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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Не е тоа звук на ѕвонец, не е тоа 
удар по маса, не е тоа татнеж од 
далечина, не е маалска бркот ни-

ца, не е "град" среде лето, не е силна 
грмотевица, не е новогодишна петар-
да... не е ништо од сè ова, но сепак е 
експлозија! Експлозија од демократија! 
ДА! Имало и такво нешто. Експлозија од 
демократија. Да не беше лидерот на 
новите социјалдемократи немаше да 
знам дека постоела и експлозија од де-
мократија. Немаше да знам дека жи-
веам во држава, во која демократијата е 
под толку висок напон, што може да 
предизвика експлозија. Немаше да 
знам дека "пукаме" од демократија и во 
Владата, и во Собранието, и во пар ти-
ите, да не беше "другарот" Тито.

Колку што мене ме служи помнењето, 

Велат поради жени се губеле 
држави. Поради жени 
почнувале војни. Поради жени 
се одело на двобој. Поради 
жени... но во историјата. Во 
денешницава поради жени се 
распаѓаат партии. Така некако 
може да се опише бурата во 
НСДП. Сè почна со државниот 
секретар во Министерството за 
одбрана Лилјана Стериовска, и 
се чини дека нештата и ќе се 
затворат (допрва ќе видиме 
како), токму со нејзиното име. 
Лажната или, пак, не диплома 
за завршено високо 
образование, која всушност и 
ја повлече лавината, допрва би 
требало судот да ја утврдува, 
иако МВР многу јасно и 
концизно соопшти дека 
располага со соодветни докази, 
кои потврдуваат оти 
Стериовска во МО работела со 
лажна диплома.

Сума сумарум, во НСДП врие 
како во кошница. Секој со 
секого, секој за секого. Не се 
знае кој кого мести во 
ситуацијата, а кој наивно уште 
еднаш влегува во 
социјалдемократска 
револуција. Но, револуцијата 
ги јаде сопствените деца. 
Всушност, како и секогаш! 
Петте минути секогаш траат 
кратко, само што политичарите 

тоа секогаш го осознаваат 
предоцна.

во изминативе седумнаесет години во 
Република Македонија, колку што всуш-
ност и имаме можност да практикуваме 
демократија, нашите политички партии 
(се разбира, оние кои сè уште опсто-
јуваат), секогаш имале проблем со де-
мократијата. Недостатокот од демо кра-
тија сè уште е сериозен проблем на си-
те политички субјекти во земјава, иако 
досега требаше овој процес да биде 
надминат. Но, можноста од создавање 
на таканаречена фракција или, пак, јав-
но соопштување на мислење, различно 
од она што го има претседателот на пар-
тијата, по правило завршувало со пре-
земање драконски мерки кон тие чле-
нови на партијата, односно нивно ис-
клучување од партиските редови или 
максимално маргинализирање. Токму 
затоа нашите политички партии сè уште 
функционираат по правилото, како што 
ќе рече претседателот, односно по ста-
риот добар комунистички систем, кој 
одам на требаше да го напуштиме. Че-
корејќи кон Европа веројатно малку по 
малку и го напуштаме тој систем, но ни-
како и практиката на функционирање 
на политичките партии, која и натаму 
мо ра строго да остане под контрола на 
лидерот!

Токму затоа и сум изненадена од из-
јавата на претседателот на НСДП, Тито 
Петковски, кој најновите случувања во 
својата партија, ниту помалку ниту по-

веќе, ги нарече експлозија на демо кра-
тијата. Да! Токму тој! Другарот Тито од 
СКМ. Факт е дека новонастанатата си-
туа ција одекна во јавноста како бомба, 
но не сум сигурна дека таа експлодира, 
поради демократијата!?

ЛОТО ЖДРЕПКА ЈА 
ИЗВЛЕЧЕ 

СТЕРИОВСКА!?
Двегодишното успешно прикривање 

на внатрешната ситуација во партијата 
излезе на виделина. Пукна како балон, 
одекна како бомба! НСДП се чини дека 
на јавноста й го прикажа своето вис-
тинско лице, односно со неа ја подели 
својата голгота!? Ситуацијата во која се 
најде врхушката на оваа политичка пар-
тија речиси и немаше друг избор освен 
на јавноста да й ја наслика сликата, так-
ва каква што ја гледа, односно секој од 
нив на свој начин се обиде да ја каже 
својата вистина, која се чини е само 
иницијална каписла за она што допрва 
треба да се случува во оваа партија.

Велат, поради жени се губеле др жа-
ви. Поради жени почнувале војни. По-
ради жени се одело на двобој. Поради 
жени... но во историјата. Во денешни-
цава поради жени се распаѓаат партии. 
Така некако може да се опише бурата 

ДЕМОКРАТСКА   ЕКСПЛОЗИЈАДЕМОКРАТСКА  
ГО УНИШТУ  ВА ТИТО!?ГО УНИШТУ 

ЌЕ ДОНЕСЕ ЛИ НОВИОТ ЌЕ ДОНЕСЕ ЛИ НОВИОТ 
КОНГРЕС ПРОМЕНИ ВО НСДП?КОНГРЕС ПРОМЕНИ ВО НСДП?
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прашањето, како за сè тоа не знаел ми-
нистерот за одбрана Лазар Еленовски? 
Кога за тоа дознал нејзиниот партиски 
претседател Тито Петковски? Како тоа 
МВР побара да ја испита токму Сте риов-
ска, при толку косовски студенти во 
Владата? Премногу наивно да се верува 
дека Министерството за внатрешни ра-
боти направило случаен избор, и во 
ждрепката се нашло името на Лилјана 
Стериовска!?

