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Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ЕКСМИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ГЛАВНА 
ПРЕДИЗБОРНА ТОП ТЕМА

ЗОШТО БУЧКО СЕ ПЛАШИ ДА ЗОШТО БУЧКО СЕ ПЛАШИ ДА 
ГО ФИНАНСИРА "БРАТ ЉУБЕ"!?ГО ФИНАНСИРА "БРАТ ЉУБЕ"!?

Патриотизмот е чувство 
со кое се изразува љу-
бовта кон својата тат-

ковина. Такво чувство имаат 
сите граѓани кои живеат во 
држави, кои се грижат за 
својот интегритет и суве ре-
нитет. Но, дали нашите така-
наречени државотворци и 
гра   ѓани имаат такво чув ство?

Доколку одговорот го да-
ваме токму сега, во екот на 
изборната кампања, веро јат-
но да. Бидејќи изборниот не-
полн месец, определен за по-
литичка кампања, е времето 

Приказната на премиерот Владо Бучковски 
дека Владата ќе ја финансира одбраната на 
Бошкоски и на Тарчуловски, заврши како 
обична изборна обланда, со горчлив вкус. 
Пелинот во неа го стави неговиот коа ли цио-
нен партнер, претседателот на ДУИ, Али Ах-
мети, кој изјави дека Владата на Република 
Македонија воопшто не донела таква одлука, 
бидејќи едноставно тие не се согласуваат со 
тоа!

Според наши неофицијални информации, 
адвокатката Решидовиќ заминала за Са рае-
во само со ветување од премиерот Бучковски 
дека Владата ќе ја финансира одбраната на 
двајцата обвинети во Хаг, но сепак не можел 
да потенцира кога би можеле да бидат пре-
фрлени финансиските средства. Со ваков од-
говор, според лица блиски до Решидовиќ, 
таа најверојатно во текот на седмицава ќе ги 
информира хашките судски власти дека Вла-
дата на државата од која доаѓа Бошкоски сè 
уште не префрлила пари, и токму затоа тој ќе 
мора сам да се брани пред Судот.

темата патриотизам овој пат 
има поранешниот министер 
за внатрешни работи, Љубе 
Бошкоски. Личност која ре-
чиси две години се наоѓа во 
затворот Шевенинген во Хаг, 
а за која лидерите на поли-
тичките партии цела година 
не се дрзнаа да одржат ниту 
еден прес. Но, затоа сега на 
неполн месец до избори, Бо ш-
коски одеднаш стана топ те-
ма во речиси сите ме диу ми, 
предизборни говори, по ли-
тички и владини агенди. Не-
говото име очигледно пр ет -

ставува синоним за пред из-
борен маркетинг, кој го ко-
ристат сите политички пар-
тии, и оние од опозицијата, и 
оние од власта. Првите, затоа 
што тој и реално таму при-
паѓа, додека владејачките - 
затоа што тие се гарант за не-
говата евентуална сло бода. 

И додека претседателите 
на политичките партии се 
расправаат за тоа кој колку 
пати досега се слушнал по 
телефон со него или, пак, кој 
повеќе знае за тоа, кога се 
матурските на неговите деца, 
Бошкоски и натаму се наоѓа 
во затворот Шевенинген, без 
при тоа јасно да биде познат 
датумот кога би можело да 
почне судењето. 

АХМЕТИ ГО ИЗДАДЕ 
ПРЕМИЕРОТ!

Но, тука не завршува из-
борната приказна со Бош-
коски. Напротив, таа доби на 
интензитет откако се отвори 
прашањето за финансирање 
на неговата одбрана во Хаг, 
за која Владата на Република 
Македонија, односно пре-
мие рот Владо Бучковски, јав-
но се обврза дека ќе ја пре-

кога можеме да слушнеме 
патриотски изјави на нашите 
политичари, кои боксуваат 
во рингот. Тоа е времето кога 
граѓаните можат да слушнат 
нешто повеќе за својата на-
ционалност, но и да одгле-
даат неколку нови епизоди 
од вечниот филм - "Предав-
ници и патриоти", во кој глав-
ните ролји ги глумат претен-
дентите за премиерската функ  -
ција. 

За жал, истиот филм се 
еми тува и за овие избори, са-
мо што централно место во 

ДО КОГА ЌЕ ОСТАНЕ БОШКОСКИ ВО ХАГ?ДО КОГА ЌЕ ОСТАНЕ БОШКОСКИ ВО ХАГ?

