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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

По најавите за резултатите 
од истрагите кои ги поведе 
Државната комисија за 
борба против корупцијата, 
особено за продажбата на 
Рафинеријата ОКТА на 
грчката компанија "Хеленик 
петролеум" во 1999 година, 
приватизацијата на 
"Фершпед", 
"Еурокомпозити" и други 
значајни македонски 
фирми, кои најверојатно ќе 
значат поведување нови 
кривични пријави против 
тогашните носители на 
власта од СДСМ или од 
ВМРО-ДПМНЕ сеедно, меѓу 
овие две партии настана 
вистинска еуфорија на 
меѓусебни обвинувања за 
тоа кој е виновникот за 
таквата леснотија во 
распродажбата, која инаку 
се нарекува и приграбување 
на народниот имот.

Бранко Црвенковски и 
Љубчо Георгиевски, како 
лидери на двете најзначајни 
македонски партии СДСМ и 
ВМРО-ДПМНЕ, кои беа и 
експремиери на 
македонските влади, ја 
носат најголемата 
одговорност за 
скандалозната продажба на 
општествениот капитал и 
нивното симнување од 
македонската политичка 
сцена и соочување со 
органите на прогонот ќе го 
означи почетокот на 
македонското чистилиште 
на "Авгуевите штали", во кои 
беше заглавена 
македонската држава.

Подлабокото навлегување во ду в-
лата на политичкиот криминал 
кое го почна Владата на Никола 

Груевски, во согласност со политиката 
за нулта толеранција на организираниот 
криминал, митото и корупцијата, а осо-
бено со откривањето на аферите "Ба-
чило", пирамидалната измама со гра-
дежната фирма "ФИКОМ", како и со ак-
туелната афера со купувањето ре зерв-
ни делови за бугарските тенкови во 
2001 година, за што се осомничени то-
гашниот министер за одбрана и екс пре-
миер Владо Бучковски и поранешниот 
началник на Генералштабот на АРМ ге-
нерал Методи Стамболиски, по степено 
се отвораат најцрните страници од ма-
кедонската неславна транзиција, ис-
полнета со бројни криминални случаи 
и вистински грабеж на општествениот 
капитал. Во оваа смисла, по извршените 
интензивни истраги за сомнителните 
однесувања на најодговорните маке-
донски политичари и бизнисмени, на-
скоро ќе се отворат и скандалите околу 
продажбата на Рафинеријата ОКТА на 
грчката компанија "Хеленик петролеум", 
што на еден или на друг начин државата 
ќе ја чини повеќе од 100 милиони евра. 
Дел од нив ќе отидат на плаќањето на 
отштетата од 53,4 милиони долари, која 
ја досуди Арбитражниот суд во Париз, 
поради неисполнувањето на обврската 
за набавка на 500.000 тони мазут од 
ОКТА по цена од 27 долари од барел, 
што беше направено во време на вла-
деењето на СДСМ, како и за отштета на 
грчката фирма "Мамидакис џетоил", ко-
ја со продажбата на ОКТА го загуби дол-
горочниот договор за снабдување на 
Рафинеријата со сирова нафта.

СИМНАТИ ОРЕОЛИТЕ 
НА НЕДОПИРЛИВОСТ!

Иако одделни аналитичари сметаат 
дека на таков начин владејачката ВМРО 
-ДПМНЕ сама на себе си направила 
"меч кина услуга", поради фактот дека 
во време на владеењето на Љубчо Геор-
гиевски сегашниот премиер Никола Гру-
евски, како министер за трговија, морал 
да знае за скандалозните продажби на 
ОКТА, на Стопанска банка, а зошто не и 
на Телеком на унгарската фирма МАТАВ, 
сепак се чини дека Владата конечно се 
зафатила со вистинска и тешка реа ли-
зација на изборната програма за нулта 
толеранција на организираниот кри ми-
нал, митото и корупцијата, без оглед на 
жртвите кои ќе паднат под налетот на 
органите на прогонот.

Во постапката на апсење на значајни 
поранешни функционери, експремие-
ри, генерали и бизнисмени малку се 
води сметка за остварувањето на ин сти-
туцијата презумпција на невиноста и 
тоа се прави на спектакуларен начин 
пред ТВ-камерите и новинарите, кои 
некако добиле информации за таквите 
акции на МВР. Сепак, се смета дека со 
ваквиот начин Владата постигнува зна-
чителна психолошка предност, која 
енормно го зголеми рејтингот на пре-
миерот Никола Груевски. Беше потреб-
но конечно да се симне ореолот на 
недопирливост на врвните досегашни 
македонски политичари, кои паѓаат ка-
ко зрели круши пред истрагите на Анти-
корупциската комисија, на МВР или на 
Управата за јавни приходи.

САМИТЕ СЕ АМНЕСТИРАА И ПРЕЖИВУВААСАМИТЕ СЕ АМНЕСТИРАА И ПРЕЖИВУВАА
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КОГА ЕКСПРЕМИЕРИТЕ КОГА ЕКСПРЕМИЕРИТЕ 
СЕ САМОАМНЕСТИРААТ,СЕ САМОАМНЕСТИРААТ,
НАРОДОТ Е НА ДНОТО!НАРОДОТ Е НА ДНОТО!

