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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

" И  Ѕ В Е З Д А Т А  Н А  ' С О Н Ц Е Т О '  З     Г А С Н А "" И  Ѕ В Е З Д А Т А  Н А  ' С О Н Ц Е Т О '  З  

Најавата на Радмила Шекеринска 
за напуштање на лидерската по-
зиција во СДСМ ги исплаши сите 

нејзини душегрижници, кои само до 
вчера, односно до пред одржувањето 
на предвремените парламентарни из-
бори, јавно преку медиумите, се из-
јаснија дека имаат желба да ја наследат 
и тие да ја водат партијата. На тој начин 
не само што им ја предадоа на "ла во-
вите", туку и й го свртеа грбот, сметајќи 
дека таа ќе ја преземе одговорноста за 
лошиот рејтинг на СДСМ, кој по низата 
внатрепартиски превирања и по де-
баклот на изборите не може да се пре-
познае, односно е во нокдаун, бидејќи 
не успеа да се прилагоди на новата ма-
кедонска политичка рапсодија.

Меѓутоа, Шекеринска ги надмудри... 
ги остави да се "печат" во тешките (ад-
ски) партиски маки кои, по зами нува-
њето на Бранко Црвенковски за прет-
седател на Република Македонија, уште 
повеќе се продлабочуваат.

Имено, партијата е во колапс затоа 
што по заминувањето на вечниот 
"вожд" од функцијата претседател на 
СДСМ, "лидершипот" не успеа да про-
најде достоен и оригинален наследник, 
кој ќе ги препороди социјалде мокра-
тите.

Внатрепартиските превирања се 
одразија врз политичкиот рејтинг, кој 
од 2004 година континуирано се на ма-
лува. Предвремените парламентарни 
избори во Македонија беа само маска 
за ненадминливата тешка криза во 

 Основната грешка која ја 
направи СДСМ е тоа што не го 
прежали стариот лидер и не 
создаде нов политички мангуп, 
кој ќе ги издигне од пепелта.

Затоа цели четири години 
социјалдемократите тапкаат во 
место. Бучковски дојде, па 
замина. Шекеринска дојде, па и 
таа се подготвува да замине, 
иако нејзиното заминување 
треба да го аминува 
партискиот Конгрес.

За разлика од нејзините 
внатрепартиски противници 
(без'рбетници), таа има "кичма" 
да ја признае победата на 
коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, и 
самарот за тоа да го преземе 
врз себе.

Овој потег на лидерката 
отвори многу важни партиски 
дилеми, кои секојдневно и 
алармантно чукаат на портите 
на "Бихачка". Но, дали некој 
има намера да ги слуша 
"богородичните ѕвона"? СДСМ, која со месеци се одразува и врз 

членството, кое се расцепка на "Бран-
ковисти", "Бучковисти", "Титовисти" итн.

На крај, Шекеринска сепак победи, 
бидејќи остана доследна на себе и ја 
презеде одговорноста за партискиот 
изборен пораз, кој ниту еден од пот-
претседателите или некој од органи-
зационата шема не сакаше да си го 
префрли на сопствениот грб. Тоа значи 
дека лидерката си ја спаси политичката 
кариера. Само судбината ќе покаже де-
ка поразот беше природна последица 
на сè она што се случуваше во СДСМ, но 
и на приликите во Македонија, каде 
"портокаловите" сили ја искористија 
својата драгоцена изборна шанса.

БЕЗ ХАРИЗМА
Многумина сметаат дека Шекеринска 

е "готова", иако дел од најтесното па р-
тиско раководство се обидува да ја 
премисли во однос на оставката. Тоа, 
пред сè, ќе зависи од многу фактори. 
Прво од нејзиниот политички карактер, 
бидејќи за разлика од внатрепартиските 
противници (без'рбетници) кои ги има, 
таа сепак се покажа како лидер со 
"кичма" кога ја призна победата на коа-
лицијата на ВМРО-ДПМНЕ, и "самарот" 
за тоа да го презеде врз себе. Овој потег 
на лидерката отвори многу важни пар-
тиски дилеми, кои секојдневно и алар-
мантно чукаат на портите на "Бихачка". 
Но, дали некој има намера да ги слуша 
"богородичните ѕвона"? 

