
26  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 592 / 4.11.2005

Пишува: 

Жаклина МИТЕВСКА                

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

СЕ ВЖЕШТУВА ПОЛИ   

ВИСТИНАТА  
ПРЕДИЗБОРЕ Како што се наближува 

терминот за одржу ва-
ње на парламен тар ни-

те избори, така се заси лу ваат 
активностите на нашите по-
литичари. Зачудува фактот 
што некои од нив, по толку 
години, конечно решија да ја 
кажат вистината. Дали е тоа 
навистина така или, пак, тоа 
е уште еден од многуте по-
литички трикови како тие да 
се доближат до граѓаните. По 
превирањата во СДСМ, сега 
се случува истото сце нарио 
и во ЛДП. Довчерашната ли-
бералдемократка Лилјана По  -
повска, по 12,5 години ја вра-
ти партиската книшка. Со 
овој нејзин потег се отвори 
уште еден простор за шпе ку-
лации и прашања за нејзи-
ната идна политичка ориен-
тација. Ако Петковски ја на-
јави својата партија, Попов-
ска во однос на ова прашање 
сè уште ја држи јавноста во 
неизвесност, иако и за неа во 
политичките кулоари веќе се 
шират информации дека ра-
боти на формирање свој по-
литички субјект и тоа токму 
меѓу членството на нејзината 
сега веќе експартија. Ѓорги 
Гацов и Петар Бочваров, и 
двајцата поранешни дирек-
тори на скопски "Водовод", 
биле теренците на Поповска, 
за кои се тврди дека врбуваат 
незадоволници. 

И покрај ваквите комен та-
ри, едно е јасно, а тоа е дека 
до откривањето на идниот 

"Моето повлекување од пратеничката група е 
поврзано со подолготрајно несогласување со 
севкупната политика која ја поддржуваме 
како пратеници, како и со моето спро тив ста-
вување да гласам против својата волја и убе-
дување, со безрезервно следење на пар тиски 
директиви. Сметам дека тоа е спро тив но на 
демократските начела, но и спротивно на ли-
бералната демократија, што според про грам-
ската платформа ја застапуваме", изјави Лил-
јана Поповска.

"Партијата што ја најавува Петковски ќе ја ко мен-
тираме кога ќе ги видиме нејзините конту ри", 
потенцира Радмила Шекеринска.

статус, Поповска ќе дејствува 
како независен пратеник. Раз  -
мислува на кој начин би мо-
желе нејзините дејствува ња 
да бидат појасни и поде ло-
творни во општеството за тоа 
што, како што вели и са мата, 
тоа што може еден чо век да 
го направи има огра ничен 
до слух, а за да се пос тигне 
повеќе природно е да има 
спојување на повеќе си ли на-
сочени во иста насока. 

"Затоа - потенцира Попов-
ска - заинтересирана сум да 
бидам дел од сериозна гру-
пација, која на природен на-
чин би работела на кон крет-
ни платформи. Не би можела 
да кажам која и каква би би-
ла таа групација. Во момен-
тов не гледам таква групација 
за која би можела да се оп-
ределам". 

Поповска ја поднесе ос-
тавката откако Извршниот 
од бор на ЛДП најави дека ќе 
поведе постапка за нејзино 
исклучување од Централниот 
одбор. Всушност, превира ња-
та околу Поповска траат по-
долго време. Нејзините до-
вче  рашни сопартијци ја об-
винија дека ја злоупо тре била 
партиската инфра ст руктура 
за формирање нов по ли-
тички субјект. Обвину вањата 
прис  тигнаа и на ад реса на неј-
зи ниот сопруг Гл игор По пов-
ски дека, како ди ректор на 
Ма кедонското ра дио и пот-
прет седател на ог ранокот во 
Карпош, работел против ин-

ПАРТИЈАТА СЕ ОБЕЗЛИЧИ 

"За жал, многу работи се изменија по влегувањето на 
пар тијата на власт, по успехот на парламентарните избори 
во 2002 година. Партијата го изгуби својот политички ид ен-
титет, својот идеолошки профил и се обезличи до степен на 
непрепознатливост. Во време на децентрализација на 
земјата, ние извршивме комплетна централизација на ра-
ководењето на партијата. Раководството најпрвин се дис-
танцира од своето членство, а потоа и од граѓаните. Ге-
нерално земено, водењето политика се сфати како ос та-
нување на власт, а не како исполнување на предизборните 
ветувања и излегување во пресрет на потребите на гра-

ШТО НЕ НАПРАВИЈА СДСМ И ЛДП ЗА ПЕТКОВСКИ И ПОПОВСКА ДА 
СЕ ОТКАЖАТ ОД ПАРТИИТЕ ВО КОИ ВЛОЖИЈА ДОЛГОГОДИШЕН 
ПОЛИТИЧКИ АНГАЖМАН - КАКОВ ЌЕ БИДЕ НОВИОТ СИМБОЛ?
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   ТИЧКАТА СЦЕНА

НА ВИДЕЛИНА ИЛИ 
Н ТРИК ЗА ГРАЃАНИТЕ?

тересите на ЛДП, но засега 
нема одлука за не гово раз-
решување. На По повска, ме-
сец дена наназад, не й беше 
дозволено да вле гува во кан-
целаријата на пратеничката 
група во Со бранието ниту, 
пак, да го ко ристи компју-
терот. 

