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ПОРТОКАЛОВО "ЏАМАД   АНЧЕ" СО ЛАЈТ-МОТИВПОРТОКАЛОВО "ЏАМАД  
НА РОЗИ СО ТРЊАНА РОЗИ СО ТРЊА

Разгледувајќи ја крвната слика на 
политичарите, 2006 година може да се 
оцени како најлоша за "четирите аса", 
кои ја проголтаа јадицата и станаа жрт-
ви на заткулисните партиски игри. Зна-
чи, во македонската политика имавме 
т.н. во народот бели и црни "овци". Ста-
дото на т.н. црни почна да се формира 
со судбината на најромантичниот и нај-
големиот по ли тичар - губитник Љупчо 
Јордановски. Неговата дипломатска ка-
риера почна да се кова уште во јануари 
2006 година но, како што велат старите, 
ако со песна ти тргне мисијата, тогаш не 
значи дека сè така лесно ќе ти биде во 
Америка. И таксиратот на Јордановски 
беше да се врати дома.

Некако во исто време, тогашниот 
пре миер Владо Бучковски, сега втор на 
листата за стадото од "црните", ги почна 
консултациите за измена на из борно-
то законодавство, кое беше еден од 
условите за приближување кон ЕУ и 
НАТО. Сите партии беа за професио на-
лизација на Државната изборна ко ми-

сија, но подоцна едвај се договорија да 
го формираат ликот на ДИК.

Но, сепак на почетокот на 2006 го ди-
на најголем бисер беше информацијата 
на контроверзниот разузнавач Зоран 
Верушевски, кој ја брануваше јавноста, 
со веста дека му подготвуваат атентат, 
односно кои беа луѓето што сакаа фи-
зички да го ликвидираат разузнавачот? 
Тој не соопшти имиња и детали, но се 
сретна со поранешниот јавен обви ни-
тел Александар Прчевски.

"Ќе се обидам документацијата да ја 
доставам и да побарам одговор дали и 
по таа документација, која на некој на-
чин ми е доставена од страна на луѓе во 
МВР, дали Министерството нешто пре-
зело за да ги идентификува лицата кои 
сакаат физички да ме ликвидираат", из-
јави Зоран Верушевски, кој мака ма че-
ше со својот проблематичен син. 

Подоцна Зоран Верушевски замина 
за Рим. Сега е воено аташе на РМ во 
Италија. Истовремено почна да се одмо-
тува меѓународното клопче поврзано 
со мега скандалот околу приведувањето 
на Калед ал Масри, кој беше упасен во 
Македонија, но предаден на ЦИА.

Првата жена борец за правата на хен-
дикепираните и на лоби групата за же-
ните, Лилјана Поповска, стана лидер на 

Демократската обнова за Маке до ни ја. 
Ексамбасадорката Елеонора Каран фи-
ловска се врати од Албанија, обви ну-
вајќи ја тогашната министерка за над-
ворешни работи, Илинка Митрева, за 
толерирање на лошото однесување на 
македонскиот дипломат Сабриу, кој ги 
прекрши строгите меѓународни утвр-
дени правила на дипломатско одне су-
вање. 

Во месецот на мачките (февруари) 
по мина контроверзниот Закон за јавни 
собири. За него гласаше ексвласта, СДСМ, 
ДУИ, ЛДП и останатите. Почна распра-
вата по Законот за судови, а пратеникот 
Фаз ли Велиу му испрати "љубовно" преду-
предувачко писмо на тогашниот пре-
миер Бучковски, од кого бараше права 
за загинатите припадници на ОНА. 

Во Авганистан беа киднапирани ма-
ке донски државјани, чија судбина завр-
ши трагично. За време на расчис ту ва-
њето на скандалот МНР беше раштиман 
оркестар.

Случајот "Фабрика" - фирма за "доб-
ри вести", која говори за корумпирани 
"новинари и медиуми од страна на Вла-
дата, со цел да се подигне рејтингот на 
власта во јавноста", беше прогласен за 
најматен настан во февруари 2006 го-
дина во Македонија.

Во март, Кондово повторно беше на 
насловните страници. По втор пат ова 
село беше под опсада, бидејќи поли ци-
јата го уби Енвер Џафери, криминалец 
со богато досие. Кондовчани беа револ-
тирани од полициската акција, иако 
Енвер Џафери извршил 192 кривични 
дела, а бил побегнат од "Идризово", ка-
де наместо осум одлежал четири годи-
ни затвор. 