ПРЕМОЛЧНА 
АМНЕСТИЈА НА 

ЕКСЛИДЕРИТЕ НА 
СДСМ И ВМРО-

ДПМНЕ
Откако по пропаѓањето на пира ми-

далните штедилници, на чело со би тол-
ската ТАТ на Соња Николовска, во кои 
исчезнаа неколку стотини тогашни гер-
мански марки како заштеди на  гра ѓани-
те, не беа поведени акции за целосно 
испитување на носителите на аферата 
или за "скратување на пипалата на ок-
топодот". Имено, заради тоа тогаш 
СДСМ со Бранко Црвенковски ја изгуби 
власта на изборите во 1998 година. Во 
исто време, во редот на највисокото ра-
ководство на ВМРО-ДПМНЕ дојде до 
значајна диференцијација меѓу оние 
кои беа означени како бугарофили, оли-
цетворени во двоецот Доста Димовска 
- Љубчо Георгиевски, и како маке до-
нисти, кои беа заедно со генералниот 
секретар на партијата Борис Змеј ков-

ски, кога беше расформирана и фамоз-
ната КСИО - Комисијата за стратегиски 
истражувања и организација, чија дото-
гашна успешна работа врз зајакну ва ње-
то на организационата поставеност на 
партијата и предлагање акции за рам -
ноправно соочување во поли тич ката 
битка со СДСМ,  претставуваше трн во 
очите на левицата. Некои македонски 
но винари кои расколот во ВМРО-ДПМНЕ 
го оценуваа како заминување на "аг-
рарниот дел" од раководството, осо-
бено го поздравуваа овој раскол, се-
како по препораки на пропагандната 
машинерија на СДСМ, која веќе имаше 
оценки за вистинската политичка те-
жина на тогашниот лидер на ВМРО-
ДПМНЕ, Љубчо Георгиевски, што му 
овозможуваше на СДСМ да ја преживее 
аферата "ТАТ" без никакви последици 
по неговите партиски структури. Тогаш 
се сметаше дека и покрај заслужениот 
пораз на СДСМ на изборите во 1998 
година, Владата на ВМРО-ДПМНЕ на 
чело со Георгиевски нема да успее да 
остане на власт подолго од една година. 
По истекот на една година од вла дее-
њето на таа Влада, СДСМ почна со жес-

токи и масовни демонстрации за неј-
зино уривање, кои наскоро беа покло-
пени со настаните на Косово и со вое-
ната интервенција на САД против то-
гашна Југославија, а подоцна и со кон-
фликтот во 2001 година, кои некои пре-
цизни аналитичари го оценуваат како 
обид за забошотување на аферите во 
кои беше вплеткана таа Влада на чело 
со Љубчо Георгиевски.

Всушност, неформалното постоење 
на меѓусебна амнестија меѓу Бранко Цр-
венковски и Љубчо Георгиевски била 
вистински бедем на кого се запирале 
почнатите истражни постапки за учес-
тво на функционери од двете партии во 
организираниот криминал, што се по-
кажа и по 2002 година кога СДСМ се 
врати на кормилото на власта. На таков 
начин беа отворени вратите за про даж-
ба на Цементарница "Усје" на грчката 
фирма "ТИТАН", на Скопската пивар ни-
ца, на Телеком на унгарската "МАТАВ", 
на ЕСМ-дистрибуција на австриската 
"ЕВН" итн. 

Во меѓувреме, македонскиот народ 

По информациите во медиумите дека Антикорупциската 
комисија подготвува обвиненија против Љубчо Георгиевски, 
Борис Стојменов и Марјан Ѓорчев за продажбата на ОКТА на 
грчката компанија "Хе леник петролеум", СДСМ  побара одр-
жување на посебна седница на Собранието на Македонија, на 
која ќе се расправа за оваа скандалозна продажба. Според 
нивните информации, дури 15 милиони евра од вкупната цена 
од продажбата на ОКТА, која изнесувала 32,5 милиони евра, 
завршиле на приватни сметки. Меѓутоа, се поставува пра ша-
њето зошто оваа партија кога беше на власт не поведе никаква 
по стапка за преиспитување на договорот за купопродажба, 
освен што по налог на Уставниот суд ја укина одредбата за 
купување на 500.000 тони мазут од ОКТА по монополистичка 
цена од 27 долари за барел, поради што Арбитражниот суд во 
Париз деновиве ни досуди плаќање на отштета од 53,5 милиони 
долари! Уште еден доказ за "џен тл менскиот" договор за ме ѓу-
себна амнестија меѓу поранешните пре миери Љубчо Геор ги-
евски и Бранко Црвенковски.

