ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА
"СЕЛЕКТОРОТ" БУЧКОВСКИ ЌЕ СИ ОДИ ИЛИ ЌЕ СЕ СПАСУВА
НА КОНВЕНЦИЈА?

З

а еден месец, или поточно на 7 октомври, ќе
се знае судбината на лидерот на најголемата опозициона партија СДСМ, Владо Бучковски. Тогаш е закажана Конвенцијата на партијата на која ќе се гласа за довербата која тој ја ужива, или
подобро речено не ја ужива
во тесното раководство, но и
кај останатото членство. Централниот одбор кој се одржа

КОЈ ЌЕ СЕ СМЕСТИ ВО ПРЕТСЕДАТЕЛСКАТА ФОТЕЛЈА ВО
СДСМОВСКАТА "БИХАЧКА"?

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

водство во изминатиот четиригодишен период? Дали
со заминувањето на Бучковски ќе се реши кризата во
партијата? Ова беа дел од
прашањата за кои се дискутираше на ЦО. Според познавачите на состојбите, острите полемики и барањето
за оставки нема да ја дестабилизираат партијата.
СДСМ прв пат личи на партија. Тоа било почеток на консолидација. Луѓето од "Бихачка" прв пат по последните
парламентарни избори отвориле расправа за состојбите во партијата и почнале
отворено да се критикуваат
меѓу себе. Иако фракционер-

ЛИДЕРОТ НА ОПОЗИЦИЈ
ПРЕМИЕРСКАТА, НО НЕ И
на 2 септември и кој траеше
речиси 12 часа, а на кој генералниот секретар Никола
Ќуркчиев поднесе оставка, ја
покажа поделбата на двата
табора во Социјалдемократскиот сојуз.
Од една страна е таборот
на Владо Бучковски, според
кој на ЦО од 30 дискутанти 7
побарале оставка од лидерот, од друга страна е таборот на потпретседателката
на партијата, Радмила Шекеринска, според кој 90 отсто
рекле дека Бучковски мора
да си замине од СДСМ. Барањето за оставка на лидерот
од спротивниот табор, приврзаниците на Бучковски го
сметаат како обид за пуч во
партијата, а луѓето на Шекеринска, пак, велат дека само
со заминувањето на лидерот
може да се реши внатрешнопартиската криза.
Кој е виновен за поразот
на изборите, дали вината треба да ја сноси само Владо Бучковски или севкупното рако-

"На некои луѓе им реков дека кога од мене
бараат оставка треба да ме гледаат во очи, а
само еден ме гледаше в очи. Не чувствувам
дека проблемите на СДСМ се заради Владо
Бучковски", изјави претседателот на СДСМ.
"Изминатиов период партијата ги изгуби
идентитетот и карактерот. Едно е да не успееш да исполниш дел од дадените ветувања,
друго е како член на СДСМ да се срамиш
поради нечии корупциски скандали и да гледаш в земја кога ќе имаш средби со граѓаните", изјавила Шекеринска.
"Линч не треба да има. Откако ниту Бучковски се согласил да поднесе оставка и самиот да ја предложи Шекеринска за лидер,
ниту таа се согласува да го остави да продолжи да ја води партијата, единствен начин
за здрава разврска е гласањето на конвенција. Ако конфронтирањето продолжи по
исходот од гласањето и поразениот не се
помири, тоа ќе биде погубно за партијата",
рекол Илија Илоски.
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ството во СДСМ трае подолго
време, сега прв пат излегува
јавно на виделина.

СМЕНЕТИ УЛОГИ
Бучковски и Шекеринска
се судрија уште на партискиот Конгрес во 2004 година,
кога Владо Бучковски беше
избран за лидер на СДСМ. Тогаш во јавноста беше поставено прашањето дали тој ќе
ја земе Шекеринска во својот
кабинет? Денес, улогите им
се сменети. Бучковски нема
намера да се повлече од
претседателската функција.
Тој по секоја цена сака да
остане лидер на партијата, а
на Шекеринска й нуди премиерско место доколку СДСМ
победи на наредните избори.
Иако за таборот на Шекеринска овој предлог е непристоен, заедничко и за двајцата лути противници е дека
мора да се "одлепат" од влијанието на шефот на државата, Бранко Црвенковски.