На втори март 2006 година, Апела-
циониот суд во Скопје ја потврди ос-
лободителната пресуда за "Раш тански 
лозја". Четворицата обвинети не се ви-
новни за смртта на седуммината Па ки-
станци. Инаку, судот ги ослободи Алек-
сандар Цветков, Горан Стојков, Бобан 
Утковски и Митко Кикереков од обви-
нението на 22 април 2005 година.

ПРЕМИЕРСКИОТ РОДЕНДЕН ПРЕТСТАВУВА ШЛАГ НА ПРЕМИЕРСКИОТ РОДЕНДЕН ПРЕТСТАВУВА ШЛАГ НА 
ПОЛИТИЧКИОТ УСПЕХ ВО 2006 ГОДИНА. НИКОЛА ГРУЕВСКИ ПОЛИТИЧКИОТ УСПЕХ ВО 2006 ГОДИНА. НИКОЛА ГРУЕВСКИ 
СО МИНИСТРИТЕ ВО ВЛАДАТА НА РМСО МИНИСТРИТЕ ВО ВЛАДАТА НА РМ

Еден ден пред тра ди ци-
оналниот ден на жените, 
МПЦ откри дека српската 
држава ја финансира Јо ва-
новата црква во Маке до-
нија.
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РЕТРО 2006РЕТРО 2006

ПОРТОКАЛОВО "ЏАМАД   АНЧЕ" СО ЛАЈТ-МОТИВАНЧЕ" СО ЛАЈТ-МОТИВ  
НА РОЗИ СО ТРЊА

Во 2006 година, во политичката сфе-
ра се случија низа настани, кои ги од-
бележаа изминативе 365 дена од жи-
вотот на македонскиот народ и на 
другите храбри граѓани, кои и на-
таму се отсечени од ЕУ, но и сега 
од Бугарија, која нè пре тр ка, 
иако во нејзините пазуви цве-
таат митото, корупцијата, ор га-
низираниот криминал итн. 

Меѓутоа, бидејќи нашите 
шан си ги прокоцкавме, сега 
можеме само да лаеме и да за-
виваме, се разбира, ако ни до з-
воли Западот, кој во меѓу вре ме 
ни даде коска (НАТО) за да се 
бориме со нашата нетрпеливост, 
која преминува во национално 
лудило и хистерија. Затоа, про бле-
мите кои беа третирани во недел-
никот бараа сеопфатна анализа и 
лоцирање на најкритичните точки во 
алката на власта, која се обидуваше низ 

Кокан СТОЈЧЕВ

трикови да го скрие бремето или 
товарот на промашеното домашно 

вре ме, кое политичарите го иско-
ристија за "денгубење", карење 
итн. Според тоа, граѓаните на Р 

Македонија беа на маргините 
од општествено-политичките 
дви жења, а повеќето од лич-
ностите, кои седеа во власта 
или го ос во јуваа Водно, нè убе-
дуваа дека од нив сè почнува, 
така што оста ну ва само едно 
неодговорено пра шање - до ко-
га ќе им веруваме на пол ити-
чарите. 

Сè додека не одговориме на 
ова прашање, постојано ќе се 
занимаваме со минорни ра бо-

ти, а резултатите од напредокот 
ќе изостанат. Поради тоа, и во 

2007 година ни претстои Сизи-
фова работа.

Еден ден пред традиционалниот ден 
на жените, МПЦ откри дека српската 
држава ја финансира Јовановата црква 
во Македонија. Светиот Синод објави 
документ, според кој српското Минис-

терство за вера префрлило околу 6.000 
евра на Врањската епархија, кои биле 
наменети за т. н. православна охридска 
архиепископија на Вранишковски.

"По пошта го примивме документот", 

изјави владиката Тимотеј.
Експремиерот Владо Бучковски ис-

пратил писмо до Антикорупциската ко-
мисија, во кое од неа побарал да го ис-
пита случајот "Бачило". 

Овој случај го покрена Антикору п-
цис ката комисија, која врз основа на 
извештајот кој го направи Државниот 
за вод за ревизија се сомнева дека др-
жавата е олеснета за 700.000 евра.

Паралелно со настаните поврзани со 
реформите во правосудството се од-
виваа и активностите околу изборното 
законодавство. Крајот на март беше 
финале пред финалето. СДСМ и ВМРО-
ДПМНЕ го изгласаа Изборниот законик, 
но без ВМРО-Народна. Пратениците на 
Георгиевски ја напуштија собраниската 
седница со образложение дека треба 
да си го донесат Законикот оние кои се 
договориле. 

Со ова, партијата на Георгиевски не 
успеа да брои гласови на изборите, би-
дејќи СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ експресно 
го одбија клучниот амандман, со кој ба-
раа да учествуваат во избирачките од-
бори.

