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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Бучковски се товари за злоупотреба 
на службена должност и три милиони 
евра штета на касата на Министерството 
за одбрана во случајот набавка на ре-
зервни делови од "МЗТ ФОП". Сепак, во 
текот на расправата пратениците ги "по-
мешаа лончињата", па екслидерот беше 
обвинет и за крвавата 2001 година.

"Колегата Бучковски, ако си го за слу-
жил тоа, ќе си одговара, затоа што тој 
требаше да одговара уште како минис-
тер и за Карпалак и за Љуботен и за 
многу други животи. За недостаток на 
аргументи можете да кажувате што са-
кате, но вистината е таа", изјави Ружа 
Ѓорѓеска од ВМРО-ДПМНЕ.

За овој настап таа доби критика од 
опозицијата дека го внела говорот на 
ом разата, а неа ја искара и собранискиот 
спикер. 

"Нема смисла да му зборуваш такви 
ра боти", Љубиша Георгиевски на Ѓорѓеска.  

"Ѓорѓеска да 'не треска глупости'", ја 
советуваше Бучковски и ја праша: "Среќ-
на ли си сега, те гледаа сосетките".

Дебатата го овори и прашањето за 
вистинска и селективна борба против 
криминалот.

"Нема недопирливи, па макар биле и 
поранешни премиери. Значи, папата е 
нервозен. За доктрината на католичката 
црква папата е безгрешен, но не и за 
ита лијанското законодавство", посочи 
Влатко Ѓорчев од ВМРО-ДПМНЕ.

Пратениците во игра го ставија и по-
којниот Борис Трајковски.

"Кога вие го прогласивте Борис Трај-
ковски за мртов, а телото не му беше 
најдено, сте префрлиле 50 милиони де-
нари од Министерството за одбрана на 
'МЗТ ФОП'. Тоа е срамота", додаде Ѓорчев.

Хохштаплери, криминалци, кловнови, некрофили... Тоа 
се само мал дел од арсеналот навреди кои можеа да се 
слушнат во законо давниот дом. Собранието беше 
претворено во вистинска борбена арена. Натпреварот кој 
колку лоши зборови ќе каже за колегата од спротивниот 
табор траеше со часови. Народните избраници во улога на 
најголеми крвни непријатели се трудеа по секоја цена да 
си забијат нож в гради, па чудно е и како по таквиот развој 
на настаните не се случија и вербални пресметки. За среќа 
сè остана само на зборови. Собраниската седница на која 
беше потврдена одлуката на Комисијата за мандатно-
имунитетни прашања за одредување притвор на 
експремиерот и пратеник Владо Бучковски, заврши така 
како што почна, иако пред гласањето СДСМ и ДУИ ја 

напуштија салата, при што 
остана дилемата - имаше 
или немаше прекршување 
на процедурата и дали 
случајот "Бучковски" й 
помогна на опозицијата да 
се покаже како обединета. 

Реплицираше Игор Ивановски од 
СДСМ: 

"Вакво некрофилско однесување не 
сум видел. Како не ви е срам да го 
спомнувате Борис Трајковски и име на 
покоен човек да користите за ваши 
партиски потреби. Веројатно ова ќе ви 
биде ваш последен настап од овој тип. 
Очекувам не на мене, на македонската 
јавност да й се извините".

Ѓорчев му одговори со кон тра ре пли-
ка: "Првиот добар збор за Трајковски од 
СДСМ дојде на неговиот погреб".

 
Обраќајќи им се на пратениците од 

опозицијата Ѓорчев ги праша зошто го 
бранат Бучковски кога знаат дека само 
неговиот личен телохранител "вреди 
кол ку десетмина од нив и е полн како 
брод".

Игор Ивановски забележа дека секој 
парламентарен состав си има свој "Мит-
ко врапчето", а дека во сегашниот тоа е 
Влатко Ѓорчев.

"Влатко Ѓорчев е прочитана книга", 
изјави Бучковски и додаде: "Штом не ве 
направив попара на 'Светла точка' и те-
бе и Јагнула, сум толерантен и трпе лив. 
Со ваквите настапи само вршиш при-
тисок врз судството и додека во ист 
кош не ги ставиш и актерите од случајот 
'Национална платежна картичка' сè е 
тресење празна слама", му реплици-
раше Бучковски на Ѓорчев.

"Вашиот проблем е што сите околу 
Вас се во притвор, а Вашите сора бот ни-
ци пропеаја пред истражниот судија. Еден 
од нив кажал колку било за Вас, кол ку 
за СДСМ", контра реплика од Ѓорчев. 

