека некогаш и 
некаде се појавиле. Ете, на 
таков начин ја креираме 
нашата демократија, нашето 
транзиционо патешествие. 
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кои луѓе, да остане во власта или да 
премине во опозиционите редови. Де-
ка тоа е така стана јасно на седницата 
на која се расправаше за интерпелација 
на Владата на Груевски. Друштвото на 
Тито беше растргнато и поделено. Тоа, 
пак, лошо се одразува на теренот и ме-
ѓу членството веќе владее апатија со 
мис ли кои упатуваат кон пребегнување 
во други партии.

ЌЕ ПОСАКА ЛИ И 
РАДА ДА БИДЕ 

СВОЈА?
Што да се каже за СДСМ? Можеби тоа 

е партијата која последнава година има 
почувствувано најмногу политички зем-
јотреси. Потресите се како по Рихтер и 
амплитудите сè повеќе се засилуваат. 

пар тијата на посткомунистите. За едни 
бор ба за позиции, за други демократски 
реформи и чистење на партиските ре-
дови. Можеби и во двете тези има по 
малку вистина. На почетокот од лидер-
ската кариера Шекеринска не може да 
се носи со товарот, кој й го оставија над-
редените. Голем залак е да се предводи 
партија, која е т.н. оставштина на Гли го-
ров и на Црвенковски. Кога тие ја ос-
новаа партијата и ги поставуваа кон ту-
рите на нејзиниот профил и идеологија, 
Рада лепеше плакати по скопските на-
селби со ликот на Бранко, се разбира, 
како младинец на СДСМ. Сега дојде де-
нот таа да го брани прво сопствениот 
образ, а потоа и образот на типовите од 
предизборните портрети. Но, некако 
тешко оди. Јасно е дека таа работи за 
создавање поинаква клима во вна тре-
партиските редови, за застанување на 
здрави нозе по лошиот резултат на ми-

да дека им е рано да се откачат од јад-
рото, бидејќи не им било дојдено вре-
мето. На тој начин, една млада и храбра 
дама мора да се соочува со политичките 
амбиции на Бучковски, на Рахиќ, на не-
дефинираните ставови и позиции на 
неколкумина пратеници, кои не знаат 
како и со кого понатаму. Ако се има 
пред вид фактот дека таа мора да го 
држи отворен фронтот и со Груевски, 
тогаш се поставува прашањето - може 
ли Шекеринска да ниже успеси на две 
боишта. Да се пазиш внатре од своите и 
истовремено да се бориш со при род-
ните противници во една демократска 
атмосфера е многу за една нова ли дер-
ка. Се разбира, тука товар претставуваат 
и сè позачестените озборувања и кри-
тики дека Радмила е продолжена рака 
на Црвенковски, дека таа само го по-
полнува вакуум просторот во партијата 
додека Бранко не ги преземе работите 
во свои раце. До кога Шекеринска ќе 
може да ги трпи ваквите фразеологии? 
Дали можеби за некое време таа ќе по-
сака да биде своја, а не нечија марио-
нета? Ќе посака ли да излезе од па зу-
вите на надредениот шеф? Таа се наоѓа 
во слична ситуација како Бучковски во 
периодот кога стануваше премиер, а 
Црвенковски претседател. Се претпо-
ставуваше дека Владо ќе биде марио-
нета на Бранко и дека по рецепт ќе ги 
спроведува наредбите и задачите кои 

Ако во останатите, условно речено, по-
мали субјекти владее една струја која 
му одмогнува на раководството, таму 
во најголемата опозициона партија не 
се знае ниту кој пие, ниту кој плаќа. Се 
разбира, злонамерниците и поли тич-
ките соперници им се радуваат на тие 
процеси, кои моментно се одвиваат во 

натогодишните избори, за враќање на 
власт како крајна цел на постоењето на 
една таква политичка творба. Но, мора 
да се имаат предвид и околностите и 
условите во кои работи Шекеринска. 
Таа секојдневно е соочена со препките, 
кои й ги подметнуваат крилата кои сè 
уш те постојат внатре во СДСМ, а из гле-

