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ЗА "ТРОЈЦАТА МУСКЕТАРИ" НА СДСМ КОИ БЕА ПРЕМИЕРИ ВО 
ПЕРИОДОТ 2002-2006 ГОДИНА

Пишуваат: 

Кокан СТОЈЧЕВ
Жаклина МИТЕВСКА  

Поранешниот лидер на 
СДСМ, Бранко Црвен-
ковски, по првата ре-

конструкција на Владата ги 
призна своите грешки. Еко-
номијата им ја остави на на-
следниците. Безобразноста 
на командант Чакала беше 
голема, а кулминацијата се 
случи во Арачиново, каде 
"газдата си остана газда": 
"Добредојдовте во неосвои-
вата тврдина Карадак".

Албанците достојно ги 
славеа своите жртви, а ек с-

Во периодот 2002-2006 година се сме-
нија тројца премиери, Бранко Црвен ков-
ски, Хари Костов и Владо Бучковски. Пр-
виот се занимаваше со враќање на кон-
тролата врз територијата на Македонија, 
која во 2003 година беше, а можеби и сè 
уште е, под надзор на поранешните при-
падници на ОНА, кои сега се занимаваат 
со криминални дејствија. Истата година, 
во Собранието се протна Законот за трет 
државен универзитет, познат како Уни-
верзитетот во Мала Речица. Измените и 
дополнувањата на Законот за држав јан-
ство ги дискриминираа Македонците во 
регионот и светот. СПЦ изврши фронтален 
напад врз автокефалноста на МПЦ, а ре-
акциите против Предлогот за нова тери-
торијална организација на локалната са-
моуправа, која подоцна профункционира 
на штета на македонскиот народ, кулми-
нираа. 

првиот полицаец - Хари Ко-
стов, заедно со родителите 
на жртвите од Вејце не мо-
жеше да им оддаде чест на 
загинатите македонски бра-
нители. Во јавноста прав кре-
наа резултатите од Пописот 
во 2002 година, според кои 
25,17 отсто й припаѓаат на ал-
банската етничка заедница, а 
другите проценти наводно 
"не беа важни за коментар", 
бидејќи дел од македонскиот 
политички блок пристрасно 
навиваше за Албанците. Ап-
сењата на Војо Михајловски, 
Илко Георгиев и на другите 
беа холивудски, а судските 
процеси сè уште немаат за-
вршница. Акцијата за разо-
ружување доживеа фијаско. 

Во 2004 година поли тич-
ката сцена беше во знакот на 
црните премрежија. Во бли-
зина на Мостар, во БиХ, во 
мистериозна авионска не-
среќа загина претседателот 

Борис Трајковски. Го наследи 
Бранко Црвенковски. Но, ма-
кедонската голгота не беше 
завршена. Општинските ре-
ферендуми против новата 
територијална организација 
на локалната самоуправа, 
како и неуспешниот рефе-
рен дум ја закопаа надежта 
за Македонците. На 11 јануа-
ри 2004 година, стружани ја 
отворија сезоната на гра ѓан-
ска непослушност. Праша ње-
то за опстанок на Општината 
ги обедини Македонците, 
кои без разлика на поли тич-
ката и друга определба за ста-
наа да го бранат пора неш-
ниот статус на Струга. Тоа го 
направија и општините со 
доминантно албанско насе-
ление, кои власта ги укина со 
новиот Закон. На 23 февруа-
ри, 2004 година, СМК и Тодор 
Петров го почнаа процесот 
на собирање 150.000 пот пи-
си за организирање рефе-
рендум против новата тери-
торијална организација, кој 
подоцна се урна како кула од 
карти. На 22 март, Бранко Цр-
венковски ја предаде Апли-
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кацијата за ЕУ на ирскиот 
пре миер Берти Ахерн. Апли-
кацијата содржеше само 3 ре-
ченици. Заради мито, поли-
цијата го притвори поранеш-
ниот државен секретар во 
МО, Љупчо Поповски. Во врс-
ка со случајот "Раштански 
лоз ја" беа уапсени коман-
дантите на "Лавовите", Горан 
Стојков и Бобан Утковски, ка-
ко и Митко Кикереков и Алек-
сандар Цветков, кои во 2005 
година беа ослободени. По-
литичката хајка против Љубе 
Бошкоски заврши со негово 
бегство од Македонија и при-
ведување во затворот во Пу-
ла. Јавноста се занимаваше и 
со ветувањата на банкарот 
Хари Костов, кој стана пре ми-
ер, а корупцијата земаше сè 
поголем замав. На владината 
седница од 21 јуни 2004 го-
дина, поранешниот минис-
тер за транспорт и врски, Аг-
рон Буџаку, беше задолжен 
во рок од една седмица да до-
стави извештај за сите склу-
чени непосредни спогодби 
за продажба на градежно 
зем јиште. Во август, Маке дон-
ците поделено го празнуваа 
Илинден. АСНОМ се славеше 