Лилјана го обвини лиде-
рот на нејзината довчерашна 
партија, Ристо Пенов, за ком-
плетна централизација на ра-
ководењето на партијата, а 
тој, пак, излезе со контра од-
говор дека Поповска е таа 
"која ги изгубила идеолош-
ките профили за кои се за-
лага партијата". 

"Ние како партија никогаш 
со популизам не сме правеле 
маркетинг, како што го прави 
тоа Поповска", изјави Ристо 
Пенов.

Во партијата на Пенов не 
веруваат дека Поповска ќе им 
одвлече членство. И со цијал-
демократите слично раз мис-
луваат. 

"Не верувам дека ќе има 
одлевање на членството на 
СДСМ во новата партија на 
Тито Петковски, затоа што 
граѓаните знаат дека таквите 
трендови ја прават неста бил-
на политичката сцена. Жалам 
што нашиот довчерашен ко-

МОЖНИ ПОДДРЖУВАЧИ ЗА ПЕТКОВСКИ

Во политичките кулоари се вртат имињата на лицата кои би 
влегле во но вата партија на Тито Петковски. Всушност, тоа се 
по ранешни партиски фун кционери, кои се незадоволни од ста-
тусот кој го имале по доаѓањето на новото раководство. Од 
универзитетските професори кои ќе ја поддржат новата партија 
на Петковски се спомнуваат: Живко Јанкуловски и Виолета Па-
нова од битолскиот Универзитет и Мирјана Секуловска од Фа-
култетот за туризам во Охрид. Поддржувачи на Петковски од 
Прилеп се Димче Нас тески, експретседател на прилепскиот 
огранок, Диме Димески, поранешен генерален директор на Ту-
тунскиот комбинат. Во Штип се спомнува пора нешниот гра-
доначалник Димитар Ефремов. Претседавач на Советот во Оп ш-
тина Центар, најверојатно ќе биде Иванчо Вучевски. Од биз-
нисмените се спомнува Димитар Бојаџиев, сопственик на ту-
ристичката агенција "Фрама".

ѓаните и на земјата. Ние, пред 12,5 години создадовме ав-
тентична партија со визија да се бори за демократска, су-
верена и економски просперитетна Македонија. Сегаш-
ното дејствување на Либерално-демократската партија е 
негација на голем дел од тоа. Генезата на моето разидување 
со партиската политика води до првите разлики во ста-
вови по одредени прашања во втората година од нашето 
учество во власта. На почетокот, за мене тоа беше нор-
мална состојба во еден политички субјект со либерално-
демократска ориентација. Но, стана симптоматично кога  
различниот став почна да се казнува со елиминирање на 
луѓето, што кулминираше во време на кандидирањето за 
локалните избори во 2005 година. Тоа беше и причина за 
мојата оставка на членство од Извршниот одбор на пар-
тијата. Со текот на времето, разликите во ставовите пре-
раснаа во разлики во севкупните политики и особено во 
начинот на нивно спроведување. Јас не сакам веќе да 
бидам претставник на политиката која во голем дел не ја 
поддржувам и на која веќе подолго време имам сериозни 
забелешки. Моите видувања за начинот на дејствување на 
политичките субјекти се поинакви: реално согледување на 
состојбите преку блиска комуникација со граѓаните, стра-
тешко планирање, редовни евалуации на постигнатото, 
вклучување на стручната јавност и невладиниот сектор во 
формулирањето на законските решенија, коректен однос 
меѓу сите политички субјекти во земјава итн. Убедена сум 
дека во земјава има доволно способни, компетентни  и пат-
риотски настроени луѓе, кои се подготвени да ја извлечат 
земјава од оваа предолга криза. Потребно ни е обеди-
нување на силите, надминување на личните, партиските, 
етничките, верските и секакви други разлики, со насо чу-
вање кон она што ни е од интерес на сите - изградба на 
стабилна, демократска и просперитетна Македонија, со 
реални шанси за интегрирање во развиениот свет...", се 
вели во писмената оставка на Лилјана Поповска, доставена 
до лидерот на ЛДП, Ристо Пенов. 

лега донесе таква одлука. 
Партијата која ја најавува ќе 
ја коментираме кога ќе ги 
видиме нејзините контури. 
Граѓаните на Македонија са-
каат ефикасни институции, 
кои зависат од ефикасна по-
литичка сцена, во која јасно 
ќе се профилираат левица, 
де сница и центар. Фрагмен-
тирањето ќе предизвика са-
мо нестабилност на надво ре-
шен и на меѓународен план", 
изјави вицепреми ер ката Рад-
мила Шекеринска.

Сепак, по заминувањето 
на Петковски постои неиз-
весност и страв од новите 
случувања, кои му претстојат 
на Социјалдемократскиот со-
јуз. Потврда за тоа се не офи-
цијалните најави дека по 
седницата на Централното 
претседателство, која треба 
да се одржи кон крајот на сед-
мицава, лидерот на СДСМ, 
Владо Бучковски, ќе ги по-
вика сите локални партиски 
лидери за да реферираат за 
состојбата на теренот. Тој ќе 
побарал од раководствата на 
општинските организации 
да ги посетат месните за ед-
ници за да видат колку од 
членовите на СДСМ ќе пре-
минат во партијата на Пет-
ковски.


