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Пишува: Венцо ДОНЕВ

ВМРОВСКАТА    НАИВНОСТ ГОВМРОВСКАТА    
ВОСКРЕСНУВА БР    АНКОВИОТ СДСМВОСКРЕСНУВА БР  

Случајот "Набавка на резервни де-
лови за тенковите Т-55" во криз-
ната 2001 година ги разбранува 

страстите меѓу власта и опозицијата 
поради одземањето на пратеничкиот 
имунитет на експремиерот Владо Буч-
ковски, кој се соочуваше со можноста 
да биде притворен. Пред изведувањето 
на поранешниот премиер и министер 
за одбрана пред истражен судија, мер-
ка притвор им беше изречена на повеќе 
лица, како Методи Стамболиски, по ра-
нешен началник на Генералштабот на 
АРМ, на кого, со кауција, му е дозволено 
да се брани од слобода, поранешниот 
шеф на Секторот за набавки во Ми нис-
терството за одбрана, Нелко Мени ков-
ски, и директорот на "МЗТ ФОП", Митре 
Петковски.

Изведувањето на Бучковски пред 
суд, освен соочување со правдата за 
наводно проневерените три милиони 
евра, има и политичка конотација за 
некои поместувања во блиска иднина 
на нашата политичка сцена. Од една 
страна, се наѕираат некои вна тре пар-
тиски пресметки во владејачката пар-
тија, особено по прашањето на Љубе 
Бошкоски. Бучковски нема причина да 
не сведочи во корист на Љубе. Оваа врс-
ка е засилена од уште неколку поли-
тички страни. Се поставува прашањето 
кому му одговара Бошкоски да заглави 
во Хаг и зошто партиите, но и Бучковски, 

На овој начин, со протестите 
пред судот, тој како жртвено 
јагне ги обедини заспаните 
сдсмовци. Од позиција на 
маченик, правењето на 
неговата партија ќе оди многу 
побрзо отколку што тој се 
надевал, сметаат невидливите 
фактори во ВМРО-ДПМНЕ, со 
што СДСМ ќе била разбиена.

Сепак, според многу 
позиционери и опозиционери, 
ова значи обединување на 
расцепканите 
социјалдемократи и 
зацврстување на позицијата 
на Црвенковски. Тоа значи 
дека некој намерно ја оживува 
нокаутираната левица.

побрзаа да го вмешаат и него во оваа 
каша попара? На овој начин на Љубе 
повеќе му се искомплицираа работите 
во Хашкиот суд. Познато е дека Бош-
коски имаше недоразбирања со од ре-
дени личности во ВМРО-ДПМНЕ уште 
од порано. Ако сегашната позиција на 
Бошкоски се користи за расчистување 
на старите долгови, тогаш покрај суд-
ското деградирање на Македонија, има-
ме домашно деградирање на квадрат 
пред Хашкото обвинителство. 

Втората варијанта е дека на овој на-
чин одредени кругови во владејачката 
ВМРО-ДПМНЕ се обидуваат да му ги 
засилат позициите на Бучковски, затоа 
што тој цело време најавува дека ќе 
фор мира партија, но никако тоа да го 
направи, па затоа во прв план го ис фр-
лаше пратеникот Есад Рахиќ. Позициите 
на Бучковски му беа ослабнати меѓу 
членството на СДСМ. На овој начин, со 
протестите пред судот, тој како жртвено 
јагне ги обедини заспаните сдсмовци. 
Од позиција на маченик, правењето на 
неговата партија ќе оди многу побрзо 
отколку што тој се надевал, сметаат не-
видливите фактори во ВМРО-ДПМНЕ, 
со што СДСМ ќе била разбиена.

ИМА ЛИ ТАЕН 
ДОГОВОР?