Во 2004 година "Ѕвонарот" симбо-
лично ја напушти сдсмовската поли-
тичка сцена и се вработи како прет се-
дател на РМ, но секогаш ѕиркаше и сè 
уште се "пули" во партијата, бидејќи таа 
од него направи политички "Бог", кој 

оди по земја. Всушност, ниту Бучковски, 
а ниту Шекеринска можеа да ја уништат 
неговата харизма. Харизматичноста е 
од Бога дадена, а сè друго може да биде 
бледа копија. Основната грешка која ја 
направи СДСМ е тоа што не го прежали 
стариот лидер и не создаде нов по-
литички мангуп, кој ќе ги издигне од 
пепелта. Затоа цели четири години со-
цијалдемократите тапкаат во место. 
Бучковски дојде, па замина. Шекеринска 
дојде, па и таа се подготвува да замине, 
иако нејзиното одење треба да биде 
аминувано на партиски Конгрес.

Во овој момент постојат две солуции, 
"шекерната приказна" да доживее THE 
END или HAPPY END!? Но, сепак главно 
прашање останува дали партијата ќе ја 
"соџвака" новата политичка криза, или 
ќе го чека враќањето на Црвенковски? 
Доколку членството се одлучи за оваа 
варијанта тогаш примерот со колек-
тивните претседателства или со при-
времениот претседател партијата уште 
повеќе ќе ја води кон дното, а ризикот 
ќе го преземе некој друг грешник. 

БОРБА ПРОТИВ СИТЕ
Во овој случај Радмила Шекеринска 

сама влезе во политичката стапица, ко-
ја не можеше да ја избегне. Таа одвнатре 
й беше наметната. Владо Бучковски мно-

"Принципот кој го востановив 
во 2006 година при изборот за 
претседател на партијата, дека 
при изборен пораз треба да се 
понесе одговорност, го почи-
тувам и денес и од тие причини 
ја поднесувам оставката", изјави 
Радмила Шекеринска, потврду-
вајќи го својот принципиелен 
став.
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" И  Ѕ В Е З Д А Т А  Н А  ' С О Н Ц Е Т О '  З     Г А С Н А " Г А С Н А "

THE END ИЛИ THE END ИЛИ 
HAPPY END ЗА HAPPY END ЗА 
"ШЕКЕРНАТА""ШЕКЕРНАТА"  

ПРИКАЗНА ВО СДСМПРИКАЗНА ВО СДСМ
На тој начин, не само што се бореше 

против "Бучковистите", туку се бореше 
и против приврзаниците на Црвен ков-
ски, како и на "Титовистите", кои речиси 
по наредба се одметнаа, а подоцна кога 
се вратија во јатото само уште повеќе ја 
разнишаа лидерската позиција на Рад-
мила Шекеринска.

Тоа значи дека таа имаше премалку 
време да ја среди партијата. Додека 
Шекеринска се бореше против сите за 
да го зачува единството, всушност за-
борави на народот, на партиското член-
ство и на земјата, така што на пред вре-
мените парламентарни избори СДСМ 
настапи без изборна програма.

Она што до вчера беше нејзин сим-
бол "И Сонцето е ѕвезда", како бумеранг 
й се врати. "Сонцето" на Радмила Ше-
керинска згасна. И тоа најмногу по неј-
зина вина. Компромис не се прави со 
стари и со недокажани кадри, туку со 
свежи и нови лица. Згора на сè, ако се 
додаде и нејзината најслаба алка, нема-
њето лидерска харизма, тогаш навис-
тина прави вистински потег, достоен са-
мо на малкумина лидери, кои остану-
ваат на принципиелните ставови.

