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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

КОЛКУ ИМУНИКОЛКУ ИМУНИ    ТЕТИ ЌЕ ТРЕБА 
ВЛАСТА ДА ОД   ЗЕМЕ ЗА ОКТА?ВЛАСТА ДА ОД 

Неделиве наназад се изна слу шав-
ме разно-разни приказни за кри-
миналните дејствија на поли ти-

чките дејци. Префрлувањето на топ ката 
од едната на другата страна, по којзнае 
којпат го постави прашањето не дали 
имало и има криминал, туку кој е 
поголем криминалец во земјава, де-
сницата или левицата, ВМРО-ДПМНЕ 
или СДСМ. Седумнаесет години пли-
ваме во наметнатиот плурализам, кој 
како сосила да го живееме и никако да 
најдеме начин да ги елиминираме де-
вијациите кои ни ги приредуваат прет-

ставниците на власта и на опозицијата. 
Начинот на кој сè тоа се пренесува во 
јавноста потсетува на пресметките во 
колумбиските кланови, подземните иг-
ри во италијанската мафија, слабите по-
литички системи во Молдавија, Ро ма-
нија и ним сличните од пред двае сет-
тина години. Да се прави ваков циркус 
во институциите на системот за еден 
пратеник, кој своевремено бил ми нис-
тер, а потоа и премиер и тоа во екот на 
последната фаза од пристапувањето во 
НАТО е повеќе од неодговорен чин. 
Власта неприкосновено апси, опози-
цијата природно се брани. Кој е во пра-
во? Веројатно, од целата оваа хаотична 
ситуација и едните и другите собираат 
поени пред своите, додека расчис тува-
њето со вистинската страна на орга ни-
зираниот криминал е од второстепено 
значење. На ВМРО-ДПМНЕ му е многу 
побитно да ја ослабне најголемата опо-
зициона партија и таму да создаде 
дополнителен неред, отколку искрено 
да ги исчисти валканиците кои й стојат 
на товар на државата. Секако, и ова 
второво е во агендата на Груевски, но 
како послатко да му е елиминирањето 
на противниците на политичката сцена. 
Но, в ред. Тоа е случај и во највисоко 
ран  гираните демократски земји во све-
тот, па зошто Македонија би била ис-
клучок. Како и да е, случајот со аферата 

околу Бучковски, како првообвинет во 
процесот за армиското оружје, фрли го-
лема дамка врз демократските белези 
на земјава и врз нејзината интеграција 
во евроатлантските организации. 

ГНЕВНА ОПОЗИЦИЈА 
И ХАЗАРДЕРСКА 

ВЛАСТ
Ако се направи површинска анализа 

на состојбите кои кулминираа во пред-
вечерието на прославата на Илинден, 
не е тешко да се заклучи дека вина и од-
говорност за аматеризмот, кој го по ка-
жаа двете страни, сносат и прет став-
ниците на позицијата и претставниците 
на опозицијата. Прво, собраниската Ко-
мисија за мандатно-имунитетни пра-
шања имаше катастрофален тек, на која 
членовите од владејачката партија по-
кажаа класичен аматеризам и непо зна-
вање на процедурата. Кулминација се 
достигна кога една од претставничките 
на ВМРО-ДПМНЕ, без заклучена рас пра-
ва, експресно (веројатно со телефонски 
налог од некого), бара да се стави на гла-
сање, а претседателката тоа го прифаќа, 
предлогот "на пратеникот Владо Буч-
ковски да му се одреди мерка притвор". 
Нон сенс. Досега во нашава кревка де-

КИСЕЛИТЕ НАСМЕВКИ НА БУЧКОВСКИКИСЕЛИТЕ НАСМЕВКИ НА БУЧКОВСКИ

Власта сака што поскоро 
да расчисти со поранешниот 
криминал во државава, со 
она што се случувало во 
деведесеттите години, со 
матните работи по 2002 
година. По ситните риби кои 
се фатија во мрежата се 
посегна по крупните, за кои 
дипломатите од Брисел и од 
преку Атлантикот сакаат 
повеќе да слушнат. И сè тоа 
е в ред. Така треба. Но, по 
случаите "Бачило" и 
"Бучковски", дел од јавноста 
го постави прашањето: 
Зошто власта не е 
подготвена да ги гони 
криминалците во годините 
од преминот на XX во XXI 
век? Веројатно не сака сама 
себе да се апси. На тој тест 
Груевски и неговата свита, 
која го опкружува, ќе го 
градат идниот рејтинг меѓу 
електоратот. На тој тест или 
ќе ја оправда довербата која 
моментно ја ужива меѓу 
граѓаните или ќе се закопа 
во сопствениот бунар, кој 
сега го копа за 
противниците. 
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КОЛКУ ИМУНИ   ТЕТИ ЌЕ ТРЕБА ТЕТИ ЌЕ ТРЕБА 
ВЛАСТА ДА ОД   ЗЕМЕ ЗА ОКТА?ЗЕМЕ ЗА ОКТА?