Сепак, според многу позиционери и 
опозиционери, ова значи обединување 
на расцепканите социјалдемократи и 
зацврстување на позицијата на Цр вен-
ковски. Тоа значи дека некој намерно ја 
оживува нокаутираната левица. Тогаш 

на површина ќе се појават старите шпе-
кулации дека меѓу претседателот и 
премиерот има некаков договор, што 
пред извесно време, на некој начин, ги 
потврди Никола Поповски, а во едно 
неодамнешно интервју поранешниот 
собраниски спикер Љупчо Јордановски 
изрази сомневање дека имало некаква 
соработка меѓу Бранко и Никола, зашто 
чудно му паднало како на вонредните 
претседателски избори во 2004 година 
гласачите на ВМРО-ДПМНЕ почнале да 
излегуваат на гласање по 17 часот.

Апсењето на Стамболиски, се чини, е 
предигра за нешто друго, односно дали 
истрагата ќе допре до некои наши ди-
пломати во некои источни земји, а дека 
тој е нечиј декор во целиот случај.

ВМРО-ДПМНЕ покажа политичка 
несмасност. Наместо да го поддржи 
Бучковски да ја направи партијата и 
што повеќе да го ослабне СДСМ, оваа 
партија, како во договор со Бранко, 
го направи спротивното - ги обедини 
сдсмовците. Несмасната седница на 
Комисијата за мандатно-имунитетни 
прашања покажа дека на многу пра-
теници местото не им е ниту во месна 
заедница, а не, пак, во Собранието. 
Наместо елегантно да се изведе це ла-
та работа, од несмасните гре батор-
чиња и полтрончиња, се дозволи, од 
целата работа, да се направи трет 
чин. Во една таква драмолетка сле-
дуваа неуспешни сцени на мани фес-
тирање власт и деструктивност на 
опозицијата.

ИМА ПРАВДА, АМА ЗА КОГО?ИМА ПРАВДА, АМА ЗА КОГО?
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ВМРОВСКАТА    НАИВНОСТ ГОНАИВНОСТ ГО  
ВОСКРЕСНУВА БР    АНКОВИОТ СДСМ АНКОВИОТ СДСМ  

та ќе добие еден голем минус, кој сè по-
веќе ќе ја води во салто-мортале. "Слу-
чувањето на народ" промовира една 
друга правда - уличарска. Тоа значи де-
ка вмровците може да изведуваат пред 
суд ситни риби, но никако и крупни. За 
полагање на испитот на зрелоста на 
државата, за приклучок во евроатлант-
ските процеси е токму и практикувањата 
на правдата, односно функционирањето 
на судските органи, подеднакво и за 
вмровци и за сдсмовци, и за големите и 
за малите луѓе.

БРАНКО СИ ГО ЧИСТИ 
ДВОРОТ

"Случувањето на народ" пред скоп-
скиот суд ја дезавуираше јавноста од 

мовира во нов лидер на партијата.
Јордановски најави дека ќе ја фор-

мира новата партија, заедно со Есад 
Рахиќ и со неколку други пратеници од 
СДСМ, при што е можно да се приклучат 
и пратеници од други политички опции. 
Но, Бучковски побрза да каже дека не е 
најпогоден момент да се прави нов 
политички субјект и дека тој нема да 
учествува во тоа. Поради "случувањето 
на народ" и поддршката во Собранието, 
тој е во канџите на Црвенковски и ќе 
биде жртвено јагне за доброто на Бран-
ковата партија, додека партијата на Јор-
дановски во старт ќе биде ослабната без 
теренската поткрепа на Бучковски. 

