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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Н А  С Д С М О В С К АТА  " Б И Х АЧ К А "  В Р И Е . . .

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДРЖАВАТА 
ПРОТИВ 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ПАРТИЈАТА!

Се случува ли пресврт 
на македонската по-
литичка сцена? Колку 

исходот од изборите е до-
волна причина да се "про-
ветрат" партиските седишта 
и да се донесе нов кадар? 
Дали потезите кои ги водеа 
лидерите на сегашните опо-
зициони партии беа причина 
за нивниот пораз, и за тоа 
граѓаните да ја изгубат до-
вербата во нив или, пак, тие 
гласаа по инерција, само да 
се промени партијата на вл аст, 
за по четири години пов тор-

но двете партии СДСМ и 
ВМРО-ДПМНЕ да си ги сме-
нат местата. 

Иако сега-засега врие во 
Со цијалдемократскиот сојуз, 
ништо чудно ако "провет ру-
вањето" се случи и во Ли-
берално-демократската пар-
тија. Но, за тоа потоа, зашто 
она што ќе се случува во пар-
тијата на Ристо Пенов зависи 
од исходот на случувањата 
во СДСМ. 

А во зградата на "Бихачка" 
страните кои се "завојувани" 
си ги фрлија стрелите. На-
скоро ќе биде обелоденето и 
кој ќе се трка во битката за 
лидерското место на Соци-
јалдемократскиот сојуз. За-
сега најсигурни кандидати за 
оваа функција се актуелниот 
претседател на СДСМ, Владо 
Бучковски, и потпретседа-
телката Радмила Шекерин-
ска. Препукувањата меѓу две-
те групи, едната која стои зад 

претседателското место на 
СДСМ. А откако Шекеринска 
ја одби неговата подадена 
рака заедно да му се спро-
тивстават на Црвенковски, 
да ја реформираат партијата, 
и да донесат луѓе кои нема 
да имаат црни петна зад се-
бе, актуелниот лидер сам ќе 
ги одмери силите со Ше-
керинска и ќе се бори да ја 
врати изгубената доверба. 

Како можен кандидат за 
лидер на СДСМ во поли тич-
ките кулоари се врти и името 
на Игор Ивановски, советник 
на Црвенковски додека, пак, 
Горан Минчев се спомнува 
како најверојатен кандидат 
за генерален секретар на 
партијата. Сепак, ваквата ин-
формација, која доаѓа од лу-
ѓето блиски на Бучковски, ја 
отфрлаат истомислениците 
на Шекеринска, според кои 
најсериозен противкандидат 
на Бучковски е токму таа. 

"Ќе се повлечам од политиката 
од здравствени причини", изјави 
Арбен Џафери, лидер на ДПА за 
приштинскиот весник "Коха ди-
торе", додавајќи дека повле ку-
вањето ќе се одвива постепено, 
чекор по чекор, исто онака како 
"што влегол во политиката".

Веднаш потоа Арбен Џафери, 
за тиранскиот весник "Шќип", из-
јави дека ќе остане на чело на 
пар тијата, и покрај информа ци и-
те дека тој ќе се повлече од по-
литичката сцена.

Според Џафери, сите инфор-
мации за неговото повлекување 

од политичкиот живот се шпекулации. 

Бучковски, и другата која ја 
поддржува Шекеринска, 
траат подолго време, но по-
разот на изборите беше една 
од главните причини нив но-
то несогласување јавно да 
излезе на виделина. Иако 

Никола Поповски побара ос-
тавка од Бучковски и од ге-
нералниот секретар Никола 
Ќуркчиев, при што понуди и 
своја оставка, како чин на 
одговорност, лидерот нема 
намера да се повлекува од 

КОНГРЕСОТ НА СДСМ НА КОЈ ПОБЕДИ БУЧКОВСКИ-ПОВОД ЗА КОНГРЕСОТ НА СДСМ НА КОЈ ПОБЕДИ БУЧКОВСКИ-ПОВОД ЗА 
НЕГОВАТА КОНФРОНТАЦИЈА СО ШЕКЕРИНСКА НЕГОВАТА КОНФРОНТАЦИЈА СО ШЕКЕРИНСКА 
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Фракционерството во СДСМ се почувствува 
уште на Конгресот во 2004 година, кога за ли-
дер на сегашната најголема опозициона пар-
тија беше избран експремиерот Бучковски, 
под директна тогашна заштита на прет ход-
ниот лидер кој стана прв човек на земјава, а 
за кого се зборуваше и сè уште се потенцира 
дека ги држи конците во партијата. Обидите 
да се скријат некакви одредени планови на 
претседателот на Македонија, Црвенковски, 
денес добиваат свои контури, во ликот на 
потпретседателката Шекеринска. Другите не-
задоволници од партиските преструк туи-
рања си заминаа од СДСМ и си направија 
своја партија, при што оставија бројно член-
ство, кое дури сега ќе се прашува каде да 
оди? Дали грешката е направена, а ако ја 
има, кој ќе ја поправа? Ќе се враќа ли некој 
"дома"?

Дали планираниот нов тим на чело на 
СДСМ со сигурност ќе може да му обезбеди 
по беда во наредните еден или два циклуса? 
Можно ли е атмосферата од партиското се-
диште на СДСМ да се пренесе и во седиштето 
на неговиот коалиционен партнер Либе рал-
но-демократската партија. Ако Социјал де-
мократскиот сојуз добие нов лидер, дали 
такво нешто ќе добие и ЛДП?

Дали по нокдаунот кој го до-
живеа Бучковски од страна 
на Шекеринска, тој јавно ќе 
ги обелодени неговите за ка-
ни дека отворено ќе про-
говори за тоа како се во-
дела политиката на СДСМ 
во из минативе 15 години? 