мократија се немаше случено пратеник 
да се става во улога на истражен судија 
и да одредува мерка притвор. Тука опо-
зицијата беше во право кога реагираше, 
можеби на несоодветен начин, но во 
моментот и делумно оправдлив, кога 

бес крупулозно се гази врз најосновните 
елементи на демократските процеду-
рални начела. Предлогот во најмала ра-
ка требаше да гласи - "дали на прате-
никот Владо Бучковски ќе му се одземе 
имунитетот или не". Одредувањето мер-

ка притвор од страна на собраниска 
комисија, која е второстепено тело во 
законодавниот дом, е обид Собранието 
да преземе ингеренции кои според 
Уставот и законите му припаѓаат на су-
дот. Но, претседателката, веројатно за 
да ја исполни задачата од наредбо да-
вецот, мораше што побрзо да ја затвори 
седницата за да не може да продолжи и 
наредниот ден. Е, тука власта погреши 
во чекори. Дозволи по примерите на 
Лукашенко во Белорусија да ги ели ми-
нира политичките противници. Уште 
полоша и потешка беше одлуката на 
власта исходот од собраниската коми-
сија да го прифати како веќе завршен 
чин, која е донесена согласно про це ду-
рата на Деловникот. ВМРО-ДПМНЕ ја 
нанижа и втората грешка на своето 
конто и дозволи во својата мрежа да си 
даде уште еден автогол. Подоцнежната 
расправа на специјалната седница на 
Собранието, посветена токму на одзе-
мањето на имунитетот на Бучковски, по-
кажа дека власта ја познава процеду-
рата, но во интерес на времето се пра-
веше "на удрена" на забелешките на 
опо зицијата. Во тој период, смислено 
или не, премиерот отпатува на годишен 
одмор за да ги одбегне притисоците во 
облик на прашања и анализи од страна 
на медиумите и политичките опози-
ционери. Улогата на контраудари им 
беше доверена на Влатко Ѓорчев и на 
Александар Николовски, кои донекаде 
успешно, но на моменти и хазардерски, 
возвраќаа на високите тонови на опо-
зиционерите. Спикерот Георгиевски, 
очигледно гневен на ниската реторика 
на Николовски и честите реплики кои 
им ги испраќаше на Бучковски и на Мит-
рева, неколку пати скришно му одмав-
нуваше со раката покажувајќи му го 
патот за излез од собраниската сала. Од 

КРИМИНАЛОТ ПОЧНУВА И ЗАВРШУВА ВО КРИМИНАЛОТ ПОЧНУВА И ЗАВРШУВА ВО 
ИНСТИТУЦИИТЕИНСТИТУЦИИТЕ

СДСМ го користи Бучковски како средство за политичка 
пресметка со неистомислениците. Наместо да го брани и да 
докажува колку тој бил успешен како премиер и министер, 
лидерката и останатите, седницата посветена на одземањето 
на имунитетот на поранешниот премиер ја искористија за 
отворање на криминалната страница во редовите на ВМРО-
ДПМНЕ, порано и сега. Веројатно цел е пред јавноста да се 
покаже и да се докаже дека има поголеми криминални ти-
пови од Бучковски, а седат во редовите на владејачките 
клупи. Со тоа јавноста доби впечаток дека има уште зрели 
пратеници или министри на кои, покрај Бучковски, треба да 
им се одземе имунитетот, бидејќи по она што деновиве беше 
кажано од собраниската говорница јасно е оти криминалот 
почнува и завршува со вработените во Владата и во Со бра-
нието. Пинг-понг партијата продолжува. Медиумите наместо 
музичките топ листи ќе треба наскоро да подразмислат за 
топ 10 крими-листи. 

Штетата предиз-
вика на од дого во-
рот меѓу Минис-
тер ството за од-
брана и МЗТ ФОП 
за армиското 
оруж је се проце-
нува на околу два 
милиона евра. 
Штетата пре диз-

викана од лошиот договор меѓу Владата на Македонија и "Хе ле-
ник петролеум" за ОКТА изнесува 40 милиони евра. Ако за првиот 
се одзема имунитетот на Бучковски, колку имунитети ќе треба да 
се одземат и колку луѓе ќе треба да се најдат зад решетки, за да се 
оправдаат милионите долари кои сега треба да им ги исплаќаме 
на Грците? Јавноста се надева дека власта ќе й порача на Ко ми-
сијата за имунитетни прашања да одземе уште некој имунитет и 
за ОКТА или уште подобро да го примени сопствениот принцип 
на работа "да им се одреди мерка притвор" на потенцијалните 
осомничени. 
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целава оваа игра власта ќе излезеше 
како победник само доколку дозволеше 
за случајот да расправа единствено за-
конодавниот дом, а не на начинот како 
што тоа го направи Комисијата, која ја 
оплеска работата. 

