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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"ГУЖВА" ВО РАКОВОДСТВОТО НА СДСМ"ГУЖВА" ВО РАКОВОДСТВОТО НА СДСМ  

СДСМ не е во можност да го избира 
патот за своевиден процут или не-
каков си политички кам-бек, би-

дејќи тактиката која ја употребува ука-
жува на целосниот рушвет кој владее во 
партијата и на кризата која сè повеќе се 
продлабочува.

Тоа значи дека меѓу социјалде мо кра-
тите владее несигурност и тотална де зо-
риентираност, која ги покажа сите пр еч-
ки во стабилизирањето на позицијата на 
партијата во македонската политика. 

По сè изгледа, големото влијание на 
Бранко Црвенковски и неговото вра ќа-
ње во партијата, кај партиското членство 
предизвика бурна, но и контрадикторна 
реакција, едни со насмевка ја примија 
веста, додека другите живеат во страв и 
во исчекување.

Поради ова се наметнува прашањето 
дали враќањето на Црвенковски во 
СДСМ ќе има контрапродуктивен епилог 
или тој станува фатална болест за СДСМ, 
бидејќи неговото преголемо влијание 
придонесе да се влоши ситуцијата, така 
што тоа се одрази и врз состојбата во нај-
високото партиско раководство, кое во 
моментов е разединето и скарано меѓу 
себе. Секој на оној другиот му ги колва 
очите, бидејќи им гори под нозете. 

Имено, приврзаниците на непри ко-
сно вениот лидер почнаа да го чистат те-
ренот, додека оние кои сè уште ја под-
држуваат Шекеринска им возвраќаат на 
ударот.

Но, во овој временски политички те с нец 
сè уште недостасуваат "мртви и ранети". 

СУДИР ВО ВРВОТ
Во последно време сè повеќе се упо-

требува "воинствена реторика", која до 
пред неколку години беше својствена 
само на дуелот меѓу Никола Груевски и 
Љубчо Георгиевски, кои на крајот ги 
вкрс тија тупаниците во поранешниот хо-
тел "Панорама", при што докажуваа дека 
власта е премногу слатка и привлечна 
работа. На тој начин политичките деј-
ствија се пресликаа и во таборот на со-
цијалдемократите, преку ноќ членовите 
се прешалтуваат од еден во друг табор, 
надевајќи се дека мирно ќе ги преживеат 
сите внатрепартиски превирања. 

Но, дали тоа ќе биде така? Во овој мо-
мент некои сметаат дека враќањето на 
Бранко Црвенковски ќе го заврши га ло-

"Уште пред неколку седмици се залагав Црвенковски да го 
дефинира своето место, иако тој спомна дека се враќа како 
обичен член, но неговата изјава дадена потоа, каде го 
предизвика Груевски, не ми заличи како на изјава на обичен член 
на СДСМ", истакнува во својата анализа Владо Бучковски.

 Лојалниот човек на Црвенковски, Горан Минчев, оценува дека 
сегашната лидерка на партијата, која најави оставка на 
функцијата, не презема ништо за да се подобри партиската 

слика. Секретарот на партијата ја предупредува 
Шекеринска, доколку таа не преземе нешто, дека тој ќе го 
направи вистинскиот романтичарски чекор.

пирачкиот пад на рејтингот на партијата, 
односно СДСМ ќе се врати на старите 
патеки. Меѓутоа, нивните противници 
не ги даваат своите тешко стекнати по-
зиции. Значи, беше прашање само кога 
ќе пукне тиквата.  

Генералниот секретар на партијата, 
Го ран Минчев, инаку близок човек на 
Црвенковски, прв ја наруши сегашната 
пат-позиција и директно ја нападна ли-
дерката Радмила Шекеринска, затоа што 
наводно не го спровела заклучокот на 
Централниот одбор, кој бил донесен пр-
ед неполн месец. 

