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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

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

ЛИДЕРОТ НА ОПОЗИЦИЈ  
ПРЕМИЕРСКАТА, НО НЕ И   

За еден месец, или по-
точно на 7 октомври, ќе 
се знае судбината на ли-

дерот на најголемата опо-
зициона партија СДСМ, Вла-
до Бучковски. Тогаш е за ка-
жана Конвенцијата на пар ти-
јата на која ќе се гласа за до-
вербата која тој ја ужива, или 
подобро речено не ја ужива 
во тесното раководство, но и 
кај останатото членство. Цен-
тралниот одбор кој се одржа 

"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 ус-
пееш да исполниш дел од дадените ветувања, 
друго е како член на СДСМ да се срамиш 
поради нечии корупциски скандали и да гле-
даш в земја кога ќе имаш средби со гра ѓа ни-
те", изјавила Шекеринска. 

"Линч не треба да има. Откако ниту Буч-
ковски се согласил да поднесе оставка и са-
миот да ја предложи Шекеринска за лидер, 
ни ту таа се согласува да го остави да про-
должи да ја води партијата, единствен начин 
за здрава разврска е гласањето на кон вен-
ција. Ако конфронтирањето продолжи по 
исходот од гласањето и поразениот не се 
помири, тоа ќе биде погубно за партијата", 
рекол Илија Илоски. 

на 2 септември и кој траеше 
речиси 12 часа, а на кој ге не-
ралниот секретар Никола 
Ќуркчиев поднесе оставка, ја 
покажа поделбата на двата 
табора во Социјалдемо крат-
скиот сојуз. 

Од една страна е таборот 
на Владо Бучковски, според 
кој на ЦО од 30 дискутанти 7 
побарале оставка од лиде-
рот, од друга страна е табо-
рот на потпретседателката 
на партијата, Радмила Шеке-
ринска, според кој 90 отсто 
рекле дека Бучковски мора 
да си замине од СДСМ. Ба ра-
њето за оставка на лидерот 
од спротивниот табор, при-
врзаниците на Бучковски го 
сметаат како обид за пуч во 
партијата, а луѓето на Ше ке-
ринска, пак, велат дека само 
со заминувањето на лидерот 
може да се реши внатрешно-
партиската криза. 

Кој е виновен за поразот 
на изборите, дали вината тре-
ба да ја сноси само Владо Буч-
ковски или севкупното рако-

водство во изминатиот че-
тиригодишен период? Дали 
со заминувањето на Буч ков-
ски ќе се реши кризата во 
пар тијата? Ова беа дел од 
прашањата за кои се ди ску-
тираше на ЦО. Според по-
знавачите на состојбите, ос-
трите полемики и барањето 
за оставки нема да ја де ста-
билизираат партијата. 

СДСМ прв пат личи на пар-
тија. Тоа било почеток на кон-
солидација. Луѓето од "Би-
хачка" прв пат по последните 
парламентарни избори от-
вориле расправа за состој-
бите во партијата и почнале 
отворено да се критикуваат 
меѓу себе. Иако фракцио нер-

ството во СДСМ трае подолго 
време, сега прв пат излегува 
јавно на виделина. 

СМЕНЕТИ УЛОГИ

Бучковски и Шекеринска 
се судрија уште на пар тис-
киот Конгрес во 2004 година, 
кога Владо Бучковски беше 
избран за лидер на СДСМ. То-
гаш во јавноста беше по ста-
вено прашањето дали тој ќе 
ја земе Шекеринска во својот 
кабинет? Денес, улогите им 
се сменети. Бучковски нема 
намера да се повлече од 
прет седателската функција. 
Тој по секоја цена сака да 
остане лидер на партијата, а 
на Шекеринска й нуди пре-
миерско место доколку СДСМ 
победи на наредните избори. 
Иако за таборот на Шеке рин-
ска овој предлог е не при-
стоен, заедничко и за двај-
цата лути противници е дека 
мора да се "одлепат" од вли-
јанието на шефот на др жа-
вата, Бранко Црвенковски. 

КОЈ ЌЕ СЕ СМЕСТИ ВО ПРЕТСЕДАТЕЛСКАТА ФОТЕЛЈА ВО КОЈ ЌЕ СЕ СМЕСТИ ВО ПРЕТСЕДАТЕЛСКАТА ФОТЕЛЈА ВО 
СДСМОВСКАТА "БИХАЧКА"?СДСМОВСКАТА "БИХАЧКА"?
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 АТА ЈА "ШИТКА" 
  ЛИДЕРСКАТА ФУНКЦИЈА!

За Бучковски е важно да 
го победи човекот кој го по-
стави за лидер на партијата, 
а за Шекеринска да докаже 
дека не води битка за прет-
седателот на државата, туку 
сопствена. И Бучковски и 
Ше   керинска го демантираат 
ваквото влијание. 