КАКО ДА СЕ 
ЗАБОРАВИ ЛОШАТА 

ЕПИЗОДА СО БУЧКО?
Затоа денес ВМРО-ДПМНЕ треба да 

направи внатрешна анализа на состој-
бите. Дали ја постигна целта да го рас-
чисти организираниот криминал во ре-

е одлично. Но, дали  тоа е во функција 
да ги надополни негативните поени кои 
й легнаа на контото со случајот "Буч-
ковски"? Може да се претпостави. Ис-
крено, власта не знае да одигра во мо-
менти како што беше овој со орга низи-
раниот криминал со армиското оружје. 
За одбрана на своите тези кадровски 
слабо стои. Во првите редови на од бра-

ната пушти луѓе кои сè уште се бруцоши 
во политичките води за така крупни 
прашања, за разлика од опозицијата ко-
ја возврати со веќе докажани и искусни 
политичари и дипломати. Доколку и 
понатаму се продолжи со истата или 
слична стартегија, тогаш ќе претрпи 
двој на загуба. Прво, несвесно ќе ја обе-
дини растурената опозиција и ќе ја 
отрезни од непотребниот внатрепар-
тиски судир, и второ, на долги патеки ќе 
го изгуби лесно стекнатиот креди би-
литет меѓу граѓанските маси, кој го има 
како предност во однос на другите. Точ-
но е тоа дека граѓаните сакаат да видат 
како се апсат големите глави кои изми-
натите години опустошија многу во ма-
кедонското стопанство, во економијата 
и во буџетот, но не на начин како што 

ТА НЕ Е САМО БУЧКО, ТА НЕ Е 
САМО ЉУБЧО...

 "Ја поздравувам и ја поддржувам 
намерата на Владата да ги направи сите 
проверки околу договорот за продажба 
на ОКТА. Дотолку повеќе што сегашниот 
премиер, тогаш како министер за тр го-
вија имал многу надлежности и оче-
кувам личен инпут. Што се однесува до 
раскинувањето на договорот, Владата не 
треба да губи време околу тоа, затоа што 
не се работи за еднострано рас ки нување 
од тогашната Влада, туку за од лука на 
Уставниот суд, која се из вр шу ва".  

Бранко Црвенковски

довите на поранешната владејачка гар-
нитура или целата постапка й се врати 
како бумеранг? ВМРО-ДПМНЕ го натера 
СДСМ, барем привремено, да се обе ди-
ни. Ја натера Шекеринска на инди рек-
тен начин да го брани нејзиниот вна тре-
партиски противник. Го натера Есад Ра-
хиќ да зборува како сдсмовец, а не како 
независен пратеник кој доживеа исклу-
чување од матичната партија за која 
остави години работа. Сега власта се 
обидува да ги пренасочи состојбите, да 
го сврти вниманието на јавноста кон 
други процеси и состојби, се обидува 
да ја натера јавноста да го заборави 
Бучковски и сценариото кое му се при-
реди. Веднаш се обзнани изградбата на 
луксузен хотел и трговски центар во 
Скопје, како инвестиција од 45 милиони 
евра, веднаш Владата "брцна" во џебот 
за да ги обештети жителите на Кри во-
гаштани, кои претрпеа загуба од шест 
милиони евра од невремето, го намали 
ДДВ за лековите од 18 на 5 отсто, истата 
стана гласна во одбраната на постојните 
цени на лебот па самата ќе увезува пче-
ница од Русија само да не поскапи нај-
основниот продукт за исхрана... Сè тоа 

Постои и друга теза која изгледа, 
исто така, веројатна наспроти онаа 
дека случајот "Бучковски" го кон со-
лидирал СДСМ. Имено, це лата оваа 
работа можно е да й оди во прилог 
на Шекеринска, бидејќи со евен-
туал ната осуда на пора неш ниот 
пре миер, таа ќе се ос ло боди од вна-
трепартиската опо зиција и мож-
носта Бучковски, до колку формира 
нова партија, да от кине дел од пар-
тиското член ство. Не благодарно е 
да се праша, но дали на Радмила й 
одговара за минувањето на Владо 
зад ре шет ки?

тоа го прикажа владејачката маши не-
рија во аферата со армиското оружје и 
Бучковски. Има разлика во начините 
како сè тоа да биде изведено. Брзајќи и 
непочитувајќи ги процедурите, Уставот 
и законите, ќе се создаде атмосфера на 
политички реваншистички линч, кој ќе 
има лоши резултати по целата држава 
на меѓународен план. 

ХОТЕЛ ВО СКОПЈЕ, НАМАЛЕНО ДДВ ЗА ЛЕКОВИ, ХОТЕЛ ВО СКОПЈЕ, НАМАЛЕНО ДДВ ЗА ЛЕКОВИ, 
НЕМА ПОСКАПУВАЊЕ НА ЛЕБОТ...  ЌЕ ЈА ЗАМАЧКА НЕМА ПОСКАПУВАЊЕ НА ЛЕБОТ...  ЌЕ ЈА ЗАМАЧКА 
ЛИ НИКОЛА ЛОШАТА БИТКА СО ВЛАДО?ЛИ НИКОЛА ЛОШАТА БИТКА СО ВЛАДО?