ВМРО-ДПМНЕ покажа политичка не-
смасност. Наместо да го поддржи Буч-
ковски да ја направи партијата и што 
повеќе да го ослабне СДСМ, оваа пар-

Во предвечерието на Илинден во на-
шава земја се промовираше систем на 
деструктивни вредности пред извеш-
тајот на Европската комисија при Ев-
ропската унија, кој е од големо значење 
за преговарачкиот статус на Македонија 
за членство во ЕУ. Манифестацијата 
"слу чување на народ", карактеристична 
работа за Милошевиќевиот режим, што 
ја манифестираа приврзаниците на 
Бр ан ко Црвенковски, точно на претсе-
да телот, не на Бучковски, покажа дека 
правдата и судовите се резервирани за 
некои други луѓе, но не и за оние кои си 
ги "бркале" рацете во медот. Зошто Буч-
ковски да не излезе пред судските ор-
гани? Ако е чист, тогаш неговата поли-
тичка кариера ќе биде без дамки, а влас-

обвиненијата за евентуално напра ве-
ниот криминал на поранешните функ-
ционери во Министерството за од бра-
на. Сè се сведе на тоа дека вмровската 
власт сака да го затвори Бучковски, не 
гледајќи ја позадинската игра на Цр вен-
ковски: прво, Радмила се деградира 
како лидер на СДСМ, додека Бучковски 
ќе биде жртвено јагне за доброто на 
пар тијата, при што ќе овозможи за цврс-
тување на сè послабата партија; второ, 
се пролонгира формирањето на новата 
партија на Бучковски; и трето, Црвен-
ковски покажува дека е суверен во не-
говата партија, при што се очекува Ше-
ма или, пак, Ханџиски, Спасов или некој 
друг од постарата генерација да го про-

Јордановски најави дека ќе ја 
формира новата партија, заедно со 
Есад Рахиќ и неколку други пра-
теници од СДСМ, при што е можно 
да се приклучат и пратеници од дру-
ги политички опции. Но, Бучковски 
побрза да каже дека не е најпогоден 
момент да се прави нов политички 
субјект и дека тој нема да учествува 
во тоа. Поради "случувањето на на-
род" и поддршката во Собранието, 
тој е во канџите на Црвенковски и 
ќе биде жртвено јагне за доброто на 
Бранковата партија, додека пар ти-
јата на Јордановски во старт ќе биде 
ослабната без теренската поткрепа 
на Бучковски. 

Се поставува прашањето кому му 
одговара Бошкоски да заглави во 
Хаг и зошто партиите, но и Буч ков-
ски, побрзаа да го вмешаат и него 
во оваа каша попара? На овој начин 
на Љубе повеќе му се искомплицираа 
работите во Хашкиот суд. Познато е 
дека Бошкоски имаше недораз би-
рања со одредени личности во 
ВМРО-ДПМНЕ уште од порано. Ако 
сегашната позиција на Бошкоски се 
користи за расчистување на старите 
долгови, тогаш покрај судското де-
градирање на Македонија, имаме 
домашно деградирање на квадрат 
пред Хашкото обвинителство. 

тија, како во договор со Бранко, го на-
прави спротивното - ги обедини сдс мов-
ците. Несмасната седница на Ко ми-
сијата за мандатно-имунитетни пра-
шања покажа дека на многу пратеници 
местото не им е ниту во месна заедница, 
а не, пак, во Собранието. Наместо еле-
гантно да се изведе целата работа, од 
несмасните гребаторчиња и полтрон-
чиња, се дозволи, од целата работа, да 
се направи трет чин. Во една таква дра-
молетка следуваа неуспешни сцени на 
манифестирање власт и деструктивност 
на опозицијата.

Дерогираната судска власт покажа 
дека не е способна да се носи со пре-
дизвиците, затоа што првообвинетиот 
го остави да се брани од слобода, до-
дека другите ги казни со притвор и не 
ги ослободуваше, а потоа, под притисок 
на јавноста, со гаранции да го ослободи 
генералот Стамболиски, додека цирку-
зи јадата со Петковски продолжи. Тоа 
покажува дека реформите не треба да 
се прават само на хартија туку да се на-
прави драстичен рез, работите да се 
сечат во корен. Инаку, сè ќе се сведе на 
една реченица "беше еднаш во една 
Македонија". 
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