"Ми се заканија дека ќе ме исклучат од 
партијата, што всуш ност ми прет ставува 
чест. Со Валентина Божи нов ска ни ту во 
иднина не се гледаме во ова друштво. Во 
2004 година Геор гиев ски и неговите се-
гашни соработници ги вадев од калта и 
заради тоа трпев многу притисоци. Се 
разде ливме во моментот кога пар тијата 
побара од нас да ја под држиме интер-
пелацијата на Вла дата и да одиме во коа-
лиција со СДСМ, НСДП и ДУИ".

Весна Јаневска

"ДУИ сака да ги краде гласовите на 
ПДП, држејќи ги во залож ништво 
двајцата пратеници. За ова имаме 
докази кои можеби ќе ги обе ло де-
ниме. ДУИ сака да про мовира нова 
појава во Република Македонија - 
политичка прости туција. Своите не-
успеси во поли тиката ДУИ ги при-
крива на ваков начин. Тие не се за-
грижени за 
пра вата на 
Албанците и 
за спро веду-
вањето на ох-
ридскиот До-
го вор. За че-
тири години 
нивно вла де-
ење рекоа де-
ка Рамков ни-
от до говор е 
при крај. Се га 
како парти ја 
тврдат дека има уште многу неш та 
кои не се остварени. ДПА нуди до-
битни комбинации, а ДУИ на прави 
погрешна проценка кога го напушти 
Собранието, сакајќи да создаде вла-
да во Владата".

Абдулади Вејсели

СО ПРЕПОТЕНЦИЈА И СО ДРСКОСТ ДО СО ПРЕПОТЕНЦИЈА И СО ДРСКОСТ ДО 
ПОЛИТИЧКА НАДМОЌ - МЕНДУХ ТАЧИПОЛИТИЧКА НАДМОЌ - МЕНДУХ ТАЧИ
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ќе му ги дава шефот. Можеби на по че-
токот  било така, бидејќи Бучковски не 
ќе дојдеше на највисоката политичка 
функција во државата, доколку не ја 
добиеше поддршката од Црвенковски 
по неговото заминување од партиското 
кормило. 

Но, со текот на времето работите се 
сменија. Односот меѓу премиерот и пр ет-
седателот се ладеше. Некој тука пре-
познаваше игра, манипулација, глуме-
ње некакво ривалство само да не се до-

бумеранг. Ете, и како дел од власта не 
може да се издејствува негово сим ну-
вање од американската црна листа. 
Настапите на Тачи не се само проблем 
на ДПА, туку и на целата коалиција на 
власт, пред сè, на ВМРО-ДПМНЕ. Се раз-
бира, политиката трпи препотенција и 
перверзија до извесна граница, но кај 
вториот човек на ДПА таа преминува во 
невкус и не е најсоодветна за постиг-
нување поголеми поени на партиското 
конто. 

Али Ахмети, пак, и неговата ДУИ се 
посебна приказна. Не можејќи уште дол-

ниот фактор. Е, тука ДПА знаеше да ис-
профитира од наивниот ангажман на 
ДУИ во Грција. Тачи одигра за десетка. 
Во овој случај ја искористи дарбата за 
неприкосновеност во давањето реван-
шистички изјави на сметка на Ахмети. 

КОЈ ГО ДРЖИ 
ЕДИНСТВОТО ВО 

ВМРО-ДПМНЕ?
По сè изгледа дека и покрај сите 

критики, опструкции, планови за ели ми-
нирање од власта и слично, во момен тов 
најстабилна партија во Македонија е 
ВМРО-ДПМНЕ. Да не звучи ова како пар-
тиски наклонет став кон некоја струја 
од политиката, но реално состојбите се 
такви. Субјектот кој го води Груевски мо-
жеби навреме ги прележа детските бо-
лести, па сега сипаниците наместо кај 
него, се појавуваат на лицата на оние 
кои ги поттикнаа мозолките. На ваков 
или на онаков начин, партијата е ста-
билна. Ги нема проблемите кои се при-
сутни во останатите коалициони или 