СЕ ГРИЖАТ ЛИ МАКЕДОНСКИТЕ 
ПОЛИТИЧАРИ ЗА НЕГО?
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земе, притоа заедно со тоа 
испраќајќи нова гаранција 
до Хаг, за да може тој да се 
брани од слобода. Ваквиот 
гест на Бучковски, кој од јав-
носта беше оценет како по-
правање на грешките на не-
говите претходници, Црвен-
ковски и Костов, сепак на 
крај заврши како обична из-
борна обланда, но со горч-
лив вкус. Пелинот во неа го 
стави коалициониот партнер 
на Бучковски, претседателот 
на ДУИ, Али Ахмети, кој при 
неодамнешната посета на не-
колку тетовските села из јави 
дека Владата на РМ воопшто 
не донела одлука да ја фи-
нансира одбраната на Љубе 
Бошкоски и на Јохан Тарчу-
ловски во Хаг, бидејќи едно-
ставно тие не се согласуваат 
со тоа!

Ваквото разногласие на 
мегдан ги извади односите 
во коалиционата Влада на 
Бучковски, односно нивните 
веќе од поодамна нарушени 
односи со ДУИ, кои сè повеќе 
пукаат по"шевовите" како што 
доаѓа 5 јули, но и "ви стин-
ската" грижа на премиерот 
за неговиот некогашен ко ле-
га од војната. За тоа говори и 
фактот што адвокатката на 
поранешниот министер за 
вна трешни работи, Едина Ре-
шидовиќ, веќе неколку дена 
се обидува да најде заед нич-
ки јазик околу одбраната на 
Бошкоски со премиерот Буч-
ковски и со министерката за 
правда Мери Младеновска-
Георгиевска, кои сè уште јав-
но не соопштуваат дали во-

општо ќе го потпишат до го-
ворот за финансирање на од-
браната на двајцата об ви не-
ти. Или, пак, тоа не можат да 
го сторат од Али Ахмети кој, 
како што дознаваме, ка ко 
противтежа побарал да се 
финансираат наводните ал-
бански инвалиди од воениот 
конфликт во 2001 година. Ис-
тите тие да добијат и пензија, 
но и паричен надоместок за 
претрпен страв!

БОШКОСКИ ЌЕ СЕ 
БРАНИ САМ ВО ХАГ!

Во меѓувреме, адвокатката 
Едина Решидовиќ, која веќе 
цел месец бесплатно го за ста-
пува Бошкоски во Хаг, нај ве-
ројатно наскоро ќе мора да 
ја откаже соработката до-
колку Владата на Република 
Македонија и натаму про дол-
жи да тактизира, односно да 
не одговара дали прифаќа да 
ја финансира одбраната на 
Бошкоски. Според наши нео-
фицијални информации, ад-
вокатката Решидовиќ за Са-
раево заминала само со ве-
тување од премиерот Буч-
ковски дека Владата ќе ја 
финансира  одбраната на 
дв ај цата обвинети во Хаг, но 
сепак не можел да потенцира 
кога би можеле да бидат пре-
фрлени финансиските сред-
ства потребни за одбрана. 
Со ваков одговор, според 
лица блиски до Решидовиќ, 
таа најверојатно во текот на 
седмицава ќе ги информира 
хашките судски власти дека 
Владата на државата од која 

доаѓа Бошкоски сè уште не 
префлила пари, и токму за-
тоа тој ќе мора сам да се бра-
ни пред Судот.

Оставањето сам на себе за 
Бошкоски ќе биде допол ни-
телен проблем (иако тој по 
професија е правник), да се 
брани пред Судот, бидејќи на 
овој начин не ќе може да 
одговори на сите сè уште 
непотврдени обвиненија од 
страна на хашките обви ни-
тели кои, пак, се органи зи ра-
ни во сериозен тим за да до-
кажат дека во селото Љу бо-
тен се случил напад од стра-
на на македонската по ли ци-
ја, во кој наводно за ги нале и 
цивилни лица. 

Откажувањето на сора-
ботката со Едина Решидовиќ 
ќе биде сериозен пропуст за 
Владата на Република Маке-
донија, која очигледно само 
популистички предизборно 
вели дека има намера да им 
помогне на двајцата при тво-

рени во Шевенинген, а од 
друга страна, не префрла па-
ри на сметка.

Токму затоа, доколку се 
докаже дека Бучковски на-
вис тина се плаши од Ахмети 
да ја финансира одбраната 
на Бошкоски, односно до кол-
ку се докаже дека за тоа во-
општо не се расправало на 
седница на Владата, пре ми е-
рот уште еднаш ќе биде ста-
вен во ситуација да биде на-
речен "предавник" од маке-
донските граѓани кои свое-
вре мено, за време на кон-
флик тот во 2001 година, го 
насловија со ова име. 

Ваквата игра топло-ладно 
со двајцата обвинети во Ше-
венинген се чини дека пре-
миерот Бучковски скапо ќе 
го чини, пред сè, поради фак-
тот што за само еден ме сец 
може да дојде до про ме на на 
власта, која комплетно може 
да ја промени сев куп ната сос -
тојба.       

ШТО ДОГОВОРИЈА БУЧКОВСКИ И АХМЕТИ? ШТО ДОГОВОРИЈА БУЧКОВСКИ И АХМЕТИ? 