Никола Рилковски, обраќајќи му се 
на спикерот Георгиевски, му порача:
"Да престане да биде кловн во овој цир-
кус!" 

Рилковски го опиша Ѓорчев како: 
"Уба во дотеран со опавче фатено со коп-
че, како да е женска". 

Тој го советува: "Хормоните да ги ис-
користи на поинакво место!" 

"За која држава работите, гледате де-
ка нема држава!", вака наводно им ре-
кол Бучковски на полицајците на гра-
ничниот премин "Богородица", а збо ро-
вите ги пренесе Васко Шутаров.

"Шутаров безобѕирно лаже!", изјави 
Бучковски, па од место му дофрли дека 
бил "хохштаплер", за што подоцна му се 
извини.

Радмила Шекеринска правеше спо-
редби: "Во историјата досега само еден 
политичар се користел со вакви сред-
ства, Адолф Хитлер".

"Ако јас сум терорист, тогашниот ли-
дер на опозицијата со таквиот чин тре-
ба да биде Осама бин Ладен и џабе Аме-
риканците го бараат во Кандахар, нека 
го бараат во Македонија. Малку из бри-
чен среден, ама тука. Во 1999 година 
бев предмет на следење на работа на 
то гашната УБК, кога ВМРО беше на 
власт и ме испитуваа како исламски 
фун  даменталист... Дежаву се случи ис-
тото само што една колешка кога Есад 
Рахиќ не е присутен ме нарекува те ро-
рист од Ал каида. 

Бидејќи во РМ е во мода да се тужи, а 
јас сум прв пат тужен, така слушнав од 
медиумите и подготвен сум да одго ва-
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"ДА НЕ ТРЕСКА ГЛУПОСТИ""ДА НЕ ТРЕСКА ГЛУПОСТИ"
"СРЕЌНА ЛИ СИ СЕГА, ТЕ ГЛЕДАА СОСЕТКИТЕ""СРЕЌНА ЛИ СИ СЕГА, ТЕ ГЛЕДАА СОСЕТКИТЕ"

рам, решив и јас да тужам со тоа што 
почитуваната госпоѓа Надица Танчева 
Тулиева... и по година дена во Пар ла-
ментот името не Ви го запомнав, зашто 
немавте некоја дискусија по која ќе би-
дете запомнета, за да сфатите дека пра-
вото е подеднакво за сите, ќе добиете 
мала кривична пријава, иако и досега 
сте оптужувана за неплатени сметки... 
Иако сега сите сте се избричиле, из гле-
дате европски, начинот на однесување 
е ист, како во 1993 година, кога ја сп ре-
чувавте изградбата на домот за деца 
бегалци од Босна и Херцеговина, кога 
ги сечевте канџите на орелот...", изјави 
Есад Рахиќ.

Му реплицираше Тулиева: Пратенику 
Рахиќ, заложничката драма која вие ја 
правевте на седницата на Комисијата 
беше кулминација, а со вашата дрскост 
и ароганција продолжувате и денес... 
Претходно следуваа други работи од 
типот навреди како 'сељаци сте се 
симнале од планина'... имаше закани од 
типот: 'имате фамилии, деца итн. Пра-
тенику Рахиќ можеби вие и да се ро-
девте во Париз ќе бевте ист како сега, 
ќе немате елементарна култура и од-
несување".

 
"Почитувана колешке за чие име де-

финитивно не можам да се сетам, пла-
тете ги сметките за вода во износ од 20. 
000 денари кои ги должите во Штип и ќе 
бидеме еднакви граѓани. Не се кријам... 
дојден сум од планина и научив да но-
сам кондури... Но, научете кога збо ру-
вате мастиката да не ја шетате од една 
на друга страна", реплика на Рахиќ на 
Тулиева. 

