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С УЛТАНОВИОТ К АТИЛ ФЕРМАН ПР  

СВИЛЕН ГАЈТ  
ГРЛОТО НА Пишува: 

Магдалена АНДОНОВСКА

атил ферманот пристигна на-
време, и се исполни наредбата. 
Свилениот гајтан, кој султанот му 

го испрати по своите поданици, де фи-
нитивно му ја откина главата на бо ре-
цот. Исто како и во она пусто турско, ко-
га султановиот збор бил последен, а се 
знаело за што служат сабјата и сви ле ни-
от гајтан. 

Македонија веќе не е под турско, 
ама има султан. Можеби тој не им "сул-
танува" на сите граѓани на Република 
Македонија, но за еден добар дел и на-
таму е неприкосновен. За нив, султа но-
вите желби се заповед, кои од ред до 
ред му ги исполнија. Прво сакаше да 
биде лидер, па премиер, па претседател. 
И сè тоа го има(ше), но не се чувствува 

Жестоката полемика 
дали Бучковски и натаму 
треба да остане лидер на 
СДСМ предизвикала 
вистинска ерупција од 
емоции. Никола 
Поповски, Тале 
Керамитчиоски и Игор 
Ивановски-Шема го 
обвиниле Бучковски за 
тоа дека не ја спровел 
агендата за вработување, 
на што добиле одговор 
дека токму тие двајцата 
биле задолжени за 
вработување, при тоа 
алудирајќи, пред сè, на 
Поповски, кој како 
министер требал да ги 
потпишува решенијата, 
додека на Игор-Шема, во 
контекст на 
вработувањата, отворено 
му било побарано да го 
отстапи едното работно 
место, со оглед на тоа 
дека во исто време е и 
пратеник, и советник во 
претседателовиот 
Кабинет.

К комплетен. Султанот сака одвреме-на-
време да покаже дека е султан. За да не 
се заборави неговата моќ. Овој пат го-
лемиот султан од неговата палата, која 
во дваесет и првиот век важи за прет-
седателски кабинет, испрати ферман, 
со кој на неговиот прв поданик, му рече 
"сабур"! Така султанот покажа уште ед-
наш, по кој знае кој пат, дека моќта е во 
неговите раце, и секој оној кој ќе по ми с-
ли дека може да му се спротивстави ќе 
добие свилен гајтан. 

Погодувате.
Станува збор за претседателот на Ре-

публика Македонија, и неприкосновен 
лидер на СДСМ, Бранко Црвенковски, 
кој во лото играта со наградно прашање 
"Дали треба да му се даде доверба на 

СДСМ ПО КОНВЕНЦИЈАТА ПОКАЖА ДЕКА И НАТАМУ СДСМ ПО КОНВЕНЦИЈАТА ПОКАЖА ДЕКА И НАТАМУ 
ОСТАНУВА ДА БИДЕ СУЛТАН ПАРТИЈАОСТАНУВА ДА БИДЕ СУЛТАН ПАРТИЈА

ЈОРДАНОВСКИ Е АДУТОТ НА ЈОРДАНОВСКИ Е АДУТОТ НА 
БУЧКОВИСТИТЕ. СВЕСЕН ДЕКА БУЧКОВИСТИТЕ. СВЕСЕН ДЕКА 
ЦРВЕНКОВСКИ ГО ОТПОВИКА, ТОЈ ЦРВЕНКОВСКИ ГО ОТПОВИКА, ТОЈ 
ГИ ЧЕКА СВОИТЕ ПЕТ МИНУТИГИ ЧЕКА СВОИТЕ ПЕТ МИНУТИ
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 ИС ТИГНА ДО БА ЗАТА  

АН ГО "ПОМОДРЕ" 
 ПОДАНИКОТ!

актуелниот лидер на партијата", одлучи 
кој треба да биде победникот. На шес т-
тата, се чини досега најзначајна, Кон-
венција на Социјалдемократскиот сојуз, 
Црвенковски преку своите "луѓе" во са-
лата во МНТ, на  довчерашниот прет се-
дател на СДСМ, Владо Бучковски, му 
даде талон со недобитна комбинација, 
додека за првонаградена, избра да би-
де неговата пуленка Радмила Шеке рин-
ска. Со тоа на сите членови на неговата 
партија, а богами и на севкупната ма ке-
донска јавност, й покажа дека не е по-
литички мртов ниту, пак, фикус, како 
што обично се вели за шефот на др жа-
вата, кој во споредба со премиерот ре-
чиси и да нема никакви надлежности. 
Покажа дека неговиот збор во оваа 
партија, едноставно мора да биде по-
следен, а првиот човек на партијата тре-
ба да биде сенка, која ќе се движи по 
строго контролирани патишта, кои ни 
случајно не смеат да бидат трасирани 
од некој друг! 