во манастирот "Св. Прохор 
Пчињски", но откако СПЦ се 
смилува да даде дозвола. 
Дру гите го изградија Пе лин-
це покрај Старо Негоричане, 
Кумановско, страница која 
сè уште не е завршена. Струш-
ките вечери на поезијата не 
се одржаа во градот на по е-
тите. Политиката ги вмеша 
прстите во духовниот живот 

на лиричарите. Во Струга, ис-
то така, интервенираше и ма-
кедонската полиција, за тоа 
што изјавите на Буч ков ски и 
Ќуркчив ги иритираа стру-
жани. Антикоруп цио не рите 
го повикаа министерот за од-
брана и Агенцијата за млади 
и спорт да утврдат ка знена 
одговорност за зло употреба 
на службените те лефони и 
трошењето бу џет ски сред-
ства поради масов но гла са-
ње во тв-емисија. Набрзо Ха-
ри Костов поднесе оставка 
на функцијата пре миер, наја-
вувајќи дека во Вла дата има 
индиции за ко рупција. Потоа 
се одржа Кон грес на СДСМ, 

шкоски, кој се наоѓаше во 
затворот Пула, под обви не-
ние за случајот "Раштански 
лозја".  Во ноември Македо-
нија ја доби препораката за 
кандидат за ЕУ. Евроко ме са-
рот за проширување, Оли Рен, 
дојде во Скопје да им го об-
разложи мислењето на Ев-
роп ската комисија.

Советот за безбедност се 
занимаваше со Агим Крас ни-
ќи и заклучи дека МВР треба 
да најде начин да го уапси. 
Крајот на летото беше среќно 
за овој "бељаџија". Тој сам се 
појави пред истражниот су-
дија. Човекот цела година ги 
предводеше вооружените 
групи во скопско Кондово. 
Красниќи и денес "игра мај-
тап" со судиите. Јавниот об-
ви нител Александар Прчев-
ски призна дека бил зависен 
од власта и дека бил по след-
ната "будала" која дошла на 
оваа функција. Владиното мно -
зинство го донесе Зако нот за 
референдум, со кој се забра-
нува референдумска иници-
јатива за законите кои Собра-
нието ги носи со т.н. Ба дин-
терово мнозинство. Во октом-
ври фамозната могил ска ко-
кошка (птичји грип) ле таше 
на релација Приштина-Бања 
Лука-Лондон. 

Во 2006 година Вулнет Ма-
келара, алијас Карлито Бри-
ганте, беше осуден на за твор-
ска казна. Пратениците го из-
гласаа Изборниот законик. 
Собранието го донесе За ко-
нот за слободен пристап до 
информации. Поранешната 
амбасадорка на РМ во Алба-
нија, Елеонора Каранфи лов-
ска, јавно проговори за ло-
шите состојби во дипло мати-
јата. Пратениците го изгласаа 
и Законот за јавни собири. 
Граѓаните нема да можат да 
протестираат во близина на 
болници, училишта, градин-
ки, магистрални патишта и 
автопати.