За тоа дали последните 
случувања на "Бихачка" се 
израз на личната борба ме-
ѓу Бучковски и Црвен ков-
ски, за кој се шпекулира де-
ка сè уште ги влече главните 
потези во СДСМ, Бучковски 
одговори: "Да го забо рави-
ме Црвенковски, Црвенков-
ски не е член на Централ ни-
от одбор. Луѓето кои ли фе-
рувале такви информации 
до вас, всушност се плашат 
да говорат со име и пре зи-
ме. Значи, во овој момент, 

Таа потенцирала дека не е 
случајно тоа што во сите ев-
ропски партии важи пра ви ло-
то - за победа се добива нов 
ман дат, а за пораз оставка. 
Ако Бучковски не поднесе ос-
тавка, партијата ќе продолжи 
да се мачи со внатрешни по-
делби. 

"Изминатиов период пар-
тијата ги изгуби идентитетот и 
карактерот. Едно е да не ус пе-
еш да исполниш дел од да-
дените ветувања, друго е како 
член на СДСМ да се срамиш 
поради нечии корупциски 
скан дали и да гледаш в земја 
кога ќе имаш средби со гра-
ѓаните", изјавила Шекеринска. 

Во своето обраќање Буч-
ковски рекол дека кога станал 
претседател на СДСМ по гре-
шил што веднаш по изборот 
не го сменил Ќуркчиев, би деј-

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 со-
ставот на ЦО, туку тоа се пра-
ви на конгрес. 

ТАБОРИ

Јани Макрадули, човекот 
кој требаше да ја има улогата 
на помирувач меѓу двете за-
војувани 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 Бучков-
ски е виновен за губењето 
гласови и за заминувањето 
на Тито Петковски.

На ЦО имало и луѓе кои го 
поддржале актуелниот ли дер. 
Илинка Митрева, која заста-
нала во негова одбрана, ја 
оце нила дискусијата како 
бит ка на суети и архитекти 
кои не се во салата. Андреј 
Пе тров, Зоран Заев, Дејан 
Миц ковиќ, Катарџиев се оби-
деле да објаснат дека Буч ков-
ски со својата година ипол от-
како ја извршува функцијата 
не може да биде виновен за 
сите 4 години на власт. 

"Опасно е да ветуваат вра-
ботувања, се повикува на-
родот да ја земе судбината 
во свои раце. Бучковски не 
работел со свој туку со на-
следен тим", биле дискусиите 
на луѓето на актуелниот ли-
дер.

За спротивниот табор един    -
ството кое може да го на-
руши претстојната Кон вен-
ција може да се спречи со ос-
тавка на лидерот. Оставка од 
Бучковски побарал и Томе 
Тромбев, потенцирајќи дека 
од Општинската орга низа ци-
ја во Битола дошол со една 

пробелемот на СДСМ не е 
битката меѓу Црвенковски 
и Бучковски. Бранко Црвен-
ковски е претседател на др-
жавата".

И покрај незадовол ство-
то од останатите членови, 
Бучковски нема намера да 
поднесе оставка бидејќи, ка-
ко што вели самиот, со неа 
ќе се прејудицирале ре фор-
мите во партијата и вол јата 
на делегатите, кои тре ба да 
гласаат доверба. 

"На некои луѓе им реков 
дека кога од мене бараат 
оставка треба да ме гледаат 
во очи, само еден ме гле-
даше в очи. Не чувствувам 
дека проблемите на СДСМ 
се заради Владо Бучковски", 
изјави претседателот на 
СДСМ. 

Кога лидерот ќе ги изгу-
би изборите има само еден 
збор, оставка му порачала 
Шекеринска, потсетувајќи 
на неговото владеење, ко-
руп цијата и губењето на до-
вербата кај граѓаните. 

"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, ну-
дејќи своја неотповиклива оставка. Но, мнозинството реши 
дека треба да се почитува Статутот и да се оди на Кон вен-
ција", изјави Бучковски. 

порака - време е "селекторот" 
да си оди. 

Поранешниот претседа тел 
на Општинската органи за ци-
ја во Гази Баба, Благоја Сто-
јановски, го споредил Буч-
ков ски со цунами, би деј ќи от-
како тој станал лидер пар ти-
ја та изгубила 100.000 гласа. 
Оставка од лидерот побарал 
и Лазе Китановски, а Илија 
Илоски рекол дека одамна 
го советувал Буч ков ски да си 
поднесе оставка и да застане 
зад кандидатурата на Ше ке-
ринска.

"Линч не треба да има. От-
како ниту Бучковски се со-
гласил да поднесе оставка и 
самиот да ја предложи Ше-
керинска за лидер, ниту таа 
се согласува да го остави да 
продолжи да ја води пар ти-
јата, единствен начин за здра-
ва разврска е гласањето на 
Конвенција. Ако конфронти-
рањето продолжи по ис хо-
дот од гласањето и пора зе-
ниот не се помири, тоа ќе би-
де погубно за партијата", ре-
кол Илија Илоски. 

ОД КОНГРЕСОТ НА СДСМ, 2004 ГОДИНАОД КОНГРЕСОТ НА СДСМ, 2004 ГОДИНА