"По Конгресот, контактите со Шеке ринска 
се на ниво на случајни средби. Таа си избра 
свој стил на владеење, но не сакам да го ко-
ментирам, за да не се про длабочи кризата. 
Во минатите месеци не ја коментирам ра-
ботата на СДСМ, но еви дентно е дека другите 
говорат како ра ботите се очајни. Уште пове-
ќе што мислам дека новото раководство на 
СДСМ влезе во стапицата на ВМРО-ДПМНЕ".

Владо Бучковски

бие впечаток дека двете извршни функ-
ции се поврзани на најтесен начин. 
Веројатно не било така. Дуелот Буч ков-
ски - Црвенковски прерасна во остра 
политичка борба која донесе лоши ре-
зултати по рејтингот на СДСМ. Бранко 
му скрои план и на Конгрес ја доведе 
Шекеринска како човек од доверба. 
Кол ку таа доверба долго ќе трае? Дали 
можеби еден ден Радмила ќе ја примени 
тактиката на Владо, не можејќи веќе да 
ги прифаќа сугестиите и нарачките на 
шефот на партијата од зад кулиси? Рано 
е да се претпостави за таков развој на 
состојбите, иако политичкото минато 
тоа многу пати го покажало. 

Нешто слично, а можеби и идентично 
се случи во односот Георгиевски - Гру-
евски. Првиот, по повлекувањето, свој 
наследник најде во денешниот пре ми-
ер, а овој, пак, сакајќи да биде свој, а не 
нечиј, навреме се одлепи од тутор ство-
то кое му се сервираше. Радмила е тре-
тиот експеримент. Прашање е само до 
кога пациентот ќе издржи.

ПРЕПОТЕНТНИ И 
НАИВНИ

И во албанскиот политички резерват 
работите не стојат онака како што тие 
ги замислуваат. Доминираат суетите и 
интересите, а идеологијата е само ре-
торичка практика за оправдување пред 
електоратот. Веќе одамна Џафери е из-
бледена телевизиска фигура, па рабо-
тите на тој план тежат врз грбот на Тачи. 
Тој, пак, сакајќи да биде што поин те-
ресен и поироничен пред гледачите и 
политичката конкуренција, па истре су-
ва зелени кои потоа му се враќаат како 

"Јас чувствувам таков притисок и мислам де-
ка е време НСДП да почне сериозно да дебатира 
за излегување од власта, со един ствена цел да 
покажеме дека нашата борба не била само бор-
ба за позиции и за места во извршната власт и за 
добивање привилегии на поединци, меѓу кои 
сум и јас, и да бидам искрен, притоа да го изгу-
биме прво соп стве ниот, а потоа и идентитетот 
на партијата".

Иван Анастасовски, дел од прочуената колум на

опозициони партии. Можеби сега за се-
га таа е единствената која мами нови 
членови, но и нови имиња од парла мен-
тарната зграда, кои сè уште се мислат 
дали да останат во нечии редови или да 
преминат таму каде бројките се зго ле-
му ваат. 

Дали единството на партијата се др-
жи со непотизмот како метод, кој пов-
торно на една врата се провре во оп ш-
тествениот живот или е во прашање 
нешто друго, ќе покаже периодот кој 
претстои.

го да бегаат од фрустрациите, кои ги 
дем нат како сопствената сенка, инте-
гративците веќе не знаат кој чекор да 
го преземат за да го привлечат вни ма-
нието на јавноста, на власта и на меѓу-
народната заедница. Последниот излет 
на Ахмети во Атина и неговото барање 
пред Бакојани Албанците да влезат во 
процесот на преговорите за името на 
земјата, е уште еден потег плус, кој ве-
ројатно ќе ги закопа овие опозиционери 
во бездната на политичкиот амате ри-
зам, гледано од аспект на меѓуна род-
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