Кондовчани повторно на-
правија блокади поради по-
лициската акција во која бе-
ше убиен Енвер Џафери. Ка-
пак на сè беше исплатената 
отштета од 700.000 евра за 
најпознатиот овчар Исни фа-
рис Џемаили. Ел Масри сè уш-
те прави политички земјо-
треси во Македонија. Паднаа 
пратеничките привилегии, 
Уставниот суд ги укина бене-

Тогашниот прв ешалон на СДСМ не 
ги реши основните егзистенцијални 
про  блеми на граѓаните, а сиро маш ти-
јата и бесперспективноста се зго ле-
мија. Овие констатации ги потврдуваа: 
бројките за невработеност, дивеењето 
на кри ми нал ците и на терористичките 
групации, кои претставуваа сериозна 
закана за без бед носта во земјава. 
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на кој се избра нов лидер - 
Владо Бучковски, а тој стана 
премиер.

Во 2005 година се одржаа 
локални избори. На 16 март, 
со специјален лет од Скопје 
во Шевенинген беше пре фр-
лен Јохан Тарчуловски, а не-
колку дена подоцна беше ис-
пратен и ексминистерот за 
внатрешни работи, Љубе Бо-
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фициите за предвремено пен-
зионирање и двојни днев ни-
ци на пратениците. Праша-
њето за границата кон Косо-
во сè уште е отворено. 

ЕКОНОМИЈА

Во 2003 година Владата го 
активира "Бранковиот за кон", 
очекувајќи дека ќе го по-
дигне својот изгубен рејтин, 
но без фајде, трикот не успеа. 
Ексминистерот за финансии, 
Петар Гошев, пред одбе лежу-
вањето на 100-те дена на Вла-
дата, успеа да го договори 
"стенд бај" аранжманот со 
ММФ, тежок 27 милиони до-
лари, оценет како лош потег. 
Мартовскиот протест на ра-
ботниците од фирмите за-
губари заврши неуспешно, 
бидејќи тогашниот премиер 
Црвенковски не им го при-
фати барањето, донесување 
Закон за загубарите според 
кој на работниците со повеќе 
од 25 години стаж требаше 
да им обезбеди социјална 
сигурност до пензионирање. 
И македонските земјоделци 
й најавија војна на Владата. 
Синдикатот на Македонски 
железници попусто водеше 
преговори со Владата, би деј-
ќи 900 вработени беа от пуш-
тени од работа. Рударите од 
Злетово штрајкува со глад, 
но нивната судбина сè уште 
тапка во место. Гене ралниот 
штрајк на СОНК и пре го во-
рите со власта беа главно 
обе лежје на поче то кот од 
2004 година. Прего ва рачите 
се обидуваа да најдат заед-
нички јазик со Владата. Ис-
тата година, во првите де вет 
месеци, трговскиот дефи цит 
достигна 854 милиони до-
лари, што беше за 200 ми лио-
ни повеќе од истиот пе риод 
2003 година. Државава ја 
потресе аферата "млеко во 
прав". Во 2005 година беше 
распишан тендер за "ЕСМ Ди-
с трибуција". Седум компа нии 
доставија понуда за уче ство 
на тендерот, а во 2006 година 
предизборно ја доби ав-
стрис  ката "ЕВН" за 225 ми лио-
ни евра. Пропадна Радо бан-
ка, а со неа заглавија и 12 ми-
лиони евра пари на гра ѓани, 
јавни претпријатија, фон до-
ви, фирми и мини стер ства. 
На 11.6.2005 година во Ско пје 
се отвори трговскиот центар 

"Рамстор". Маке дони ја е 21 
држава која од 17.8.2005 го-
дина й официјално влезе во 
светската продажна мре жа 
на нафтени деривати име-
нувана како "Лук оил". Пр во-
то складиште за нафта беше 
отворено во Штип. Мини сте-
р от за транспорт и врски Џе-
маили Мехази и директорот 
на грчки "Веропулос" во Ма-
кедонија, Гркот Костадинос 
Теодоријадис, на 29.9.2005 го-
дина потпишаа купопро да-
жен договор за државното 
зем јиште спроти НБМ. Афе-
рата "Тиквеш" заврши откако 
бизнисменот Свето Јаневски 
уплати 1.200.000 евра, како 
прва рата од трите дого во ре-
ни за подмирување на дол-
гот на винарската визба "Тик-
веш" кон државата. 