Инаку, што се однесува до поли-
тичкиот рејтинг таа навистина треба да 
се запраша кој всушност го креваше 
рејтингот на Никола Груевски: опози-
цијата, СДСМ, Груевски или и Црвен-
ковски... Нека се праша дали двајцата 
најмоќни политичари во Македонија не 
си градеа политичка отстапница, ед-
ниот да остане премиер, а другиот да 
биде претседател. Тоа значи дека СДСМ 
беше исфрлен во втор план. Кои ра зуз-
навачи ја градеа политичката кариера 
на премиерот? Едниот му е братучед, а 
другиот е "братучед" на...

БАРДОВИ НА 
ПОЛИТИЧКОТО 

ГЛУМИШТЕ
Сега можеби е доцна за совет или за 

одговор на овие прашања, но сепак сè 
уште има време за СДСМ и за Ше ке рин-

ска како пратеник и принципиелен по-
литичар. Откако се изгоре... што ќе пра-
ви Шекеринска?!

Навидум сонцето ги пробива тем ни-
те облаци, но нема јунак меѓу машките 
јунаци во СДСМ. Игор Ивановски мол-
чи. Зоран Заев се откажува. А Андреј 
Пет ров ја нема поддршката од член-
ството. Може ли СДСМ да се потпре на 
старите кадри, Никола Поповски или 
Благој Ханџиски? Двата барда на поли-
тичкото глумиште сè уште не се впуш-
таат во директна битка за лидерската 
фотелја во СДСМ. Тие чекаат да им "на-
мигне" Бранко Црвенковски, а дури 
потоа да се впуштат меѓу членството. 
Меѓутоа, сега сè зависи од вечниот 
претседател, кој доколку се одлучи пов-
торно да се кандидира за претседател 
на РМ, тогаш вратата им е отворена. Но, 
ако Бранко се враќа, тогаш нивната ка-
риера во СДСМ и во политиката ќе биде 
лоцирана на буниште. Затоа, сите очи 
се свртени кон "претседателот"!? Од 
него ќе зависат многу работи во пар-
тијата, од тоа како СДСМ ќе се однесува 
во Собранието до политичкиот став за 
името на Република Македонија, кое во 
меѓувреме беше преголем залак не 
само за социјалдемократите, туку и за 
вмровците.

Потпретседателот Игор Ива-
нов ски, иако одлуката на Ше ке-
ринска ја смета за избрзана, се-
пак ја оп равдува. Според него, 
сосема е ле гитимно и потребно 
да се понесе одговорност по 
ваков изборен дебакл.

"Нам сега ни е потребен мудар 
и ефикасен концепт за тоа како 
по овие избори да излеземе по-
силни, многу значајно пообе ди-
нети и да се вратиме кај многу- 
бројното член ство кое ни ја даде 
довербата на овие избори".

Вториот потпретседател, ст ру-
ми чкиот градоначалник Зоран 
Заев, кој заедно со Игор Ива нов-
ски важи за еден од најсериозните 
пре тен денти за иден претседател 
на СДСМ, има спротивен став. Тој 
смета дека Шекеринска не е ви-
новна за из борниот пораз. Оче-
кува и цен тра лата и општинските 
организации да направат сè за 
да ја разубедат во намерата за 
оставка.

"Својствено на карактерот на 
мојата претседателка, таа има пр-
инципиелни ставови, горда е, до-
стоинствена и ова е израз на неј-
зините карактерни особини, си-
гур но, но верувам дека ќе ус-
пееме да ја разубедиме во оваа 
работа", изјави Заев.

гу брзо согоре, односно не се снај де, а 
другите претенденти за партиската фо-
телја не можеа да ја победат на из бор-
ната конференција. 

"Јас чувствувам одговорност 
да се ставам на располагање на 
идниот претседател на партијата, 
на идното раководство, да по-
могнам со своето искуство и со 
своето знаење", изјави "изго ре-
ниот" Владо Бучковски.

"Сметам дека тоа би било нај-
продуктивно за партијата. Не е 
продуктивно ако претседателот 
на партијата, кој замина пред две 
години, сега повторно да биде 
еден од претендентите", додаде 
Бучковски.