Како добар играч, токму на Кон вен-
цијата, Бранко Црвенковски му сооп-
шти на Бучковски дека нема намера да 
му ги прости сите оние потези и изјави 
кои ги даваше додека беше премиер, а 
кои, да потсетиме, беа комплетно раз-
лични од неговите, истовремено ис-
праќајќи ја главната поента преку Рад-
мила Шекеринска. СДСМ и натаму ос-
танува да биде султан партија, со која 
без разлика каде се наоѓа, ќе раководи 
исклучително тој, а секој оној кој ќе се 

Претседателот на Република Ма-
кедонија, Бранко Црвен ков ски, 
пред јавноста уште еднаш одглуми 
една од неговите по знати ролји. 
Имено, со загрижено лице, соопш-
ти дека наводно со тоа што Вла-
дата му ги врзала ра цете морал да 
го отповика не су дениот амба са-
дор во САД, Љуп чо Јордановски. 
Сепак, и врап чињата во државата 
знаат дека тоа воопшто не е така, 
особено оние кои имале можност 
да со работуваат со Црвенковски, 
а кои велат дека тој не знае да про с-
ти. "Гревот" на Јордановски, кој 

овој пат го чини амбасадорска фо-
телја, е тоа што отворено пре ку 
колумна му даде поддршка на 
Владо Бучковски во битката за 
лидерското место во СДСМ, со 
што практичко му рече "НЕ" на 
Цр венковски.

Шефот на државата, пак, иако 
во целост ги имаше наместено 
коцките, сепак до последен мо-
мент чекаше да помине Кон вен-
цијата, и да го потпише указот за 
отповикување на Јордановски, 
со што уште еднаш покажа дека 
со него никој не смее да си игра!  

БРАНКО НЕ МУ ПРОСТИ НА ЈОРДАНОВСКИ
обиде без негов амин да протежира  
сопствена политика, ќе мора да ја за-
врши својата политичка кариера.

Затоа "падна" Бучковски. Затоа веро-
јатно партијата и на тацна ќе ја добие 
Радмила Шекеринска. На Радмила, при-
мерот со Бучковски, која не знаеше да 
скрие дека целосно ја исполни, треба да 
й е јасно дека во иднина ќе мора да й 
биде приказна за добро утро, доколку 
некогаш одлучи за било што да му каже 
"НЕ" на Бранко Црвенковски. Очиглед-
но, наградната игра во оваа партија и 
натаму постојано ќе биде во тек, додека 
талоните би можеле да се менуваат во 
зависност од однесувањето на прет се-
дателот на СДСМ.

ШЕКЕРИНСКА ЈА ПРИФАТИ ПОДДРШКАТА ОД БРАНКО ШЕКЕРИНСКА ЈА ПРИФАТИ ПОДДРШКАТА ОД БРАНКО 
ЦРВЕНКОВСКИ. ОСТАНУВА УШТЕ И ОФИЦИЈАЛНО ДА ЦРВЕНКОВСКИ. ОСТАНУВА УШТЕ И ОФИЦИЈАЛНО ДА 
СТАНЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СДСМСТАНЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СДСМ
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И БУЧКО ШЕТА СО 
НОЖ В ГРБ! 

Изјавите кои во јавноста ги даваа та-
борите на Бучковски и на Шекеринска, 
дефинитивно покажаа дека битката за 
лидерската фотелја е жестока. Но, от ка-
ко Бучковски сфати дека зад Шеке рин-
ска стои лично и персонално Цр вен-
ковски, и оттука шансите да го из гу би 
лидерското место се големи, почна да 
ја пее вмровската песна, позната ка ко 
нож в грб! Прв пат по завршувањето на 
изборите (всушност како свое вре мено 
Груевски), Бучковски јавно сооп шти де-
ка на овие избори имал двајца про-
тивници: од една страна ВМРО-ДПМНЕ, 
а од друга, приврзаниците на Бранко 
Црвенковски, кои отворено ра ботеле 
против СДСМ на изборите. Вак вото ис-
крено исповедање се чини дека не му 
помогна многу во убедувањето на чле -
новите на Конвенцијата нему пов торно 
да му ја дадат довербата. На про тив, по 
сè изгледа, ова искрено го во рење на 
Буч ковски, добар дел од нив го сфатиле 
како директен атак над ико на та на СДСМ, 

тин ска ерупција од емоции, во кои не 
биле штедени ниту оние личности, кои 
во оваа партија важат за "салонски не-
допирливи". 