Не. Се работи за одамна подготвен 
план, кој се чини дека го изненади само 
лидерот на партијата Тито Петковски 
или, пак, тој сакаше така да изгледа во 
јав носта, бидејќи токму од неговата пар-
тија, велат дека и тој, како и сите тие, за 
дипломата на нивната сопартијка Сте-
риовска знаеле уште пред шест месеци. 
Сепак, јавното обелоденување на овој 
скандал предизвика верижен систем и 
револт на дел од членството, пред сè, 
насочен кон нејзиниот претпоставен, 
ми нистерот за одбрана Лазар Еленов-
ски кој, поради погибијата на единае-
сетмината во хеликоптерската несреќа, 
се соочува со барање за оставка. И не 
само од нив, туку директно и од првиот 
човек, од претседателот на партијата, 
Тито Петковски, кој ова барање на сво-
јот министер му го соопшти преку прес-
конференција. За циркузот да биде по-
голем, во одбрана на Еленовски се ја-
вија неколкумина пратеници, кои ви на-
та ја насочија кон Петковски, но има и 
такви кои за малку физички не се пре-
сметаа со министерот на една од партис-
ките седници.

ФРАКЦИИ ЈА ТРЕСАТ 
НСДП

Сума сумарум. Врие како во кошница. 
Секој со секого, секој за секого. Не се 
знае кој кого го мести во оваа ситуација, 
а кој наивно уште еднаш влегува во со-
цијалдемократска револуција. Но, ре-
волуцијата ги јаде сопствените деца. 
Всушност, како и секогаш. Петте минути 
секогаш траат кратко, само што поли-
тичарите, тоа секогаш го осознаваат 
пре доцна. Веројатно на некои членови 
на партијата, можеби и на дел од пра-
тениците од НСДП, малку подоцна ќе 
им стане јасно дека се дел од добро 
смис лен филм, со јасна и прецизна за-
вршница. Можеби јавно објавената ос-
тавка на Стериовска од местото др-
жавен секретар за одбрана беше само 
еден чекор за сопирање на нејзиното 
комплетно бришење од партиската ба-
за, во која сè уште котира значајно? Мо-
жеби Еленовски ќе поработи малку на 
сопствената совест и ќе поднесе остав-
ка од морални причини? Можеби, мо-
жеби? Во меѓувреме, ќе видиме уште 
неколку епизоди од оваа сапунска се-
рија, во која се чини дека наскоро ќе 
бидат вклучени и други актери.

во НСДП. Сè почна со државниот сек ре-
тар во Министерството за одбрана Лил-
јана Стериовска, и се чини дека нештата 
и ќе се затворат (допрва ќе видиме ка-
ко), токму со нејзиното име. Лажната 
или, пак, не диплома за завршено ви-
соко образование, која всушност и ја 

повлече лавината, допрва би требало 
судот да ја утврдува, иако Министер-
ството за внатрешни работи многу јас-
но и концизно соопшти дека располага 
со соодветни докази, кои потврдуваат 
дека Стериовска во МО работела со 
лаж на диплома. Но, тука се поставува 

ДЕМОКРАТСКА   ЕКСПЛОЗИЈА ЕКСПЛОЗИЈА  
ГО УНИШТУ  ВА ТИТО!?ВА ТИТО!?

ПЕТКОВСКИ СООЧЕН СО ПЕТКОВСКИ СООЧЕН СО 
НЕИЗВЕСЕН РЕИЗБОРНЕИЗВЕСЕН РЕИЗБОР

ЕЛЕНОВСКИ - КАМЕН НА ЕЛЕНОВСКИ - КАМЕН НА 
СОПНУВАЊЕ ВО ПАРТИЈАТАСОПНУВАЊЕ ВО ПАРТИЈАТА
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ДИОНИСОВИ ЧЕСТВУВАЊА ПО 15. ПАТ

Дионисови слави "Мину Угриновска"
Културен центар "Скрб и утеха-Тиха"
Градска библиотека "Браќа Миладиновци"
22 и 23 февруари 2008 г. поч. 20 часот