Во 2006 година единстве-
ните кои Новата Година ја 
дочекаа штрајкувајќи со глад 
беа стечајните инвалиди, кои 
еден месец протестираа пред 
Министерството за труд. Гра-
ѓаните со протести се оби-
дуваа да ја спречат продаж-
бата на ЕСМ. Премиерот 
Бучковски и надлежните од 
"Лук оил" ги фрлија првите 
лопати за изградба на една 

од 40- те помпезно најаву ва-
ни бензински пумпи. Собра-
нието го усвои Законот за 
стечај. Се случија смени во 
"Ал калоид", а контроверз ни-
от македонски бизнисмен Ме -
тодија Смиленски беше уап-
сен во Србија.

КУЛТУРА

По повод 100-годишни на-
та од Илинденското воста-
ние, во 2003 година се редеа 
бројни манифестации, из-
ложби итн. Граѓаните прв пат 
го видоа легендарното Цре-
шово топче, кое го стави на 
големи маки министерот за 
култура, Благоја Стефа нов-
ски. Во Собранието на Маке-
донија беше отворена из-
ложба "100 години Илинден - 
столетие на државност", а 
истата беше поставена и во 
сто градови низ светот - во 
клубовите на македонските 
иселеници, во црковни оп-
штини, амбасади, домови на 
култура, галерии, музеи. Кул-
турата ја следеа и бројни афе-
ри, гафови, неправилности, 
полемики, кавги на релација 
Министерство за култура и 
луѓето чија работа е тесно по-

врзана со оваа сфера. Нацио-
налната програма влезе веќе 
во историјата, затоа што со 
години таа е проблем број 
еден. Следеа полемиките и 
расправиите меѓу министе-
рот и "Градски кина". МНТ ос-
тана неколку дена без вода 
поради неплатени сметки, а 
покривот долго време про-
кис нуваше. Хонорарците од 
Оркестарот на Македонскиот 
народен театар не работеа, а 
причината беше нивниот не-
решен статус. 

Во 2004 Струшки вечери 
на поезијата! По 40 години 
успешно опстојување во 
Стру га тие беа одржани во 
Ско пје. И во 2004 година На-
ционалната програма за кул-
тура, вечната преокупација 
на секој министер, му нане-
суваше главоболки на ми-
нистерот за култура, Благој 
Стефановски. Се избраа "нај-
добрите" издавачки куќи, се 
дадоа парите, но неза довол-
ството беше неизбежно. По 
ова, во 50 институции од кул-
турата во државава следу-
ваше објавување конкурси 
за директори, а министерот 
Стефановски кажа дека при 
нивното именување нема да 
дозволи мешање на пар тис-
ки интереси. Но, не излезе 
така. Министерот повеќе па-
ти истакнуваше дека не при-
знава проценти во културата 
туку само врвен квалитет, но 
попушти под притисокот на 
пратениците од албанскиот 
политички блок, кои во дис-
кусиите околу Националната 
програма секогаш се пови ку-
ваа на Рамковниот дого вор. 
Во 2005 Македонија беше 
дел од манифестацијата "Ев-
роп ски денови на културното 
наследство". Мегалитската 
оп серваторија Кокино стана 
дел од оваа манифестација. 
"Охридско лето" мина во зна-
кот на гостувањето на свет-
ски познатиот тенор Хозе Ка-
рерас. 

Во 2006 година урнатиот 
дел од Самуиловата тврдина 
уште еднаш ги скара минис-
терот Стефановски и архео-
логот Паско Кузман. 

Со "Посмртен марш" за 
Вла дата музичарите од Опе-
рата и од Филхармонијата 
протестираа, незадоволни 
од условите кои им ги нудат 
за зголемување на платите.