Во него се истакнува дека Шекеринска 
требало да формира работна група, која 
ќе се сретне со Црвенковски и од него 
да побара прецизен одговор, каков ќе 
биде неговиот иден ангажман во СДСМ, 
бидејќи тој јавно најави дека ќе се пре-
смета со Груевски, што ќе се случува ду-
ри на наредните парламентарни избори, 
без при тоа да биде на некоја партиска 
функција.

Горан Минчев й постави ултиматум 
на Шекеринска, нагласувајќи дека ли-
дерката мора да свика седница на Из-
врш ниот одбор, кој ќе ги утврди актив-
ностите за свикување конгрес, кој ќе би-
де посветен на решавањето на ката стро-
фалната состојба во која се наоѓа СДСМ. 

Лојалниот човек на Црвенковски оце-
нува дека сегашната лидерка на пар-
тијата, која најави оставка на функцијата, 
не презема ништо за да се подобри пар-
тиската слика. Секретарот на партијата 
ја предупредува Шекеринска дека до-
колку таа не преземе нешто, тогаш тој ќе 
го направи вистинскиот романтичарски 
чекор - како генерален секретар ќе сви-
ка состаноци на двете највисоки пар-
тиски тела, Извршниот и Централниот 
одбор, а тоа ќе го сторел со поддршка на 
најмалку една третина од членовите на 
органите, како што всушност и се пред-
видува со статутот на СДСМ.

Одговорот од Шекеринска пристигна 
многу брзо. Во него се потенцира дека 
писмото на Минчев е вистински одраз 
на паниката, која владее во групацијата 
околу него, затоа што на последниот 
партиски состанок, со голема поддршка 
во Извршниот одбор, минале кадров-
ските решенија на Шекеринска, кои би-
ле избрани за претседатели на собра-
ниските комисии и за потпретседател на 
Собранието.

Во одговорот на лидерката на СДСМ 
се наведува дека закажувањето на кон-
гресот го одолговлекувале токму луѓето 

утврдени околу Минчев. 
Ваквата ситуација, која може и да се 

нарече паника во редовите на СДСМ, 
ука жува дека ниту еден висок партиски 
функционер не се чувствува сигурен во 
тоа како ќе продолжи неговата поли-
тичка кариера.

Ова особено се чувствува во таборот 
на Шекеринска и на преостанатите со-
цијалдемократи, кои сè уште не ја из бра-
ле страната, надевајќи се дека во по сле-
ден момент ќе се одлучат да се качат на 
возот на посилната групација.

"Јас во оваа ситуација сум пора ди-
кален. Се за лагам за условно ре чено 
принудна управа каде што вршителот 
на должноста претседател ќе ги има 
сите ин ге рен ции, заедно со поддрш ката 
на еден поширок тим, да направи сè да 
по минеме подобро на локалните из бо-
ри. Очигледно е дека на локалните из-
бори не настапуваме 
како фаворити", вели 
во својот коментар из-
го рениот екс лидер на 
СДСМ, Владо Бучков-
ски.

"Тој потпретседател 
би добил строго на мен-
ски задачи, да подготви 
еден голем конгрес на СДСМ, на кој не 
само што би се избирал лидер, туку би 
се обиделе да направиме неколку битни 
проекти, кои понатаму треба да бидат 
клучот за пресврт во релациите СДСМ и 
обичен гласач на избори во РМ. Значи, 
ни треба дефинирање на нашата идео-
лошка платформа. Дефинирање на на-
шите позиции за стратешките интереси 
на РМ, и трето и натаму останувам на 
иде јата дека нам ни треба многу по-
демократски Статут, кој ќе даде можност 
за еден поинаков избор на првиот човек 
на партијата и воопшто за првите луѓе 
на ниво на општини", смета Бучковски.

 
"Во СДСМ почнува процесот за избор 

на нов претседател кој, за жал, не по-
требно се одолговлекуваше", се истак-
нува во соопштението на Шекеринска 
по внатрешните превирања.

Според неа, нејзината неотповиклива 
оставка од функцијата ќе ги спречи  
долгите и непродуктивни расправи, кои 
им нанесоа штета на партијата и на 
членството.

