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"МА ЈКРОСОФТ" И С ТРАНСКИТЕ ДО  

ИНСТИТУЦИИ И  
СЕ ВРТАТ ВО МАЃЕП 

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Владата на Никола Груевски, от-
како ја сними ситуацијата која ја 
затече во ресорните минис тер-

ства, вклучувајќи ја и државната каса, 
за која патем речено неколку пати по-
тенцира дека е целосно празна, и како 
резултат на тоа најави ребаланс на Бу-
џетот на Република Македонија, почна 
детаљно да ја "чешла" работата на екс-
министрите. Прва на удар се најде по-
ранешната министерка за евро инте-
грации, Радмила Шекеринска, која од 
вла диниот портпарол, Ветон Ибраими, 
беше обвинета дека ненаменски ги тро-
шела странските донации. Веднаш по-

Секоја Влада, откако 
првично ќе се запознае 
со она што го наследила 
од таа пред неа, почнува 
со ревизија на работата 
на минатата која, пак, по 
редот на нештата секогаш 
си заминува со скандали, 
и со полн куфер 
сомневања за сторени 
криминални дејства, кои 
допрва ќе треба да се 
истражуваат. Значи, веќе 
видена слика, која се 
емитува во првата година 
на секоја нова Влада. И 
овој пат оваа владина 
акција ќе минеше како 
сите пред неа, со 
потполно одобрение од 
страна на граѓаните на 
Република Македонија, 
без помпа ниту, пак, со 
толкав одек за истрагата, 
ако истата  не се 
случуваше неколку дена 
пред одржувањето на 
Конвенцијата на 
најголемата опозициона 
партија - СДСМ, во која 
случајно главната ролја ја 
има токму Шекеринска.

тоа следеше нов удар по неа, кој овој 
пат дојде од Министерството за вна-
трешни работи кое, пак, најави дека во 
досегашната истрага се забележани не-
правилности при потпишувањето на 
договорот со "Мајкрософт". 

И тука нема ништо чудно. Секоја Вла-
да, откако првично ќе се запознае со 
она што го наследила од таа пред неа, 
почнува со ревизија на работата на ми-
натата која, пак, по редот на нештата, се-
когаш си заминува со скандали, и со 
полн куфер сомневања за сторени кри-
минални дејствија, кои допрва ќе треба 
да се истражуваат. Всушност, во избор-
ната кампања партијата која претен ди-
ра да победи, токму тоа и им го ветува 
на граѓаните, односно гласачите кои, 
пак, очекуваат решителна и сериозна 
борба со криминалот. 

Значи, веќе видена слика, која се еми-
тува во првата година на секоја нова 
Вла да. И овој пат оваа владина акција 

ќе минеше како сите пред неа, со це-
лосно одобрение од страна на гра ѓа-
ните на Република Македонија, без пом-
па ниту, пак, со толкав одек за истрагата, 
истата да не се случуваше неколку дена 
пред одржувањето на Конвенцијата на 
најголемата опозициона партија - СДСМ, 
во која случајно главната ролја ја има 
токму Шекеринска. 

И веќе од тука почнува вистинскиот 
политички калабалак, во кој се вмешаа 
сите, и сите се обвинија меѓу себе, при 
тоа забавувајќи ја јавноста со нешта кои 
очигледно ги окупираат само нив. Кон-
вен цијата за избор на нов лидер на 
СДСМ, која се подготвува веќе подолго 
време, а која доаѓа како резултат на 
нетрпеливоста на таборите на двајцата 
претенденти за лидерската позиција, 
Владо Бучковски и Радмила Шекерин-
ска, последнава седмица практично се 
претвори во ситуација на живот или 
смрт!?  Изборот на новиот претседател 

ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА ЗАБОРАВИ ДЕКА Е ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА ЗАБОРАВИ ДЕКА Е ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
СИТЕ ГРАЃАНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, И ОТВОРЕНО СИТЕ ГРАЃАНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, И ОТВОРЕНО 
ВЛЕЗЕ ВО ВОЈНА СО СИТЕ, ВО БИТКАТА ЗА ЛИДЕР НА ВЛЕЗЕ ВО ВОЈНА СО СИТЕ, ВО БИТКАТА ЗА ЛИДЕР НА 
НЕГОВАТА МАТИЧНА ПАРТИЈАНЕГОВАТА МАТИЧНА ПАРТИЈА
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 НАЦИИ  СЕ "ИЗГ УБИЈА" ВО НЕ ДОРЕЧЕНОС Т 

 ЛИДЕРИ 
САН КРУГ

на опозицијата, и сериозниот раскол 
кој подолго време се случува во ре до-
вите на оваа партија, предизвика ла ви-
на обвинувања, во кои ни помалку ни 
повеќе се вмешаа двете најважни ин-
ституции во земјава - шефот на др жа-
вата, Бранко Црвеновски, и премиерот 
на Република Македонија, Никола Гру-
евски. И се разбира двете клучни фи-
гури - Бучковски и Шекеринска. 