"ПАПАТА Е НЕРВОЗЕН""ПАПАТА Е НЕРВОЗЕН"

"НЕКРОФИЛСКО ОДНЕСУВАЊЕ""НЕКРОФИЛСКО ОДНЕСУВАЊЕ"

"ЛИЧНИОТ ТЕЛОХРАНИТЕЛ Е ПОЛН КАКО БРОД""ЛИЧНИОТ ТЕЛОХРАНИТЕЛ Е ПОЛН КАКО БРОД"

"СЕКОЈ ПАРЛАМЕНТАРЕН СОСТАВ ИМА СВОЈ "СЕКОЈ ПАРЛАМЕНТАРЕН СОСТАВ ИМА СВОЈ 
'МИТКО ВРАПЧЕТО'"'МИТКО ВРАПЧЕТО'"

"ПРОЧИТАНА КНИГА" "ПРОЧИТАНА КНИГА" 

"СÈ Е ТРЕСЕЊЕ ПРАЗНА СЛАМА""СÈ Е ТРЕСЕЊЕ ПРАЗНА СЛАМА"
"ВАШИТЕ СОРАБОТНИЦИ ПРОПЕАЈА""ВАШИТЕ СОРАБОТНИЦИ ПРОПЕАЈА"
"ДА ПРЕСТАНЕ ДА БИДЕ КЛОВН ВО ОВОЈ ЦИРКУС" "ДА ПРЕСТАНЕ ДА БИДЕ КЛОВН ВО ОВОЈ ЦИРКУС" 

"ДОТЕРАН СО ОПАВЧЕ ФАТЕНО СО КОПЧЕ, КАКО "ДОТЕРАН СО ОПАВЧЕ ФАТЕНО СО КОПЧЕ, КАКО 
ЖЕНСКА"ЖЕНСКА"
"ХОРМОНИТЕ ДА ГИ ИСКОРИСТИ НА ПОИНАКВО "ХОРМОНИТЕ ДА ГИ ИСКОРИСТИ НА ПОИНАКВО 
МЕСТО"МЕСТО"

"ЗА КОЈА ДРЖАВА РАБОТИТЕ, ГЛЕДАТЕ ДЕКА "ЗА КОЈА ДРЖАВА РАБОТИТЕ, ГЛЕДАТЕ ДЕКА 
НЕМА ДРЖАВА"НЕМА ДРЖАВА"
"ХОХШТАПЛЕР""ХОХШТАПЛЕР"

"САМО ЕДЕН ПОЛИТИЧАР СЕ КОРИСТЕЛ СО 
ВАКВИ СРЕДСТВА, АДОЛФ ХИТЛЕР"ВАКВИ СРЕДСТВА, АДОЛФ ХИТЛЕР"

"ОСАМА БИН ЛАДЕН АМЕРИКАНЦИТЕ ДА ГО "ОСАМА БИН ЛАДЕН АМЕРИКАНЦИТЕ ДА ГО 
БАРААТ ВО МАКЕДОНИЈА"БАРААТ ВО МАКЕДОНИЈА"
"МЕ НАРЕКУВА ТЕРОРИСТ ОД АЛ КАИДА""МЕ НАРЕКУВА ТЕРОРИСТ ОД АЛ КАИДА"
"МЕ ИСПИТУВАА КАКО ИСЛАМСКИ "МЕ ИСПИТУВАА КАКО ИСЛАМСКИ 
ФУНДАМЕНТАЛИСТ"ФУНДАМЕНТАЛИСТ"

"СТЕ СЕ ИЗБРИЧИЛЕ, ИЗГЛЕДАТЕ ЕВРОПСКИ""СТЕ СЕ ИЗБРИЧИЛЕ, ИЗГЛЕДАТЕ ЕВРОПСКИ"
"КОГА ГИ СЕЧЕВТЕ КАНЏИТЕ НА ОРЕЛОТ""КОГА ГИ СЕЧЕВТЕ КАНЏИТЕ НА ОРЕЛОТ"

"ЗАЛОЖНИЧКА ДРАМА""ЗАЛОЖНИЧКА ДРАМА"
"СЕЉАЦИ, СТЕ СЕ СИМНАЛЕ ОД ПЛАНИНА""СЕЉАЦИ, СТЕ СЕ СИМНАЛЕ ОД ПЛАНИНА"
"И ДА СЕ РОДЕВТЕ ВО ПАРИЗ ЌЕ БЕВТЕ ИСТ""И ДА СЕ РОДЕВТЕ ВО ПАРИЗ ЌЕ БЕВТЕ ИСТ"

"КОГА ЗБОРУВАТЕ НАУЧЕТЕ ДА НЕ ЈА ШЕТАТЕ "КОГА ЗБОРУВАТЕ НАУЧЕТЕ ДА НЕ ЈА ШЕТАТЕ 
МАСТИКАТА"МАСТИКАТА"
"ДОЈДЕН СУМ ОД ПЛАНИНА, НАУЧИВ ДА "ДОЈДЕН СУМ ОД ПЛАНИНА, НАУЧИВ ДА 
НОСАМ КОНДУРИ"НОСАМ КОНДУРИ"