Во април се случуваа многу нело-
гични политички настани. 

Управата за јавни приходи, тогаш 
пред водена од Петра Митева, реши кри-
вично да го гони Никола Груевски, сега 
премиер, за становите на неговата мај-
ка. Тој, пак, најави кривична пријава за 
ексдиректорката на УЈП, Петра Митева, 
поради неоснованоста на нејзиниот 
потег. Во тоа првоаприлско време, по-

Во месецот на мачките (февруари) мина контроверзниот 
Закон за јавни собири. За него гласаше ексвласта, СДСМ, 
ДУИ, ЛДП и останатите. Почна расправата по Законот за су-
дови, а пратеникот Фазли Велиу му испрати "љубовно" пре д -
упредувачко писмо на тогашниот премиер Бучковски, од 
кого бара права за загинатите припадници на ОНА. 

ВЛАДО БУЧКОВСКИ РАКОПЛЕСКАШЕ НЕ ЗНАЕЈЌИ ДЕКА ВЛАДО БУЧКОВСКИ РАКОПЛЕСКАШЕ НЕ ЗНАЕЈЌИ ДЕКА 
ДО НЕГО СЕДАТ "ЛУТИ" ПРОТИВНИЦИДО НЕГО СЕДАТ "ЛУТИ" ПРОТИВНИЦИ
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ради Груевски се скараа и Антико руп-
циска и УЈП. Петра Митева, кадар на то-
гашната владејачка гарнитура, не беше 
задоволна од ставот на антикоруп цио-
нерите, кои не најдоа основ за сом не-
ние за становите на мајката на Груевски, 
односно за злоупотреба на службената 
положба. 

Како шега се одвиваа и настаните 
око лу составот на ДИК. По средбата ме-
ѓу Бучковски и Груевски, Јован Јоси фов-
ски, долгогодишен секретар на Собра-
ниската комисија за труд и социјала, 
стана кандидат за претседател на ДИК.

"Ние, согласно законот и роковите, 
заедно со ДПА, ја предложивме г-ѓа 
Мир јана Најчевска, меѓутоа СДСМ, по 
извршените консултации со нивните 
коалициони партнери ја отфрли нашата 
понуда и мислам дека направија голема 

на комисија работно ги дочека прво-
мајските празници. Членовите на ДИК 
го поништија досегашниот избор на 50-
тина општински изборни комисии, кои 
тие сами го составија. Имено, тие забе-
лежале недостаток во евиденцијата за 
државните службеници, во неа биле 
заведени само вработените во држав-
ните органи, а службениците вработени 
во општините ги немало во евиден-
циите.

Опозицијата гласаше за Законот за 
судовите, а ДУИ, пак, учествуваше на 
манифестацијата посветена на петго-
диш нината од воениот конфликт.

Во струмичкото село Секирник се 
појавија тројца католици, по што за вр-
ши кризата во односите меѓу МПЦ и 
Католичката црква.

Пред одржувањето на парламен тар-
ните избори, слоганот на ВМРО-ДПМНЕ 

сок, на парламентарните избори на 5 
јули годинава, право на глас имаа 
1.741.449 избирачи.

Во јуни прво се степаа активисти на 
ДУИ и на ДПА за подоцна да се мират 
активисти на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ. 

Откако САД и ЕУ успеаја да ги скротат 
ДУИ и ДПА, инцидентите се префрлија 
во македонскиот политички блок. Скан-
далозен инцидент се случи во центарот 
на Скопје, а тепачката меѓу активистите 
на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, кулминираше 
со рафални истрели од пиштоли и ка-
лаш ников. Причината беше банална - 
лепење плакати.

По 5 јули државата е во рацете на 
ВМРО-ДПМНЕ, а во историјата замина 
д-р Васил Тупурковски, еден од идеј-
ните творци на тајванската авантура.

На 17 јули се случи национален срам, 
кој со "години беше маскиран". Кметот 

грешка", изјави Никола Груевски.
Македонското собрание со 80 гла со-

ви го избра составот на Државната из-
борна комисија за парламентарните из-
бори кои се одржаа на 5 јули.

Изборот, покрај владејачките СДСМ, 
ДУИ и ЛДП, го поддржаа и пратениците 
од тогашната опозиција ВМРО-ДПМНЕ, 
ВМРО-НП и Либерална партија, додека 
ДПА не учествуваше во гласањето.

На 17 април, прв пат од поновата пар-
ламентарна историја, еден висок по ли-
тичар призна грешка. Експремиерот 
Буч ковски призна дека "залудна" била 
комбинацијата, тој преку Приштина, а 
Црвенковски преку Белград, да го ре-
шат отвореното прашање на границата 
со Косово.