ИЗВЕШТАЈ

Клопчето фракции во 
СДСМ почна да се одмотува 
откако спротивставените 
табори се скараа околу на-
ведените причини во Из-
веш тајот, кои се однесуваа 
на исходот од изборите. 
Откако Претседателството 
на Социјалдемократскиот 
сојуз првично го отфрли 
Извештајот за изборниот 
по раз како нереален, во кој 
ставот на Бучковски беше 
дека нема конкретна од го-
ворност за тоа и дека це-
лата вина треба да се бара 
во работата на претходните 
премиери, Бранко Црвен-
ковски и Хари Костов, до-
полнително го вметнаа и 

тоа дека СДСМ доживеа по раз 
поради лошото мена џирање 
на проблемите од страна на 
Владата, некоор динираноста 
меѓу пар ти јата, владиниот 
кабинет и прате ниците и по-
ради пар тиската по деленост 

по Кон гресот во 2004 година. 
Всуш ност, луѓето блиски до 
Буч ков ски како причини за 
неуспехот ја наведуваа ло-
шата кадров ска политика во 
2002 година и ветувањето на 
Црвенковски за еден вра-

тане за да ја реформира пар-
тијата. Исто така, извори во 
СДСМ велат и дека тој упор-
но се трудел да го одложи 
одржувањето на Конфе рен-
цијата на која треба да се 
гласа за доверба на рако вод-
ството. Според него, било по-
требно единството во СДСМ. 
Тој го бранел ставот од по-
требата да останат и тој, и Ше-
керинска, и Митрева, а за 
својата лидерска позиција ќе 
барал поддршка од најви со-
кото тело, Конгресот на СДСМ. 
Но, познавачите на состој би-
те коментираат дека токму 
Конгресот на СДСМ на кој 
победи Бучковски е повод за 
неговата конфронтација со 
Шекеринска. Таа тврдела де-
ка конгресната атмосфера на 
притисок и закани, меѓу дру-
гото, биле една од најго ле-
мите причини за замину ва-
њето на Тито Петковски, што 
подоцна му помогнало на 
Груевски да победи на из бо-
рите. Таа рекла дека некој 
треба да ја понесе одго вор-
носта за тоа. Бучковски ги 
отфрлил обвинувањата за 
Конгресот, коментирајќи де-
ка Петковски заминал зашто 
не станал кандидат за прет-
седател на СДСМ во 2004 го-
дина. На ваквите реакции на 
Бучковски реагирало мно-
зинството членови на Прет-
седателството, кои оцениле 
дека заклучоците на лидерот 
се на линија на истата по-
литика која ја довела пар-
тијата до пораз, сметале дека 
тие се резултат на истата ар о-
ганција, самобендисаност, ис-
кривување на фактите и ба-
рање на вината кај сите, ос-
вен кај раководството на 
партијата. На тоа жестоко 
реа гирал Никола Поповски, 
кој сметал дека најдобар из-
лез за кризата во партијата е 
оставката на Бучковски и на 
Ќуркчиев, понудил и соп-
ствено заминување за да им 
се отстапи простор на новото 
раководство и на сосема но-
ва екипа, која ќе може зрело 
да му се спротивстави на 
ВМРО-ДПМНЕ. Разврската 
сле дува. Дилемата ќе биде 
расчистена утре, на 2 сеп-
тември, на седницата на ЦО, 
на која ќе се дискутира и за 
одржување на конференција 
за гласање доверба на ра-
ководството, која треба да се 
одржи на 30 септември или 
на 7 октомври. 

Она што се случува во 
СДСМ може да ја заниша и 
Либерално-демократската 
партија, конкретно да се 
смени првиот од фотелјата 
- Ристо Пенов. И во неговата 
партија има различни ми с-
лења за исходот од избо-
рите. Пенов сметал дека 
пет пратенички места во 
Собранието не се толку 
лош резултат, со оглед на 
вкупните потенцијали на 
ЛДП, но постојат и мислења 
дека реформите кои се за-
говараат во СДСМ се добра 

можност да се промени нешто и во оваа партија. Како еден 
од можните наследници на Пенов се спомнува Јован Ма-
насиевски, кој сега ја извршува функцијата потпретседател 
на ЛДП, како и Андреј Жерновски, од младата партиска гарда 
на една страна, и Стевчо Јакимовски од друга страна. 

ботен од секое се мејство, 
смената на тројцата пре ми-
ери и колективното ра ко-
водство во еден период, ло-
шата борба со криминалот, 
како и појавата на нови леви 
партии. За разлика од нив, во 
втората верзија на Извеш-
тајот, таборот на Шекеринска 
вели дека конечно е признат 
пораз, а не неуспех на из-
борите. При врзаниците на 
Бучковски ве лат дека не мо-
же одговорноста за избор-
ниот епилог да му се пре-
фрли само на лидерот. Иа ко 
портпаролот на партијата, 
Борис Кондарко, рекол дека 
раководството на партијата 
сите одлуки ги носело заед-
нички, затоа одговорноста не 
може да се индиви дуа ли зи-
ра, на неговата изјава, ка ко 
што се дознава, реа ги рале 
другите членови на Претсе-
дателството кои рекле дека 
откако Буч ковски станал ли-
дер, пар тис ките органи биле 
целосно запоставени, а од-
луките би ле носени во тесен 
круг. 

КОНФЕРЕНЦИЈА

Во јавноста струјат ин фор-
мации и дека иако Бучковски 
подолго размислувал да се 
повлече сепак решил да ос-