Возобновени древно македонски чествувања во чест на Дио ниса 
оваа Божја година по 15. пат. Семакедонски сред би во духот на Европа 
без граници. Обединување на ма ке донската култура од Пирин, Егеј, 
Преспа, Гора, Голо Брдо... песни и ора, прет ста ву вање книги, театарски 
претстави, филмски проекции... беседи... Промоција на филмот "Да-
рување светлина", снимен во Мала Прес па кај Македонците во Албанија. 
Женска вокална група од Мо со миште, Гоце делчевско. Вокална група 
од Мала Преспа... дует Пир гови од Пиринско... претставување на 
книгата "Македонијада" од Иван Сингартиски од Мосомиште... 
оркестарот "Маке донија" од Гоце Делчев, гости од Егејско..."Да си 
подадеме рака, да ги укинеме границите, да летаме слободно како 
птиците"- настап на култниот театар "Скрб и утеха"... филм за 
славењето на Ѓурѓовден кај Ма кедонците во Гора, учес ник на 
меѓународниот фестивал во Нирн берг... дојдете да го доживеете 
македонизмот како култ на сла ве ње, песни и ора, дарување 
култура и човекољубие на "Дио ни совите слави".

Но, како и да е, партијата на Пет ков-
ски, која на минатите избори старту-
ваше многу силно и која се создаде ка-
ко резултат на разочараноста на дел од 
членовите на СДСМ, се соочува со теш-
ка криза која, за жал, пред сè, е ини-
цирана од внатре, односно од самите 
членови кои, свесни за фактот дека од 
ден на ден нивната партија сè повеќе го 
топи некогашниот рејтинг, се обидуваат 
да си го најдат сопственото место. Спо-
ред наши информации, дел од нив веќе 
сериозно соработуваат со својата не-
когашна партија СДСМ, додека друг дел 
свесни дека набрзо ќе има избори се 
обидуваат да се најдат на вистинското 
место.

Пратеничката група на оваа партија 
е во сериозен раскол. Дел од нив веќе 
активно работат на промени во пар ти-
јата, а првиот тест е инсистирањето за 
оставка на Стериовска од партиските 
тела, при што сметаат дека таа им на-
правила голема штета. Тука некаде се 
наоѓа и нивниот револт од поставу ва-
њето на пратеникот Иван Анастасовски 
за потпретседател на НСДП, за кој сме-
таат дека не го заслужува ова место, 
пред сè, поради неговите години, но и 
поради неговиот нервозен карактер. 
Од друга страна, пак, претседателот на 
партијата, Тито Петковски, заедно со 
неговиот потпретседател Анастасовски, 
се обидуваат да го амортизираат ударот 
со Стериовска, но и да го сменат од 
функцијата министерот Лазар Еленов-
ски кој, пак, го обвинуваат за тесни врс-
ки со премиерот Никола Груевски.

"ТИТОВИТЕ 
ПИОНЕРИ" ОДАТ НА 

КОНГРЕС 
Во целата рашомонијада која се слу-

чува во НСДП, централно место имаат 
не само Стериовска и Еленовски, туку и 
самиот лидер на партијата Тито Петков-
ски, кој и покрај неговото големо ис кус-
тво во политиката, сепак во моментов 
не се снаоѓа најдобро. Причини за тоа 
има повеќе. Пред сè, поради фактот 
што Петковски прв пат се наоѓа во си-
туација нештата да зависат од него, или 
подобро кажано, ситуација во која тој 
мора да пресече и, се разбира, после-
диците од таа одлука, без оглед каква е, 
да ги сноси лично тој. Досега, во не го-
вата претходна партија СДСМ, секогаш 
се наоѓаше во ситуација на втор човек 
или, пак, беше човек од сенка, како што 
го нарекуваа, каде имаше идеална по-
ложба да може да критикува секого, без 
при тоа да биде директно одговорен за 
тоа. Но, овој пат како лидер на партија 
одговорноста се наоѓа кај него. За жал, 
се покажа дека Петковски воопшто не 
поседува квалитет за менаџирање на 

партиските процеси, кои не секогаш се 
одвиваат како што е планирано. На про-
тив, многу често се случува да се со зда ва 
револт кај членовите, особено до кол ку 
партијата е дел од власта, кој често пре-
раснува во групирање или попу ларно 
наречено формирање фракција.

За жал, овие процеси во НСДП се 
не миновни. Формирањето фракција е 
неизбежен процес, кој може дополни-
телно да ја влоши состојбата. Оваа си-
туација, која Петковски очигледно ја 
испушта од раце, дополнително се вло-
шува и со неговите настапи, на кои јав-
но бара оставка од сопствениот минис-
тер, што говори за фактот дека тој не 

може да ги контролира сите членови на 
партијата. Јавното препукување е само 
уште еден доказ дека партијата е во 
тежок раскол, чија завршница се оче-
кува да биде позната на Конгресот на 
НСДП, закажан за 22 март, на кој под 
лупа ќе биде ставена довербата, не са-
мо на Петковски како претседател, туку 
и на највисоките партиски изборни те-
ла. И тоа токму сега кога секоја партија 
по правило би требала да биде нај цврс-
та, односно во периодот пред вонред-
ните парламентарни избори. Доколку 
продолжи вака не е исклучено НСДП на 
наредните избори да освои само два 
пратеника.

КОЛКУ ТЕЖИ НСДП ВО ВЛАДАТА?КОЛКУ ТЕЖИ НСДП ВО ВЛАДАТА?