СИМНАТ ОРЕОЛОТ НА СИМНАТ ОРЕОЛОТ НА 
НЕДОПИРЛИВОСТ?НЕДОПИРЛИВОСТ?
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се забавуваше со наводните жестоки 
пресметки во ТВ-дуелите на Геор гиев-
ски и Црвенковски, кога тие меѓусебно 
се обвинуваа за користење гатачки, ба-
јачки и услуги на невропсихијатри или 
за дрогирање со кокаин, а трезнење со 
виски, додека зад кулисите на јавноста 
тајно одржуваа состаноци на кои се 
овозможуваше нивниот натамошен оп-
станок на врвот на македонската по-
литика, почнувајќи од 1992 година, кога 
Стојан Андов најави напуштање на коа-
лицијата во Владата на Бранко Цр вен-
ковски, потоа пред локалните избори 
во 1996 година и натаму.

мираме во вистинска демократска др-
жава, која ќе биде членка на НАТО и на 
Европската унија.

Кога веќе се зафативме со односите 
на овие две водечки фигури во маке-
донската политика, кои својата кариера 
ја градеа на промашувањата на про-
тивникот, а не врз сопствениот успех и 
умешност во решавањето на државните 
проблеми, не е јасно како Љубчо Геор-
гиевски, по губењето на лидерската 
позиција во ВМРО-ДПМНЕ на Конгресот 
во Охрид, успеа да формира нова пар-
тија ВМРО-Народна! Но, тоа е за ла и ци-
те! За тоа требаше да се изгласаат про-
мени во Законот за политичките пар-
тии, кои овозможуваа селење на пра-
тениците од една во друга партија во 
време кога мнозинството во Собра-

нието го имаше токму СДСМ! Но, тоа бе-
ше контрауслуга во полза на Љубчо 
Георгиевски кој, по трагичната смрт на 
Борис Трајковски, на вонредните избо-
ри со повикот за апстиненција на гла-
сачите на десницата, го помогна по-
разот на претседателскиот кандидат на 
ВМРО-ДПМНЕ, д-р Сашко Кедев, а со тоа 
и победата на Бранко Црвенковски! Ко-
га веќе сме тука да кажеме дека и по-
крај невидените физички притисоци, 
киднапирање и палење на домовите на 
6 пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, кои во 
1999 година ја напуштија матичната 
партија и ја формираа ВМРО-Вистинска 
на чело со Борис Стојменов, против 
Љубчо Георгиевски и неговите минис-
три не беше поведена никаква постап-
ка! А тогаш се зборуваше за милионски 
суми, кои наводно ги платил лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ за одржување на лојал-
носта на своите пратеници, а особено 
за тројцата пратеници на чело со Амди 
Бајрам од 103,2 отсто!! Меѓутоа, таквите 
трансфери сега се институционали зи-
рани и никој не може да се лути кога се 
случуваат и денес, кога Јагнула Кунов-
ска преминува од НСДП во ВМРО-
ДПМНЕ, наводно заради пари кои са-
кала да ги оствари со добивање работа 
за својата адвокатска канцеларија. Не-
ма врска и сè е можно! Се сеќавате ли 
дека во време на интервенцијата на 
САД против режимот на Слободан Ми-
лошевиќ Јагнула Куновска лееше солзи 
во српската Амбасада во Скопје??? Са-
мо за потсетување на македонскиот 
народ на кој му здодеаа ујдурмите на 
македонските политичари и нивната 
девиза - сè е можно!

Според последното истражување на Одделот за статистика 
при Европската комисија, просечната македонска плата 
изнесува 231 евро. Таквиот низок стандард на македонските 
граѓани е резултат на долгогодишниот низок економски развој 
на земјава. Анализата на Еуростат покажува дека засега само 
во Албанија просечните примања се пониски за 13 евра од 
македонскиот просек. Од друга страна, пак, дојде до енормно 
зголемување на цените на акциите на одделни компании на 
Македонската берза, кои беа продадени за бадијала. Нивни 
сопственици станаа лица блиски до партиите кои беа на власт 
и кои сега прават "евалуација" на својот капитал, кој енормно 
се зголемува бидејќи истите тие лица беа оние кои ја оценуваа 
вредноста на компаниите кои беа приватизирани!

ГЛЕДАЊЕ НИЗ ПРСТИ 
КОН "ПРОТИВНИКОТ"

Во оваа смисла, обраќањето на прет-
седателот на Републиката, Бранко Цр-
венковски, дека неговата Влада ја уки-
нала одредбата од договорот за про-
дажба на "ОКТА" за купување на 500.000 
тони мазут годишно по одлука на Ус-
тавниот суд и барањето на СДСМ во-
општо не држи, ако се знае дека во тоа 
време тој Суд беше под целосна кон-
трола на оваа партија. Токму заради 
таквата партизација на државните ор-
гани ние и денес сме притиснати со ба-
рања за длабоки реформи во органи-
зацијата на судската власт и на поли ци-
јата, кои се потребни за да се тран сфор-

КОЛКАВИ ОТШТЕТИ ЌЕ ПЛАТИ МАКЕДОНИЈА?КОЛКАВИ ОТШТЕТИ ЌЕ ПЛАТИ МАКЕДОНИЈА?