За Бучковски е важно да
го победи човекот кој го постави за лидер на партијата,
а за Шекеринска да докаже
дека не води битка за претседателот на државата, туку
сопствена. И Бучковски и
Шекеринска го демантираат
ваквото влијание.
За тоа дали последните
случувања на "Бихачка" се
израз на личната борба меѓу Бучковски и Црвенковски, за кој се шпекулира дека сè уште ги влече главните
потези во СДСМ, Бучковски
одговори: "Да го заборавиме Црвенковски, Црвенковски не е член на Централниот одбор. Луѓето кои лиферувале такви информации
до вас, всушност се плашат
да говорат со име и презиме. Значи, во овој момент,

Таа потенцирала дека не е
случајно тоа што во сите европски партии важи правилото - за победа се добива нов
мандат, а за пораз оставка.
Ако Бучковски не поднесе оставка, партијата ќе продолжи
да се мачи со внатрешни поделби.
"Изминатиов период партијата ги изгуби идентитетот и
карактерот. Едно е да не успееш да исполниш дел од дадените ветувања, друго е како
член на СДСМ да се срамиш
поради нечии корупциски
скандали и да гледаш в земја
кога ќе имаш средби со граѓаните", изјавила Шекеринска.
Во своето обраќање Бучковски рекол дека кога станал
претседател на СДСМ погрешил што веднаш по изборот
не го сменил Ќуркчиев, бидеј-

ќи воопшто не соработувале,
но не го сменил составот на
ЦО и работел на единство во
партијата. Никола Поповски
рекол дека според Статутот
на СДСМ, Бучковски не може
да го смени Ќуркчиев и составот на ЦО, туку тоа се прави на конгрес.

ТАБОРИ
Јани Макрадули, човекот
кој требаше да ја има улогата
на помирувач меѓу двете завојувани страни, бил еден од
оние кои барале оставка од
Бучковски без да се оди на
Конвенција. Во барањето го
поддржал и Игор Ивановски.
Тие тврделе дека Бучковски е виновен за губењето
гласови и за заминувањето
на Тито Петковски.

На ЦО имало и луѓе кои го
поддржале актуелниот лидер.
Илинка Митрева, која застанала во негова одбрана, ја
оценила дискусијата како
битка на суети и архитекти
кои не се во салата. Андреј
Петров, Зоран Заев, Дејан
Мицковиќ, Катарџиев се обиделе да објаснат дека Бучковски со својата година ипол откако ја извршува функцијата
не може да биде виновен за
сите 4 години на власт.
"Опасно е да ветуваат вработувања, се повикува народот да ја земе судбината
во свои раце. Бучковски не
работел со свој туку со наследен тим", биле дискусиите
на луѓето на актуелниот лидер.
За спротивниот табор единството кое може да го наруши претстојната Конвенција може да се спречи со оставка на лидерот. Оставка од
Бучковски побарал и Томе
Тромбев, потенцирајќи дека
од Општинската организација во Битола дошол со една

АТА ЈА "ШИТКА"
ЛИДЕРСКАТА ФУНКЦИЈА!
пробелемот на СДСМ не е
битката меѓу Црвенковски
и Бучковски. Бранко Црвенковски е претседател на државата".
И покрај незадоволството од останатите членови,
Бучковски нема намера да
поднесе оставка бидејќи, како што вели самиот, со неа
ќе се прејудицирале реформите во партијата и волјата
на делегатите, кои треба да
гласаат доверба.
"На некои луѓе им реков
дека кога од мене бараат
оставка треба да ме гледаат
во очи, само еден ме гледаше в очи. Не чувствувам
дека проблемите на СДСМ
се заради Владо Бучковски",
изјави претседателот на
СДСМ.
Кога лидерот ќе ги изгуби изборите има само еден
збор, оставка му порачала
Шекеринска, потсетувајќи
на неговото владеење, корупцијата и губењето на довербата кај граѓаните.

ОД КОНГРЕСОТ НА СДСМ, 2004 ГОДИНА

"СДСМ направи обид да ги надмине разликите. Најчесто
спомнуваниот збор беше единство. Различни беа само
дефинициите. На крај единството се постигна со усвојување
на извештајот и со постигнување согласност дека треба да
се оди на Конвенција. Имаше тенденција сè да биде решено
денес. Тоа го покрена генералниот секретар Ќуркчиев, нудејќи своја неотповиклива оставка. Но, мнозинството реши
дека треба да се почитува Статутот и да се оди на Конвенција", изјави Бучковски.
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порака - време е "селекторот"
да си оди.
Поранешниот претседател
на Општинската организација во Гази Баба, Благоја Стојановски, го споредил Бучковски со цунами, бидејќи откако тој станал лидер партијата изгубила 100.000 гласа.
Оставка од лидерот побарал
и Лазе Китановски, а Илија
Илоски рекол дека одамна
го советувал Бучковски да си
поднесе оставка и да застане
зад кандидатурата на Шекеринска.
"Линч не треба да има. Откако ниту Бучковски се согласил да поднесе оставка и
самиот да ја предложи Шекеринска за лидер, ниту таа
се согласува да го остави да
продолжи да ја води партијата, единствен начин за здрава разврска е гласањето на
Конвенција. Ако конфронтирањето продолжи по исходот од гласањето и поразениот не се помири, тоа ќе биде погубно за партијата", рекол Илија Илоски.