ВЕРБАЛНИ МАСАКРИ 
СО БРЗИ ОДГОВОРИ!

Почетокот на оваа политичка рашо-
монијада стартуваше со обвинувањето 
од Владата на Република Македонија за 
можни сторени малверзации со стран-
ската помош од страна на ексми нис-
терката за евроинтеграции, Радмила 
Ше керинска, на што всушност се по жа-
лиле неколкумина амбасадори во зем-
јава. Оваа информација доби сериозно 
голем ек во јавноста, при што како нај-
повикани се почувствуваа токму стран-
ските амбасади, а од нивна страна таа 
веднаш беше демантирана. Шекеринска 
поентираше!

Но, Владата не се откажа. Продолжи. 
Појаснувањето на оваа информација 
пристигна од актуелната министерка за 

дени афери, за неа беше доволен пока-
зател дека тука има нешто сомнително. 

Имено, според неа, Владата на Ни ко-
ла Груевски се впуштила во внатре пар-
тиско мешетарство, при тоа отворено 
застанувајќи на страната на актуелниот 
претседател, Владо Бучковски. Ваквото 
посочување со прст не му се допадна 
на актуелниот претседател на СДСМ 
кој, пак, го обвини претседателот на Ре-
публика Македонија, Бранко Црвен ков-
ски, за отворено лобирање за Радмила 
Шекеринска за иден лидер на партијата. 
Одговор пристигна веднаш од Каби-
нетот на шефот на државата кој, пак, ја 
обвини Владата на Никола Груевски за 
непотребно мешање во внатре партис-

ките случувања во СДСМ, но меѓу ре-
дови и за лобирање за Бучковски, алу-
дирајќи на отворањето на договорот со 
"Мајкрософт", кој се случи во режија на 
Црвенковски и на Шекеринска.  

И тогаш кога помисливме дека кру-
гот конечно се затвори, страстите се 
сми рија, тоа што ни останува е мирно 
да го почекаме исходот од гласањето 
на партиските другари, обрачот пов-
торно пукна. Тркалото почна одново да 
се врти, овој пат почнувајќи од прет се-
дателот на СДСМ, Владо Бучковски, кој 
одговарајќи му на Црвенковски за не-
говите тези дека тој и Владата на Гру-
евски подготвиле сценарио за поли тич-
ка дискредитација на Шекеринска, по-

евроинтеграции, Габриела Коневска-
Трајковска, која потенцира дека не се 
работи за малверзација, туку за недо-
волна иницијативност и координација 
на странската помош од страна на Ше-
керинска. Како доказ за тоа ги приложи 
сугестиите кои до неа дошле од холанд-
ската Амбасада и од Европската аген-
ција за реконструкција. 

Значи, случајот не е затворен. Тој сè 
уште се истражува, се демантира и се 
актуелизира. Исто како и оној кој дојде 
од Министерството за внатрешни ра-
боти, а кој говори за можно склучување 
на штетен договор на Владата на то гаш-
ниот премиер, а сегашен претседател 
на Република Македонија, Бранко Цр-
вен ковски и корпорацијата "Мај кро-
софт". Потписник на овој договор, од 
страна на тогашната Влада, беше токму 
Шекеринска. 

Спомнувањето на нејзиното име во 
само два дена, со две сè уште не по твр-

ЗОШТО ГРУЕВСКИ СИ ДОЗВОЛИ ТАКОВ ЛУКСУЗ 
НЕПОТРЕБНО ДА СПОРИ СО ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА И СО 
ПОРАНЕШНАТА МИНИСТЕРКА ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ?

БУЧКОВСКИ ДЕФИНИТИВНО ОСТАНА САМ БУЧКОВСКИ ДЕФИНИТИВНО ОСТАНА САМ 
ГО ОЧЕКУВА ЛИ ИСТОТО И ПЕНОВ? ГО ОЧЕКУВА ЛИ ИСТОТО И ПЕНОВ? 
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тенцираше дека е зачуден од наивноста 
на претседателовиот Кабинет. 