"Оние кои ги правеа комбинациите, 
испраќањето сигнали кон Белград и 
кон Приштина, во краен случај не вро-
дија со плод, затоа што клучот сепак е 
кај меѓународната заедница, која не 
треба да бега од решавањето на ова 
пра шање", изјави Бучковски.

Наместо на излет, Државната из бо р-

- "Преродба во 100 чекори" ја обои 
Македонија во портокалова боја до де-
ка, пак, Владо Бучковски ја шеташе по-
знатата "леблебиџиска" улица во Стру-
мица.

Во Интернет кафуле во населбата 
Чаир во Скопје се случи трагедија, во 
пресметка на две банди настрадаа де-
ца. Во јуни на мета беа "алфите", кои беа 
критикувани од страна на Хелсиншкиот 
комитет за човекови права. Овој коми-
тет се избламира, а случајот "Бекиров" 
беше искористен за лоша пропаганда 
или личен отстрел. Исто така, овој ме-
сец беше искористен од страна на 
СДСМ за да му парира на противникот. 
Партијата пронајде своја формула за 
предизборен маркетинг 50 плус 50. По 
50-те достигнувања со кои се пофали, 
СДСМ ги промовираше 50-те најважни 
ветувања. Претседателот Бранко Цр-
венковски не го аболицираше Јован 
Вранишковски, иако за него интерве-
нираше патријархот Павле, поглавар на 
СПЦ.

Според заклучениот Избирачки спи-

 На 17 јули се случи на цио-
нален срам, кој со "години бе-
ше маскиран". Кметот на Бла-
гоевград, Лазар Прич ка пов, 
официјално потврди де ка по-
ранешниот македонски пре-
миер, Љубчо Георгиевски, и 
неговата сопруга Снежана до-
биле бугарско држав јан ство.

на Благоевград, Лазар Причкапов, офи-
цијално потврди дека поранешниот ма-
кедонски премиер, Љубчо Георгиевски, 
и неговата сопруга Снежана добиле бу-
гарско државјанство. Брачната двојка 
Георгиевски за постојана адреса на 
живеење ја имаат пријавено улицата 
"Христо Татарчев", во центарот на Бла-
гоевград. Инаку, "Со указ број 14 од 23 
февруари 2006г., на потпретседателот 
на Република Бугарија, Ангел Марин, двај-
цата се примени за бугарски граѓани. 
Врз база на указот се издадени и уве-
ренија со датум 1 март 2006 година", из-
јави Причкапов на прес-конференција.

Во Мала Речица, лидерот на ДУИ, 
Али Ахмети, се сретна со командантите, 
бидејќи Груевски ја одбра ДПА за парт-
нер во валцерот на власта. На крајот на 
јули се конституира новиот парламен-
тарен состав, а подоцна за прв спикер 
беше избран режисерот Љубиша Геор-
гиевски. Во август почна битката за ам-
басадорските места во Лондон и Ва-
шингтон. Ѓорѓи Спасов и Љупчо Јор да-
новски се инволвираа во борбите за 
лидерското место во СДСМ.

На 10 август, од Мала Речица, Али Ах-
мети му се закани на Груевски, бидејќи 
одлучил без него да прави Влада. Спо-
ред Ахмети, ситуацијата е сериозна, а 
последиците од одлуката на Груевски 
се различни и непоправливи. Ахмети 
повтори дека нема да прифати да биде 
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опозиција. Доколку тоа се случи, а се 
случи, тој предупреди дека ќе има нова 
ситуација. Се прослави и петгодиш-
нината од примената на Рамковниот 
договор. Ахмети приреди свечен прием 
во Охрид. На денот кога Никола Гру ев-
ски ги обзнани целите на новата Влада, 
пред Собранието Ахмети говореше на 
протестниот митинг. Во септември Бр ан-
ко Црвенковки ги прифати сугестиите 
на Владата, Ѓорѓи Спасов даде оставка, 
но остана амбасадор до крајот на ман-
датот, додека Јордановски веруваше во 
својата чесност и намера да ја прет ста-
вува Македонија. Но, таквиот став му се 
врати како бумеранг. Во септември при-
стигнаа многу извршни решенија, со 
кои државата мораше на име отштета да 
исплати 22 милиона долари. По ова поч-
на работата врз ребалансот на Буџетот, 
а интензивно се расправаше за новиот 

ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ потрошиле 
двојно повеќе пари за изборната кам-
пања од законски предвидениот лимит. 
Тие ги пречекориле дозволените 
1.700.000 евра, соопшти Антикоруп цис-
ката комисија.