"Претседателката Шекеринска ќе про-
должи и понатаму да ја води де батата за 
заздравување на СДСМ отворено, без 
шпекулации и подметнувања, со чле но-
вите на СДСМ и во рамките на органите 
на телата на партијата, а не преку ме-
диумите", се вели во соопштението.
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"ГУЖВА" ВО РАКОВОДСТВОТО НА СДСМ С И Т Е  Л У Ѓ Е  Н А  С И Т Е  Л У Ѓ Е  Н А  
П Р Е ТС Е Д АТ Е Л О ТП Р Е ТС Е Д АТ Е Л О Т

Инаку, отворениот повик на гене рал-
ниот секретар Горан Минчев претста-
вува одраз на вистинските прилики во 
СДСМ. Таму "село гори, а баба се чешла". 
Секој ја префрла вината на другиот, така 
што одговорноста виси во воздух.  

"НЕ СУМ РАДИКАЛЕН!"
Отворената војна која се води во ре-

довите на СДСМ не покажува сигнали 
дека ќе се смири. Засега само Владо Буч-
ковски се обидува да ја анализира со-
стојбата. Тој смета дека писмото на Мин-
чев не е по негов вкус, при што нагласува 
дека поделеноста во СДСМ не е толку 
голема.

"Желбата на поединци да дадат свој 
придонес во консолидирањето на СДСМ 
ги надминува нивните можности со сво-
јот капацитет тоа да го направат, така 
што ценам дека и ова писмо не оди во 
таа насока".

Според Бучковски, Шекеринска ќе ја 
организира средбата со претседателот 
Бранко Црвенковски, на која ќе треба да 
се договорат околу неговиот ангажман 
во партијата.

"На средбата би требало Црвенковски 
да одговори на прашањето на која фун-
кција се враќа во партијата", вели Буч-
ковски, додавајќи дека во согласност со 
статутот на партијата конгрес мора да 
има, но останува дилемата дали на него 
ќе се избира нов претседател на СДСМ, 
или условно би се избрало времено ра-
ководство.

"Сметам дека во овој момент вре ме-
ното раководство е најдобро решение 
за СДСМ".

Тој истакнува дека според нему по-
знатите информации сè уште постојат 
два принципа околу кои ќе се води рас-
правата.

"Едниот принцип е да се оди со еден 
кандидат, кој би ги обединил сите. Вто-
риот, доколку не постои таков човек, кој 
не би го имал капацитетот на еден Цр-

вен ковски, да се остави простор со не-
говото враќање да дојде до големото 
окрупну вање на сите оние кои во из ми-
натиов пе риод се пасивизираа или дури 
го напуш тија СДСМ.

Јас не го наметнувам решението за 
враќање на Цревенковски на лидерската 
позиција, туку гласно говорам за мож-
ните решенија. За тоа зборував уште пр-
ед неколку седмици и се залагав Црвен-
ковски да го дефинира своето место, 
иако тој спомна дека се враќа како оби-
чен член, но неговата изјава дадена по-
тоа, каде го предизвика Груевски, не ми 
заличи како на изјава на обичен член на 
СДМ".

Тој оцени дека во овој момент имаат 
генерален секретар во оставка, лидер 
во оставка, па сходно на тоа треба да 
дадат оставка сите органи на партијата.

"Јас во оваа ситуација сум поради ка-
лен. Се залагам за условно речено при-
нудна управа каде што вршителот на дол-
жноста претседател ќе ги има сите ин ге-
ренции, заедно со поддршка на еден по-
широк тим, да направи сè да поминеме 
подобро на локалните избори. Очиглед-
но е дека на локалните избори не на ста-
пуваме како фаворити".

Искуствата покажаа дека колектив но-
то раководство во СДСМ не придонесува 
за стабилизирање на позицијата, но спо-
ред Бучковски тоа не треба да го плаши 
членството.

