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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Ш Т О  С О Ц И Ј А Л Д Е М О К Р А Т И Т Е  Д     О Б И Ј А  О Д  К О Н Г Р Е С О Т ?Ш Т О  С О Ц И Ј А Л Д Е М О К Р А Т И Т Е  Д   

Тој ќе го "исфура" 
неколкумесечниот пост, ќе го 
зближи членството, но не 
постои гаранција дека ќе успее 
да го победи ВМРО-ДПМНЕ на 
локалните и на 
претседателските избори.

Позицијата привремен 
лидер претставува меч со две 
острици, бидејќи на аверсот од 
денарот демнее ликот на 
Бранко Црвенковски, додека 
на реверсот се цртите на 
лицето на Зоран Заев.

Тоа што тој мора да се 
жртвува за партијата, за 
подоцна СДСМ да го фрли на 
буниште, е последица на 
севкупната политичка 
внатрепартиска клима, која не 
му дозволува да мрдне од 
местото за кое сега е венчан.  

Социјалдемократскиот сојуз го 
преживеа VIII партиски конгрес, 
оставајќи го Зоран Заев да се ни-

ша во "расклатената фотелја", бидејќи 
како в.д. лидер тој има само една задача 
- да "клима" со глава и да го смирува рас-
караното членство, кое откако се на-
прави параспур, сега се колне во фо-
тографијата на Бранко Црвенковски, 
кој го чекаат да се врати од "не кол ку-
годишното боледување".

Имено, назначувањето на стру мич-
киот градоначалник и голем должник 
на претседателот на Република Ма ке-
донија, претставува изнудена солуција, 
бидејќи за СДСМ не постоеше друга 
алтернатива за излез од големата пар-

тиска и политичка криза. На тој начин 
Заев ќе го "исфура" неколкумесечниот 
пост, ќе го зближи членството, но не 
постои гаранција дека ќе успее да го 
победи ВМРО-ДПМНЕ на локалните и 
на претседателските избори. Тоа значи 
дека в.д. претседателот на социјал де-
мократите има неблагодарна функција, 
кој во улога на стечаен управник треба 
фирмата да ја врати од мртвите.

Во секој случај, Заев претставува нај-
добро привремено решение, бидејќи 
многу високи партиски функционери 
се гледаа преку око, така што при доне-
суваа партијата да тоне до бескрај, ос-
тавајќи го членството и симпатизерите 
да се чудат на сè она што се случува со 
СДСМ. 

А што сè се случуваше во пунктот на 
социјадемократите? Поразот на пред-
времените парламентарни избори пр ет -
ставуваше врв на внатрепартиската 
криза, која некои социјалдемократи ја 
оценија како последица на агресивната 
популистичка кампања и пропаганда 
на владејачката гарнитура.

Меѓутоа, токму таквата погрешна те-
за ја отслика вистинската состојба во 
СДСМ. Таа доволно зборува дека кри-
зата кај социјалдемократите е многу 
поголема од тоа што се предвидуваше, 
бидејќи вината за слабиот рејтинг не 
треба да се бара во "комшилукот", туку 
во своето јато. Многу истакнати соци-
јалдемократи ја напуштија партијата, 
бидејќи едноставно беа избркани, а 
нивните наследници го крчмеа името и 
реномето на СДСМ. Тоа значи дека не-
кој безобразно се однесуваше и аши-
куваше, благодарение на зачуваната 
слава и на популарноста на одредени 
кадри, кои сè уште се надеваат дека 
социјалдемократите ќе се вратат на 
власт. Но, всушност немаа каде да одат. 
Тие преку ноќ мораа да станат илегалци 
во својата партија.

УРА ДРУГАРИ
    
"Имам намера, заедно со тимот со 

кој ќе работам, да создадам атмосфера 
во која нема да глумиме единство, нема 
да манифестираме единство за да се 
покажуваме пред другите. Не! Ќе ја во-
дам партијата во духот на секојдневно 
потврдување на единството, кое од-
напред ќе се подразбира. Сакам секој 
наш член да ме има за другар, во очите 
на секого да видам дека е горд што е 
дел од СДСМ", истакна по изборот Зо-
ран Заев, кој претставува понтонски 
мост меѓу Бучковистите, Црвен ковис ти-
те, приврзаниците на Шекеринска итн.

Може ли сега полесно да се дише во 
СДСМ? Дали во последен момент се 
спаси партијата од уште поголем рас-
кол? 

