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ВМРОВСКИОТ СИНДРОМ СТАНА КО  

БУЧКО ПАДНА, 
ТРЕБА ДА ПО 

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Владо Бучковски не успеа да ја вра-
ти контролата врз СДСМ. Со тоа ја 
прокоцка својата последна шанса 

да направи каков-таков политички кам-
бек, кој ќе му ја воскреснеше кариерата 
која по одржувањето на последните 
пар ламентарни избори значително му 
беше нарушена. Изборното фијаско го 
забрза неговото "вртоглаво паѓање", 
кое можеше да се почувствува уште за 
време на првите превирања и кара ни-

Неколкумесечната 
внатрешна криза покажа 
дека всушност оваа 
партија не успеа да го 
отстрани влијанието на 
Бранко Црвенковски. 

Тоа коленичење 
овозможи СДСМ да се 
најде во пат позиција, 
како статутарна така и 
кадровска, која не исфрли 
ново партиско лице. 
Караниците и поделбите 
се толку силни што 
влијаат врз конфузната 
ситуација во партијата.

Амбициозната Радмила 
Шекеринска веќе 
забрзано (слави) и се 
подготвува да го замени 
Бучковски на лидерската 
позиција. Но, и таа може 
да стане инструмент на 
машинеријата на 
Црвенковски, бидејќи во 
позадина се кријат 
нескриените желби на 
одредени највисоки 
партиски членови, кои 
можеби ќе ја искористат 
новонастанатата 
ситуација за сопствена 
промоција.

ци, кои беа забележливи во највисоките 
партиски редови на СДСМ. Исценира-
ниот пуч во централното прет седател-
ство беше суптилна предигра за фи-
налето кое се случи на 6. Конвенција на 
партијата, на која се гласаше за доверба 
на лидерот, но и за највисоките пар тис-
ки органи, кои всушност го оставија на 
цедило, да се дави, а вината за слабите 
изборни резултати на СДСМ целосно ја 
префрлија врз грбот на Владо Буч ков-
ски.

На тој начин кадрите на поранешниот 
лидер Бранко Црвенковски се извлекоа 
низ иглени уши додека, пак, 18-месеч-
ната лидерска "гњаважа" се претвори 
во дебакл, кој ќе остави длабоки траги 
врз неговата политичка кариера. Си гур-
но со него во амбисот ќе заминат и нај-
блиските соработници, кои безре зер в-
но го поддржуваа во раководењето со 
социјалдемократите и со државата.

"Јас сум оптимист, мислам 
дека сите полека, но сигурно 
ќе ги оладат главите, ќе сфа-
тат онака како првите 12 го-
вор ници, освен тринаесет ти-
от кој внесе малку жестина, 
спом ну вајќи го името на по-
ранешниот претседател на 
СДСМ, дека сепак ќе го за чу-
ваме редот та ка како што й 
доликува на де мократска 
пар тија", изјави Вла до Буч-
ковски во ноќта на кош-
марот, ве ру вајќи дека сè 
уште има надеж да се задржи 
на пр ет  седателската 
фотелја на СДСМ.

ШАНСИТЕ МНОГУ ПОРАНО БЕА ПОТРОШЕНИ, А ШАНСИТЕ МНОГУ ПОРАНО БЕА ПОТРОШЕНИ, А 
КОНВЕНЦИЈАТА САМО БЕШЕ ПОТВРДА НА "ВРТОГЛАВОТО" КОНВЕНЦИЈАТА САМО БЕШЕ ПОТВРДА НА "ВРТОГЛАВОТО" 
ПАЃАЊЕ НА КАРИЕРАТА НА БУЧКОВСКИ ПАЃАЊЕ НА КАРИЕРАТА НА БУЧКОВСКИ 
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 ШМАР ЗА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИТЕ

 НО ШЕКЕРИНСКА ЌЕ 
ЧЕКА ЗА ДА СЛАВИ 

ВИНОВНИТЕ 
ОСТАНАА БЕЗ 

ВИНАТА
Неговата краткотрајна лидерска ка-

риера завршува неславно, бидејќи не-
маше храброст да ги отстрани кадрите 
на Црвенковски, кои често пати му пра-
веа политички препки поради што му 
создаваа сериозни главоболки, а ви на-
та за својата неспособност и не струч-
ност за водењето на актуелната др жав-
ничка и партиска политика ја сведоа на 
негови плеќи. Со тоа се по ка жа вис тин-
ската моќ на Бранко Црвен ковски, кој 
од сенка дрмаше со пар ти јата, но и со 
земјава. 

Владо Бучковски остана без доверба, 
но и ја промовира Радмила Шекеринска 
за свој наследник, иако и таа е виновна 
за сè она што се случува со СДСМ. 

Нели беше потпретседателка на 

СДСМ, но и ексвицепремиерка на Вла-
дата на РМ, во време кога рејтингот на 
партијата забрзано паѓаше и сè уште 
оди надолу.