Главните обвинувања кои паднале 
на товар на Бучковски биле лошата кад-
ровска политика, која целосно била ис-
полнета со вработување на негови лич-
ни пријатели или, пак, пријатели на биз-
нис елитата, со која тој соработувал, по-
тоа лошата координираност на ста во-
вите на членовите во самата Влада, и 
како врв била потенцирана соработката 
со Љубчо Георгиевски, и неговата "На-
родна". Најгласна во овие обвинувања, 
се разбира, била Радмила Шекеринска, 
која потенцирала дека поради неговите 
бизнис интереси таа е доведена во си-
туација, како и многу други членови во 
партијата, да оди со наведната глава. На 
иста линија со неа биле и Јани Ма кра-
дули, и Томе Тромбев кој, пак, во името 
на општинскиот одбор од Битола, от-
ворено побарал оставка од Бучковски, 
пакувајќи ја во приказна дека всушност 
оставката ја бара од името на сите оп-
штински одбори од Битола. На ова вед-
наш следеле реплики од неколкумина 
членови на Конвенцијата од овој град, 
кои потенцирале дека тоа е негов ли-
чен став, со кој сака да му се одмазди на 
Бучковски затоа што не бил ставен на 
листата за пратеници.

Бучковистите жестоко се бранеле и 
на обвинувањата кои на нивна адреса 
пристигнале и од Никола Поповски, Та-
ле Керамитчиоски и Игор Ивановски-
Шема, кои го обвиниле Бучковски за 
тоа дека не ја спровел агендата за вра-
ботување, на што добиле одговор дека 
токму тие двајцата биле задолжени за 
вработување, при тоа алудирајќи, пред 
сè, на Поповски, кој како министер тре-
бал да ги потпишува решенијата, до де-
ка на Игор-Шема, во контекст на вра-
ботувањата, отворено му било поба ра-
но да го отстапи едното работно место, 
со оглед на тоа дека во исто време е и 
пратеник и советник во прет седате ло-
виот Кабинет. 

Од Радмила Шекеринска, пак, сосема 
логично, отворено оставка побарал Бо-
рис Кондарко, обвинувајќи ја дека че ти-
ри години удобно седела во потпретсе-
дателската фотелја и во јавноста един-
ствено се појавувала само тогаш кога 
требала да се пофали, а никогаш ја не-
мало кога требало да се бранат жестоки 
владини ставови. Рафалниот одговор 
кој следел бил повторно на адреса на 
Бучковски, кој покрај за поразот на из-
борите, меѓу другото, бил обвинет и за 
заминувањето на Тито Петковски, а прв 
пат на Конвенцијата било јавно сооп-
штено дека тоа предизвикало жестоко 
поместување во партиските редови. 

БУЧКО ДОБИВА ЦЕНА!?
По Конвенцијата на која Владо 

Бучковски ја изгуби довербата 
од членството за да го води во 
идниот партиски период, слу-
чувањата добиваат сосема по-
инаков тек. Имено, како што не-
официјално дознаваме, откако 
целата партиска база се увери 
дека зад Шекеринска стои ис-
клучително Бранко Црвен ков-
ски, неочекувано рејтингот на 
Вла до Бучковски почнал да рас-
те. Доколку ова се покаже како 
точно, на вонредниот Конгрес 
би можеле да се случат неоче-
кувани изненадувања!?   

Бранко Црвенковски, и ток му затоа во 
салата на МНТ се соочил со жестоки 
удари. 

Но, што всушност се случуваше зад 
затворените врати на МНТ?