Одговорот на овие прашања може 
да се насети, бидејќи заклучокот ќе го 
коваат сите, особено оние кои успеаја 
да ја зачуваат својата партиска пози-
ција, која ја држеа пред Конгресот.  
По Конгресот струмичкиот градо на-
чалник и новоизбран в.д. претседател 
на СДСМ може да биде задоволен од 
првиот впечаток, но никако не смее да 
биде задоволен од сегашната пат-по-
зиција во партијата, бидејќи таа е многу 
полоша отколку што се претпоставува. 
Имено, позицијата привремен лидер 
претставува меч со две острици, би-
дејќи на аверсот од денарот демнее ли-
кот на Бранко Црвенковски, додека на 
реверсот се цртите на лицето на Зоран 
Заев. 

Делегатите на Осмиот конгрес на 
социјалдемократите гласаа за един-
ственото решение, кое во овој момент 
може да ја стопира натамошната пар-
тиска девалвација. Заев ќе раководи со 
партијата до мај идната година, а потоа 
се враќа "Петар Велики" во СДСМ. Од-
луката за конечен избор за лидер на 

СО ТУПАНИЦА ВО ГОРКА ПОБЕДАСО ТУПАНИЦА ВО ГОРКА ПОБЕДА
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СРАМ НЕ СРАМ ЗАЕВ СРАМ НЕ СРАМ ЗАЕВ 
МОРАШЕ ДА ПРИФАТИ ДАМОРАШЕ ДА ПРИФАТИ ДА  
СТАНЕ В.Д. ЛИДЕР НА СДСМСТАНЕ В.Д. ЛИДЕР НА СДСМ

СДСМ се одложи за девет месеци, до 
завршувањето на претседателските из-
бори, кога се очекува враќањето на 
Бранко Црвенковски. 

Во меѓувреме, в.д. лидерот ќе го пле-
те новиот џемпер на социјал демокра-
тијата. Дали тој може да го обедини 
членството и да ја врати довербата кај 
симпатизерите? 

"Ова е наша заедничка земја и сите 
ние ја сакаме толку колку што работиме 
за неа. На Македонија не й е потребна 
декларативна љубов, туку љубов која 
се потврдува со дела. Оној момент кога 
граѓаните ќе успеат да го препознаат 
актуелниот момент и да ја одделат ла-
гата од вистината, ние нема да им по-
нудиме рамо за плачење. Ќе им пону-
диме да бидеме рамо до рамо, свртени 
кон поубавиот живот и кон конечната 
европеизација на Македонија", изјави 
Заев напаѓајќи ја власта. 

"Некој рекол - големите политичари 
го водат народот, а малите го заве ду-
ваат. Нека знаат оние кои го заведуваат 
нашиот народ дека им дишеме во вра-
тот и дека нема да им дозволиме со 
фронтовите, кои ги отвораат на вна-
трешен и на надворешен план, од Ма-
кедонија да прават темен вилает, а од 
македонските граѓани да прават неми, 
послушни поданици". 

Старите велат дека нападот е најго-
лемото оружје за да се скријат внат-
решните црни дамки. Во овој момент 
токму во оваа парола Заев бара пот-

крепа, бара јадец за излез од големата 
криза во СДСМ. 

Цели пет часа делегатите расправаа 
зад затворени врати, иако причини за 
таква барикада немаше, но објективно 
гледано тиквата многу одамна пукна, 
така што дискусиите на експрет седа-
телот Владо Бучковски, на потпрет се-
дателот Јани Макрадули и на сега веќе 
поранешната лидерка Радмила Шеке-
ринска, која на Конгресот ја даде сво-
јата неотповиклива оставка, беа јалови. 
"СДСМ не ги изгуби изборите поради 
мене, мојата политика и моето одне-
сување. Немам петна од кои се срамам. 
Немам одлуки од кои вие треба да 
веднете глава. Немам афери по кои ме 
препознаваат, но имам одговорност. 
Меѓу другото, и затоа што не расчистив 
со оние 10, 20, 30 луѓе кои први викаат 
'ура' и први викаат 'уа'", истакна Радмила 
Шекеринска во своето образложение 
за оставката која ја даде пред делегатите 
на Осмиот конгрес на СДСМ.

"Дадов оставка за да покажам дека 
во политиката зборот значи нешто, но 
некои и тоа го поплукаа. За да й по-
могнам на мојата партија побрзо да 
застане на нозе, но некои и тоа го спре-
чија. Ја дадов оставката и затоа што 
дозволив во СДСМ да се играат ситни 
игри, да се тераат ситни интереси, со 
што интересите на 'малите луѓе', обич-
ните членови беа запоставени". Ко неч-
но СДСМ ја откри вината дека во пар-
тијата постојат мали и обични членови 

но, исто така, и големи и елитни чле-
нови, кои додека цицаат од власта ап-
лаудираат, а кога партиското "виме" ќе 
пресуши се прешалтуваат на друга ст-
рана или фаќаат "џаде". 