"Тој потпретседател би добил строго 
наменски задачи, да подготви еден го-
лем конгрес на СДСМ, на кој не само што 
би се избирал лидер, туку би се обиделе 
да направиме неколку битни проекти, 
кои понатаму треба да бидат клуч за пре-
свртот во релациите СДСМ и обичен 
гласач на избори во РМ. Значи, ни треба 
дефинирање на нашата идеолошка плат-
форма. Дефинирање на нашите позиции 
за стратешките интереси на РМ, и трето 
и натаму останувам на идејата дека нам 
ни треба многу подемократски Статут, 
кој ќе даде можност за еден поинаков из-

бор на првиот човек на партијата и вооп-
што за првите луѓе на ниво на општини", 
смета Бучковски.

ОПЦИИ И СЦЕНАРИЈА
    
Засега нема најави кога би се оства-

рила средбата меѓу Шекеринска и Црвен-
ковски, иако претседателот на државата 
веќе преку својот емисар јасно й ис пра-
ти порака на партиската лидерка дека 
тој е газда, а сите други можат да му би-
дат поданици, односно "да му ги бак ну-
ваат или мијат нозете". 

Затоа сè до неговото враќање во 
СДСМ сите варијанти се во опција, може 
на конгресот да се оди со избор на нов 
лидер. Но, тоа така би било доколку Зо-
ран Заев се кандидира за лидер. Исто 
така, во оваа опција се вклучени и Игор 
Ивановски и Андреј Петров, кои како 
луѓе од доверба на Црвенковски, ќе би-
дат страшна противтежа на струмичкиот 
градоначалник, кој ете влета во поли тич-
ката шема и интрига на шефот на др-
жавата и компромисот кој го направи со 
премиерот на Владата на РМ. 

Во секој случај избирањето колек-
тивно раководство или в.д. претседател 
кој ќе раководи со СДСМ до мај нема да 
бидат добитна комбинација, бидејќи во 
секој случај сè зависи од ќеифот на Бр-
анко Црвенковски, кој до мај идната 
година мора да ја извршува функцијата 
претседател на државата.

Тој е и ага и паша, сите останати се слу-
чајни минувачи во македонската поли-
тика. Тоа значи дека СДСМ не успеа да 
пронајде негов наследник, кој всушност 
ќе го засени придонесот на Црвенковски 
во етаблирањето на партијата. Затоа се 
појавија групации или табори, кои се 
оби дуваат да си "потпикнуваат" афери 
или аферчиња, при тоа не мислејќи на 
партијата, која им овозможи да се до г ра-
бат до одредена партиска или држав-
ничка функција.

(ОД ЛЕВО) РЕНТГЕНСКА СЛИКА НА ВРВОТ НА СДСМ – ГОРАН МИНЧЕВ, ГЕНЕРАЛЕН (ОД ЛЕВО) РЕНТГЕНСКА СЛИКА НА ВРВОТ НА СДСМ – ГОРАН МИНЧЕВ, ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАР ВО ОСТАВКА, РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА, ЛИДЕР ВО ОСТАВКА, ЈАНИ МАКРАДУЛИ, СЕКРЕТАР ВО ОСТАВКА, РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА, ЛИДЕР ВО ОСТАВКА, ЈАНИ МАКРАДУЛИ, 
ПОТПРЕTСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ НА РМ, ИГОР ИВАНОВСКИ, ПОТПРЕTСЕДАТЕЛ НА СДСМ И ПОТПРЕTСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ НА РМ, ИГОР ИВАНОВСКИ, ПОТПРЕTСЕДАТЕЛ НА СДСМ И 
БЛИЗОК ЧОВЕК НА ЦРВЕНКОВСКИ, АБОЛИЦИРАНИОТ ГРАДОНАЧАЛНИК И ПОТПРЕTСЕДАТЕЛ БЛИЗОК ЧОВЕК НА ЦРВЕНКОВСКИ, АБОЛИЦИРАНИОТ ГРАДОНАЧАЛНИК И ПОТПРЕTСЕДАТЕЛ 
НА СДСМ, ЗОРАН ЗАЕВ И НЕГОВАТА СОПАРТИЈКА ЦВЕТАНКА ИВАНОВАНА СДСМ, ЗОРАН ЗАЕВ И НЕГОВАТА СОПАРТИЈКА ЦВЕТАНКА ИВАНОВА