Цели 12 часа, зад затворени врати за 
јавноста, но и за седмата сила, која од 
свои извори дознаваше за крајно спро-
тивставените гледишта и конфронтации 
меѓу таборите, исходот од гласањето во 
новиот објект на МНТ беше јасен сигнал 
за  длабоката поделеност во редовите 
на социјалдемократите. 

Агонијатата ја призна Бучковски, иа-
ко до последен момент се надеваше де-
ка поразот може да се избегне. Но, се-
пак изборниот резултат беше јасен, од 
559 присутни делегати, против него гла-
саа 339, а само 200 приврзаници влегоа 
на неговото конто.

Сега треба да се организира вон-
реден конгрес на кој ќе се избираат нов 
лидер на СДСМ, но и ново раководство 
кое ќе се обиде да ја извлече партијата 

од длабоката криза која ја зафати по-
следниве десеттина месеци.

Новата ситуација отвора многу ди-
леми. Прво дали навистина Радмила Ше-
керинска ќе биде сериозен кандидат за 
лидер на СДСМ, или постои реална мож-
ност социјалдемократите да извлечат 
ново лице. Но, според првичните про-
ценки тоа не ќе може така лесно да се 
из веде, бидејќи моќната фигура (Бран-
ко Црвенковски) ќе диригира со орке-
старот во СДСМ, а новата симфонија ду-
ри сега ќе се пишува. 

"Ова е нова ситуација и треба до пол-
нително да го проучиме Статутот. Јас не 
претендирам за следните 30 дена да го 
подготвувам новиот вонреден конгрес", 
изјави по поразот Владо Бучковски.

"Мојот предлог е само да избереме 
работна група која ќе биде овластена 
да го помогне организирањето на кон-
гресот во состав Владо Бучковски, Ни-
кола Ќуркчиев, Јани Макрадули, имаме 

"Во речиси секоја дискусија 
доминира ставот дека СДСМ 
мора нешто да менува во 
својата работа ако сака да се 
надева на подобар резултат 
следниот пат кога ќе излезе 
на избори", изјави Радмила 
Шекеринска во моментите на 
својата "слава".

"Со Бранко Црвенковски 
како претседател на СДСМ, 
СДСМ победи на парламен-
тарните избори, победи на пр ет-
седателските избори. Ние 
денес сме собрани овде не за 
да дискутираме за тој период 
и за тие избори, туку да дис-
кутираме, за жал, за пораз на 
парламентарните избори, ко-
га Црвенковски беше претсе-
дател на државата", додаде 
Ше керинска.

ЛИЦАТА КОИ РАБОТЕА НА МЕНУВАЊЕТО НА БУЧКОВСКИ, ЛИЦАТА КОИ РАБОТЕА НА МЕНУВАЊЕТО НА БУЧКОВСКИ, 
ИГОР ИВАНОВСКИ (СОВЕТНИК И БЛИЗОК ЧОВЕК НА ИГОР ИВАНОВСКИ (СОВЕТНИК И БЛИЗОК ЧОВЕК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ), НИКОЛА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ), НИКОЛА 
ЌУРКЧИЕВ (ЕКСГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ПАРТИЈАТА), КОЈ ЌУРКЧИЕВ (ЕКСГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ПАРТИЈАТА), КОЈ 
ДОАЃА ОД ГЕВГЕЛИЈА - "ЛЕГЛО" НА ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА ДОАЃА ОД ГЕВГЕЛИЈА - "ЛЕГЛО" НА ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА 
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место и за млади, го предлагам Игор 
Ива новски и се предлагам себеси како 
дел од оваа работна група", истакна Рад-
ми ла Шекеринска, која ја забрза својата 
кандидатура за лидер на СДСМ.

Околу ова прашање сè уште ќе се кр-
шат копјата, бидејќи спротивставените 
страни проценуваат дека нивниот про-
тивник ги прекршува статутарните 
норми.

"Можеме да расчистуваме некои дру-
ги детали во Статутот, но барем мене 
овој дел ми беше јасен, и на мно зин ство-
то делегати од конгресот", го проко мен-
тира Шекеринска ова дискутабилно 
пра шање.

За разлика од неа, Владо Бучковски 
многу потрезвено реагираше.

"Ќе имаме Централен одбор затоа 
што реално беше направен превид. Твр-
дам дека ова беше замор кај дел од де-
легатите, веројатно и кај Шекеринска, 
значи за работното тело ќе разговараме 
на Централниот одбор", изјави Буч ков-
ски.

АМБИЦИИТЕ НА РАДА
Во редовите на социјалдемократите 

продолжува да се одвива ноќниот кош-
мар, кој покажа дека поделеноста е уш-
те поголема. Дури сега се отвораат вра-
тите за лидерските амбиции на одре-
дени високи партиски членови, кои од 
страна ѕиркаа и бараат шанса физички 
и политички да се експонираат во јав-
носта.