КОПНЕЖ ИЛИ 
АВАНТУРА

 
Новиот в.д. претседател Зоран Заев е 
свесен дека е "вршител на должност" и 
дека тоа е исклучително тешка и не-
благодарна задача. Тој потенцира дека 
нема намера да биде "случаен патник" 
или "безначајна попатна станица" во 
постоењето на оваа голема партија. 
Меѓутоа, тој веќе е ставен во стапица да 
биде Годо - "случаен патник", чиј воз 
никогаш нема да пристигне, затоа што 
локомотивата се поправа во прет се-
дателовиот кабинет на РМ. 

Всушност, затоа неговата главна 
улога во СДСМ е споредна и ќе му треба 
натчовечка и натпартиска енергија за 
да ги приклучи сите вагони на ком по-
зицијата. Тоа значи дека Заев ќе мора 
да ја одигра минорната улога на малото 
Палче, но при тоа, исто така, ќе мора да 
направи Гуливерови чекори за да ја 
исфорсира позицијата на Бранко Цр-
венковски.

Во овој момент в.д. лидерот нема 
волшебно стапче, бидејќи сите по ли-
тички потези ќе му бидат во сенка на 
желбите на лидерот, кој во мај треба да 

Срам не срам тоа е вис ти-
ната во и околу политичката 
состојба во СДСМ.

Срам не срам Зоран Заев 
мораше да ја прифати сегаш-
ната политичка позиција, би-
дејќи како "наместен долж-
ник" мора да ги врати дол го-
вите, макар тие го болеле до 
крајот на политичкиот жи вот.

Срам не срам, коцката одам-
на беше фрлена меѓу социјал-
демократите, но во играта "не 
лути се човече" победи Црвен-
ковски.

"СМЕЈ СЕ СМЕЈ, КОЈ ПОСЛЕДЕН "СМЕЈ СЕ СМЕЈ, КОЈ ПОСЛЕДЕН 
СЕ СМЕЕ НАЈСЛАТКО СЕ СМЕЕ"СЕ СМЕЕ НАЈСЛАТКО СЕ СМЕЕ"
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се врати во СДСМ. Поради ова, Заев не-
ма вистинска шанса да ја води пар-
тијата, а сè она што во меѓувреме ќе го 
прави ќе биде обична шминка. 

Дури и третата шанса, која ја побара 
од граѓаните за да го врати СДСМ на 
колосек, всушност нему ќе му биде по-
следна.

"Во своите 17 години постоење СДСМ 
даде голем придонес за развојот на 
Република Македонија, исто така, мо-
раме да признаеме и дека имаме на-
правено и многу грешки. Затоа сакам 
јавно да им се извинам на граѓаните на 
Македонија за сите грешки во мина-
тото", изјави Зоран Заев.

"Но, исто така, сакам да кажам дека 
во нашето идно политичко работење, 
со новата свртена страница во своето 
функционирање, нема да дозволиме да 
ги плаќаме даноците на минатото", до-
даде сегашниот претседател на СДСМ.

Пред локалните избори во Република 
Македонија СДСМ е обезглавен, но 
свес но се впушта во голема политичка 
авантура, затоа што нема друга ал тер-
натива.

Нискиот рејтинг и в.д. лидерството 
партијата ја ставаат во небрано, бидејќи 
не постои друга мотивација, која би го 
покренала одбранбениот механизам и 
би ја вратила победничката еуфорија 
на адресата на СДСМ.

Всушност, Заев нема време да остави 
некој подлабок печат врз функцио ни-
рањето на СДСМ, бидејќи сегашната по-
зиција не му гарантира дека подолго 
време ќе се задржи на лидерското мес-
то. Тоа што тој мора да се жртвува за 
партијата, за подоцна СДСМ да го фрли 
на буниште, е последица на севкупната 
политичка внатрепартиска клима, која 
не му дозволува да мрдне од местото за 
кое сега е венчан.  

Имено, без разлика што в.д. прет се-
дателот на СДСМ најавува брза чистка 
на старата демагошка, елитистичка и 
затворена политика, сепак во партијата 
се повторува историјата. Зарем и Бр-
анко Црвенковски не е дел од една 
историја, која треба да се надмине?! 