Нашите извори, кои инсистираа да 
останат анонимни, велат дека во салата 
на МНТ прв пат се случила демократија, 
во која на моменти изгледало дека 
анархично секој со секого се расправа. 
Жестоката полемика дали Бучковски и 
натаму треба да остане лидер на СДСМ 
или, пак, треба да биде заменет со Рад-
мила Шекеринска, предизвикала вис-

БУЧКОВСКИ ИЗВИСИ ОД СВОИТЕ. ДУРИ И КУРИРИТЕ ОД 
ВЛАДАТА, КОИ ТОЈ ГИ ВРАБОТИ, ГЛАСАЛЕ ПРОТИВ НЕГО
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"ШЕКЕРКА" ГО 
"ЗАБИБЕРИ" БУЧКО!
Владо Бучковски ја изгуби првата 

битка. И тоа од секого. Како што велат 
нашите извори, на Конвенцијата против 
него гласале дури и куририте и пор-
тирите кои тој, додека беше премиер на 
Република Македонија, ги вработил во 
Владата. 

Факт е дека Бучковски ја изгуби бит-
ката за лидер, и отворено најави дека 
нема намера повторно да се кандидира, 
но очигледно дека се подготвува за 
втората, која треба да се случи на 5 но-
ември, кога всушност и ќе се избира 
новиот лидер на СДСМ. Дотогаш може 
навистина сè да се случи, иако сега-за-
сега единствен кандидат за лидер е Рад-
мила Шекеринска, со што дефинитивно 
уште еднаш се покажува султанското 
владеење во оваа партија. Еден кан ди-
дат, кој добива војна без битка. Сè дру-
гото е театар, и симулација дека се слу-
чува избор. 

Нашите извори велат дека Бучко вис-
тите токму на 5 ноември ќе се обидат да 
го вратат ударот, подготвувајќи свој 
кандидат за лидерската позиција, кој ќе 
го објават речиси во пет до дванаесет, 

со што ќе направат вистински хаос во 
партиските редови. Неговото име се др-
жи во голема тајност, иако се напомнува 
дека станува збор за личност од голем 
авторитет во СДСМ, пред кој името на 
Шекеринска не значи ништо. Но, и не 
само тоа. Тие типуваат и на местото ге-
нерален секретар на партијата, за кое 
се спомнува дека би можел да пре тен-
дира несудениот амбасадор во САД, 
Љуп чо Јордановски, како контраудар 
на Бранко Црвенковски, кој одлучи да 
го врати во земјава, и кој е најодговорен 
за тоа зошто Јордановски не стана амба-
садор. 

И додека Бучковистите кројат пла-
нови за напад, "зашеќерените" веќе ги 
прават списоците за идните рако во ди-
тели со партијата. Најмногу надеж пола-
гаат Јани Макрадули и Игор Ивановски-
Шема, кои себеси се гледаат како идни 
потпретседатели на СДСМ, додека за 
местото генерален секретар конкури-
раат Горан Минчев, кој воедно е и адут 
на Бранко Црвенковски, и Миле Зе че-
виќ, поранешниот прв оперативец на 
МВР кој, пак, нема многу големи шанси, 
иако во МНТ, заедно со Лазе Китановски, 
целосно й ја "обработија" победата на 
Шекеринска над Бучковски, вклучувајќи 
ја дури и Агенцијата за разузнавање. За 

гревови му се запишуваат неговите пре-
блиски врски со Белград, кои особено й 
штетат на Македонија на патот кон ЕУ.

Победата на Радмила Шекеринска на 
Конгресот ќе значи уште една победа 
на Бранко Црвенковски, со што тој всуш-
ност, инсталирајќи свои луѓе во СДСМ, 
ќе си обезбеди уште еден претсе да тел-
ски мандат. Доколку, пак, изгуби на 
прет  седателските избори, си ја има пар-
тијата. Од друга, страна, пак, губењето 
на уште една битка на Бучковски, ќе 
значи негово дефинитивно внатре пар-
тиско дејствување како фракција, која 
веројатно нема да се дозволи да биде 
легална, односно статутарно регули ра-
на. Од тие причини, претпоставките ве-
лат дека Бучковски, кој контролира око-
лу десеттина пратеници во Собранието 
на Република Македонија, во иднина би 
можел да дејствува како нелегална 
фрак ција, која би имала различни ста-
вови од оние кои би ги донесувала Ше-
керинска, со што би се повторила ис-
тата слика од времето на ВМРО-ДПМНЕ 
во опозиција. Односно, периодот пред 
создавањето на ВМРО-Народна, кога 
Љуб човистите и Груевистите имаа со-
сема спротивни ставови за одредени 
политички прашања, како и за пра ша-
њето околу "соработката"  со Владата.        