Имено, неколкумесечната внатрешна 

криза покажа дека всушност партијата 
не успеа да го отстрани силното кон-
тинуирано влијание на Бранко Црвен-
ковски. Тоа коленичење овозможи СДСМ 
да се најде во пат позиција, како ста ту-
тарна така и кадровска, која не исфрли 
ново партиско лице. Кара ни ци те и по-
делбите се толку силни што вли јаат врз 
конфузната ситуација во пар тијата. 

Според одредени извори, амби ци-
озната Радмила Шекеринска веќе за бр-
зано (слави) и се подготвува да го за-
мени Бучковски на лидерската пози-
ција. Но, и таа може да стане инструмент 
на машинеријата на Црвенковски. Во 
позадина се кријат нескриените желби 
на одредени највисоки партиски чле-
нови, кои можеби ќе ја искористат но-
вонастанатата ситуација за сопствена 
промоција. Поради ова, Шекеринска не 
може да се чувствува за најсериозен 
кан дидат за фотелјата во СДСМ, туку 
сега треба да стрепи за својата по зи ци-
ја, ако се поучиме од народната пого-
ворка "кој последен се смее тој нај слат-
ко се смее". Затоа "политичкиот секс" се-
когаш е страствен и возбудлив, а како 
таков не избира средства за да се урнат 
бариерите.    

Инаку, целата конвенција се одржа 
во знакот на блиските луѓе на Црвен-
ковски, Игор Ивановски, Миле Зечевиќ, 
Никола Ќуркчиев итн.

Тоа им овозможи на приврзаниците 
на досегашниот лидер да обвинуваат 
дека луѓето на Црвенковски имале це-
лосна контрола врз одвивањето на кон-
венцијата, при што беше забележливо 
присуството на вработени во Аген ци ја-

та за разузнавање и на обезбедувањето 
на шефот на државата. 

Од друга страна, пак, таборот на Ше-
керинска ги одбиваше ваквите инфор-
мации, оценувајќи дека таквите инси-
нуации и "клевети" се изговор за да се 
скрие нараснатата недоверба кон Вла-
до Бучковски.

Што сè се случуваше зад затворените 
врати во МНТ? Многу сериозни и аргу-
ментирани критики, но и општо прифа-
тената оценка дека продолжува етике-
тирањето на Бранковисти (Шеке рин-
ска), односно на Бучковисти.

Таквите формулаци - " ја те љубим, а 
ти немаш појма", партијата ја сведе на 
приватна сопственост, која ја октроиса 
СДСМ од народот и од обичните чле-
нови.

Поради тоа, социјалдемократите уш-
те повеќе ќе се делат, а каде ќе им биде 
крајот ако продолжат да се цепкаат со 
овој интензитет?!

Според делбите, СДСМ се поистовети 
со ВМРО-ДПМНЕ. Иако концепциски се 
разликуваат, сепак вмровскиот син-
дром сериозно го растура имунолош-
киот систем на Социјалдемократскиот 
сојуз на Македонија. Тој организам е 
болен, иако некој оценува дека по за ми-
нувањето на Владо Бучковски социјал-
демократите ќе се консолидираат. Име-
но, прашање е дали Црвенковски ќе би-
де сигурен во Радмила Шекеринска, би-
дејќи таа не трпи полтронство, а уште 
по веќе не љуби да биде ставена во 
"скут" и да седи со скрстени раце, до де-
ка други го водат партиското оро. Зна-
чи, на потег е СДСМ, а не е Црвен ков ски.     

"Преовладува тон дека тре-
ба да се седне, да се по разго-
вара со ладни глави, партијата 
повторно да се соедини, да се 
врати онаму каде треба да би-
де како најмоќна опозициона 
партија. Јас ќе гласам за до вер-
ба на претседателот и на ор-
ганите", изјави Есад Рахиќ, кој 
уште порано се определи која 
страна ќе ја поддржува.

"Доминираат негативните 
тонови на дискусија. Битол-
ската организација има свој 
став кој дополнително ќе им го 
пренесам на делегатите на 
оваа конвенција, да се изгласа 
недоверба на претседателот и 
на генералниот секретар", из-
јави Томе Тромбев, кој беше на 
спротивната страна.ПОДЕЛЕНОСТА МЕЃУ ЧЛЕНОВИТЕ СОЗДАДЕ ТРАОРНА ПОДЕЛЕНОСТА МЕЃУ ЧЛЕНОВИТЕ СОЗДАДЕ ТРАОРНА 

АТМОСФЕРА МЕЃУ ДЕЛЕГАТИТЕ НА ШЕСТТАТА АТМОСФЕРА МЕЃУ ДЕЛЕГАТИТЕ НА ШЕСТТАТА 
КОНВЕНЦИЈА НА СДСМКОНВЕНЦИЈА НА СДСМ