Сè додека не се одговори на ова 
прашање СДСМ ќе биде заложник на 
сопствената елитистичка политика. 

Црвенковски беше и за нив сè уште е 
елита. Шекеринска беше и сè уште спа-
ѓа во елитата. Бучковски беше и сè уште 
му е местото во нивната  елита. Макра-
дули беше и сè уште е дел од елитата. 
Ивановски беше и сè уште им е елита. 
Тоа значи дека припадниците на сегаш-
ната елита се изданоци на историјата, 
која изминативе години беше власт, но 
и опозиција, при што тие направија 
многу грешки и лоши чекори.

СЕРИОЗНИ 
КРИТИЧАРИ ИЛИ...
Во овој момент постои голема опас-

ност дека сè што се прави за СДСМ е 
глума, а актерите се влезени во филмот 
за да се манифестира единство, кое е 
непоходно и изнудено решение. Затоа 
Заев не може да ги препороди соци-
јалдемократите, а тие да й дишат во 
врат на власта. Предолго време со ци-
јалдемократите се умислија дека се се-
риозен критичар. Напротив, тие во Со-
бранието се опозиција во самата опо-
зиција. Ниту еден претседател на СДСМ, 
кој кратко траеше, немаше храброст да 
ги истера оние лица кои Шекеринска ги 
верифицира дека биле први, кои ве-
леле "другари ура...ура...ура, напред 
другари... ура...", а потоа бегале од ба-
рикадите и гласно ја верифицирале 
својата позиција со "уа...уа... уа...". 

Социјалдемократите пронајдоа при-
времено решение, кое токму од нив тре-
ба да стравува, бидејќи како в.д. прет-
седател тој ќе може да ги исклучи од 
партиските редови. Но, што ќе се случи 
ако по мај 2009 година тие се вратат на 
голема партиска врата? Зарем залудна 
ќе биде потта на Заев?!

Во оваа грмушка лежи зајакот. И во 
овој случај струмичкиот градоначалник 
станува жртва на моќта, како што всуш-
ност беше жртвен јарец за случајот 
"Глобал". 

Заев ќе биде лидер на СДСМ до мај 
2009 година, кога на челното место во 
партијата ќе се врати претседателот на 
државата, Бранко Црвенковски. Деле-
гатите едногласно го поддржаа пред-
логот на Централниот одбор по завр-

шувањето на претседателскиот мандат 
Црвенковски да се врати на лидерската 
позиција на СДСМ. Тоа значи дека Бр-
анко Црвенковски ја обезбедува својата 
политичка иднина и сега може да им се 
посвети на "непријателите", па макар 
тоа го правел на штета на државните и 
на националните интереси. Уште осум 
месеци го делат од познатата и нему 
удобна партиска фотелја. Дотогаш Заев 
ќе му ја чува и ќе му ја грее фотелјата. 

Пред Конгресот Заев тврдеше дека 
нема да му биде тешко да му ја отстапи 
фотелјата на Црвенковски при што ре-
че дека сигурно се чувствува по добрата 
перспектива на СДСМ и тоа многу лес-
но ќе го направи.

Срам не срам тоа е вистината во и 
околу политичката ситуација во СДСМ.

Срам не срам Зоран Заев мораше да 
ја прифати сегашната политичка по зи-
ција, бидејќи како "наместен должник" 
тој мора долговите да ги врати, макар 
тие го болеле до крајот на политичкиот 
живот.

Срам не срам, коцката одамна беше 
фрлена меѓу социјалдемократите, но во 
играта "не лути се човече" победи Цр-
венковски.

Случајно или ненамерно мозаикот 
го правеа сите, вклучувајќи ги и ми-
норните партиски играчи, кои мораа 
докрај да останат доследни на волјата 
на долгогодишниот лидер и на поли-
тичката вистина. Народот бадијала не 
вели "роди ме мајко со к'смет и фрли ме 
на буниште". Заев немаше таков к'смет. 
Среќата е наменета за друг во неа да 
ужива.

ИЗБОРИТЕ ВО 2009 
ГОДИНА

СДСМ се соочува со голем политички 
и вантрепартиски предизвик, кој не-
сомнено не може да го прикрие лаж-
ното демонстрирано единство. Сите 
потреси се последица на неодлучните 
потези и стратешките кадровски гр еш-
ки. Затоа секогаш пресметливиот поли-
тичар Тито Петковски го скрши мразот, 
а потоа ексспикерот Љупчо Јорда нов-
ски настрада, верувајќи дека може да 
има демократија во СДСМ. Но, како по 
обичај, тој стана сива еминенција и бе-
ше принуден да направи партија. По-
ради тоа, тие беа оквалификувани како 
пучисти, но дали можат да се измерат 
нивните непослушни политички че ко-
ри. Тоа зависи од пресметките на Заев, 
кој може да кокетира со нив, но пра-
шање е дали шефот ќе ја прифати оваа 
идеја.