За рекламирањето на телевизиите, 
во весниците и за билбордите ВМРО-
ДПМНЕ дала 4.400.000 евра, а коали ци-
јата "За Македонија заедно" кампањата 
ја чинела 4.100.000 евра.

На октомвриската конвенција на 
СДСМ, Владо Бучковски, ја изгуби до-
вер бата за лидерската фотелја, а ми-
нистерот за образование Сулејман Ру-
шити направи каша-попара во Држав-
ниот универзитет во Тетово, иако за тоа 
имаше оправдување, таму беа утврдени 
многубројни воспитни и образовни 
грешки.

на СДСМ. Прв пат жена седна на ли дер-
ската фотелја во СДСМ, но со исклу чи-
телна поддршка на шефот на државата, 
кој обезбеди свои соработници во вр-
вот на партијата. Ексгувернерот на НБМ, 
Љубе Трпевски го "стрефи шлог" кога 
полицијата му затропа на порти, би-
дејќи е осомничен за мегафинан сис-
киот скандал на Експорт импорт бан-
ката на Методија Смиленски, која про-
падна и за која тој треба да биде екс-
традиран од Србија во Македонија. 

Аме риканскиот сенат изгласа Резо-
луција со која дава надеж дека РМ може 
да стане членка на НАТО. На крајот од 
ноември заврши културната револуција 
на Ал банците во Македонија. Навод ни-
от "нив ни" коњаник е поставен во Ста-
рата скопска чаршија. Декември е обез-
беден за притворањето на помалите ту-

Во овој месец и контроверзниот 
Алек сандар Прчевски се спакува, се 
поздрави со соработниците и си замина 
од Обвинителството. По ова Македонија 
остана без државен обвинител. Но, по 
него власта тргна во офанзива. "ФИ-КОМ" 
ја мрдна битката со корупцијата, 19 ин-
волвирани лица од случајот "Бачило" и 
од случајот за денационализација на 
државно земјиште се наоѓаат во при-
твор. Во овој спој на корупција и зло-
употреба на службената должност се 
реактивираше аферата "Големо уво", ко-
ја и по вториот чин остана без епилог. 
Законот за полиција беше донесен, без 
крилото на Шекеринска и без пратен и-
ците на ДУИ.

Во ноември заврши битката за лидер 

тунски босови, како и за актерите од 
"Бачило" и од национализираното зем-
јиште. 

Ина ку, "стоте" дена на Владата на Ни-
кола Груевски минаа јавно на ТВ, без 
учество и критика на опозицијата. Но, 
сепак непријателот ликуваше кога МВР 
им ги помати сметките на од редени пое-
динци во АРМ, кои се оби доа да ги прот-
нат митралезите "шарци" на бугарскиот 
пазар. СДСМ го продаде и рецептот од 
"Хард рок", на ВМРО-ДПМНЕ, за евтини 
пари, само што во овој случај настрада 
дискотеката "Про цес". Тоа значи дека 
соработката меѓу двете најмакедонски 
партии всушност е претстава за јавноста, 
додека вис тин скиот договор е склучен 
под маса - "мир браќа".

Контроверзниот Алек сан-
дар Прчевски се спакува, се 
поздрави со соработниците 
и си замина од Обвини тел-
ството. По ова Македонија 
остана без државен обви ни-
тел. Но, по него власта тргна 
во офанзива. "ФИ-КОМ" ја 
мрдна битката со коруп ци-
јата, 19 инволвирани лица 
од случајот "Бачило" и од 
слу чајот со денациона ли за-
цијата на државно земјиште, 
се наоѓаат во притвор.

Закон за полиција. Септември беше 
среќ ен и за Радмила Шекеринска, која 
го пронајде својот избраник познат под 
името Бобо Дајнерс. Почна битката за 
"Транспарентност Македонија", НВО ор-
ганизација која ја одбележа битката 
про тив корупцијата, но која подоцна 
згасна. Во октомври Никола Груевски 
проговори на албански јазик, а Законот 
за полиција беше сардисан од "гово-
ранции и дискусии" во Собранието.

Антикорупционерите дојдоа до свои 
сознаније дека двете најголеми партии 
го пробиле лимитот за кампањата на 
парламентарните избори. 

 Пред одржувањето на 
парламентарните избори, 
слоганот на ВМРО-ДПМНЕ 
- "Преродба во 100 чекори" 
ја обои Македонија во пор-
токалова боја додека, пак, 
Владо Бучковски ја шеташе 
позната "леблебиџиска" 
ули ца во Струмица.
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