Не се чекаше многу на одговор. Буч-
ковски беше "жестоко" потсетен дека 
пред две години токму тој Кабинет од 
него направил претседател на СДСМ. За 
да се затвори кругот повторно беше по-
требна Радмила  Шекеринска, која одлу-
чи да не коментира, но побара одговор 
од Владата на Груевски, зошто се вплет-
кува во оваа приказна?    

И од тука дојде одговор. Лично од 
Груевски, кој приказната ја врати на 
почеток, напомнувајќи дека нему му е 
важно функционирањето на инсти ту-
циите во државата, а изборот на лидер 
во СДСМ е право на членовите на таа 
партија. 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА 
ЖУРКА!

Бескрајна приказна. Афера од голем 
калибар кога станува збор за СДСМ. 
Партијата која до вчера беше позната 
по таканареченото "салонско" реша ва-
ње на внатрепартиските проблеми, овој 
пат излезе во двор. Работата пукна по 
сите шевови, и очигледно нема на зад. 
Што би рекол Бучковски, демо кра ти-
зацијата допре и до СДСМ. Конечно, 
многумина членови си погледнаа в ли-
це и си кажаа многу. Сè она што ги тиш-
тело многу години наназад, но поради 
"демократското" однесување на довче-
рашниот претседател, единствено се 
креваа два прста за согласност. Конечно 
да видиме едно репризно издание на 
ВМРО-ДПМНЕ во СДСМ. Конечно и оваа 
партија излезе од својата кожурка и 
дозволи да биде демократска, што се 
слу чи како резултат на енормно нис-
киот рејтинг на СДСМ, каков што досега 
не е забележан. 

И сè тоа е в ред! Но, прашањето кое 
се поставува е зошто во целата оваа ли-
дерска приказна се вмешуваат инсти-
туциите на системот кои, по правило на 
нештата, треба да имаат сосема други 
обврски. Зарем не ќе беше подобро 
прет седателот на државата, Бранко Цр-
венковски, малку повеќе да се анга жи-
раше за промовирањето на нашава зем-
ја во Европа и во светот, наместо да ис-
праќа соопштенија од својот кабинет, и 
да се занимава со прашањата кој и кого 
протежира во битката за претседател 
во неговата довчерашна матична пар-
тија. Зарем заборавил дека откако ста-
на шеф на државата, тој е претставник 
на сите граѓани на Република Маке до-
нија, а не само на оние кои гласаа за не-
го? Или, пак, в глава му се мотаат фил-
мови за нов претседателски мандат? 

Што во оваа приказна прават Гру ев-
ски и неговата Влада? 

Дали навистина има намера да го ис-
питува работењето на поранешните 
министри, да му "помогне" на Бучков-
ски, или можеби на Шекеринска или, 
пак, забележа одличен момент како да 
дојде до уште повисок рејтинг, кој сега 
го надминува триесеттиот процент? На-
шите извори велат дека оваа ситуација 
идеално му одговара на Груевски, би-
дејќи слаба опозиција може да му до не се 
многу поени во јавноста, особено што и 
самиот тој многу добро знае како тоа 

изгледа. Всушност, расколот во ВМРО-
ДПМНЕ премиерот го почувствува на 
своја сопствена кожа, кога поранешниот 
лидер Љубчо Георгиевски одлучи да му 
се спротивстави, и да го марги нали-
зира.

Но, сеедно што е во прашање. Факт е 
дека двете најважни институции не по-
требно влетаа во внатрепартиската иг-
ра на СДСМ, за избор на нов прет се-
дател на партијата, поставувајќи го ова 
прашање на ниво на живот и смрт!  

ШЕКЕРИНСКА НА ИСПИТ, НАЈНАПРЕД ВО ПАРТИЈАТА, ШЕКЕРИНСКА НА ИСПИТ, НАЈНАПРЕД ВО ПАРТИЈАТА, 
НО И СЕКАКО ЗА ДОГОВОРОТ СО "МАЈКРОСОФТ", КОЈ НО И СЕКАКО ЗА ДОГОВОРОТ СО "МАЈКРОСОФТ", КОЈ 
ДЕФИНИТИВНО ДЕФИНИТИВНО ЙЙ ВИСИ НАД ГЛАВА   ВИСИ НАД ГЛАВА  