Вршителот на должност претседател 
на социјалдемократите, Зоран Заев, е 
свесен дека на СДСМ му се потребни 
длабоки реформи, нов политички кон-
цепт и кадровско освежување, бидејќи 
без остварување на ваквите определби 
партијата, како што тој оценува, на ло-

"КЛИМАВА" ПОЗИЦИЈА, САМО ШТО СЕДНА ПО "КЛИМАВА" ПОЗИЦИЈА, САМО ШТО СЕДНА ПО 
ОСУМ МЕСЕЦИ ЌЕ МОРА ДА ЈА НАПУШТИОСУМ МЕСЕЦИ ЌЕ МОРА ДА ЈА НАПУШТИ
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калните избори нема да постигне за до-
волителни и достоинствени резул тати.

"Тргнуваме од многу лоши позиции. 
Прво, самите рејтинзи на партиите, са-
мите очекувања на граѓаните ни даваат 
до знаење дека не можеме премногу да 
се надеваме на којзнае какви успеси на 
локалните избори. Но, сепак јас сум 
оптимист", верува Заев.

На што се должи оптимизмот на 
Заев? На младешката енергија или на 
грешките на власта, која и покрај од-
редени политички небулози, сепак пр-
ед локалните избори во 2009 година сè 
уште има загарантиран рејтинг, кој й 
дава доволна гаранција дека нема да 
биде поразена. Затоа не треба да се ба-
ра некој голем оптимизам кај но во пе-
чениот лидер на СДСМ, бидејќи  тој мо -

ра "да се испече, а потоа да каже - оп".
Можби во своето довчерашно ап-

сење гледа минорна шанса за опти ми-
зам, но тоа не е ас кој СДСМ ќе го на-
прави влијателен фактор за локалните 
избори во РМ. Поради ова, пореална е 
изјавата на екслидерот Владо Буч ков-
ски, кој бара окрупнување и преис пи-
тување на позициите на опозицијата.

"Очекувам да биде испратен јасен 
сигнал дека во СДСМ зрее идејата дека 
е неопходно окрупнување на сите рас-
положливи сили и дефинитивно сми-
рување на страстите на сите оние кои 
во изминатиот период демонстрираа 
непомирливост за некои клучни пра-
шања".

Во меѓувреме, можат да се испраќаат 
секакви сигнали до старите и до некои 

поранешни кадри на СДСМ, за кои се 
верува дека нивното евентуално вра-
ќање ќе помогне во подобрувањето на 
положбата на социјалдемократите. Тоа 
значи може да се калкулира и со Есад 
Рахиќ, Нано Ружин, Љупчо Јордановски, 
но не треба по секоја цена да се игра на 
нивната карта. 

Осмиот конгрес не одговори на ова 
прашање, но тој остана и без одговор 
за идејата за сериозна идеолошка транс-
фор мација, изнаоѓање стратешка идеја 
за правецот на движење на партијата, 
која ќе й го подобри и зголеми рејтингот 
кај гласачите.

Сè на сè, во СДСМ е затишје пред 
бура, бидејќи иако Заев ќе направи 
конкретни чекори, сепак неговите од-
луки можеби ќе имаат краток век на 
траење. Но, сепак треба да се внимава 
на тоа кој ќе му го чува грбот? Кој ќе го 
преземе ризикот со него да трча цели 
осум месеци, а потоа можеби да добие 
"шут-карта"? Одлуката за избор на ге-
нерален секретар на СДСМ не е во ра-
цете на Заев, туку се наоѓа во рацете на 
Црвенковски. Оваа функција ќе има 
значаен придонес во реорганизацијата 
на партиските ограноци, кои беа ис-
туркани од досегашните раководители, 
кои останаа зачмаени и затворени во 
штабот во Скопје. Од секретарот и од 
умешноста на Заев ќе зависат сите дру-
ги потреби на социјалдемократите, кои 
му ја доверија оваа специјална мисија 
на Осмиот партиски конгрес. 

СЕГАШНИОТ КУРИКУЛУМ НА СДСМСЕГАШНИОТ КУРИКУЛУМ НА СДСМ


