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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ
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КОЈ ЈА "ШМИ  РГЛА ЈАВНОСТА"?КОЈ ЈА "ШМИ 
Во сенка на настаните поврзани 

со Косово, македонскиот прет-
седател Бранко Црвенковски бе-

ше во Кина, каде се сретна со сите нај-
важни кинески политичари, кои му ве-
тија дека ќе застанат зад уставното име 
Република Македонија. На тој начин, 
во овој момент Македонците и Ки не-
зите се едно семејство, а како браќа 
или како "г'с и гаќи" ги бранат своите 
заеднички интереси. Тоа значи дека 
никој ништо не ни може, бидејќи "ние 
и Кинезите заедно сме повеќе од 1 ми-
лијарда луѓе". Но, шегата настрана, во 
далечната 1998/99 година, непромис-
лената тајванска авантура нè доведе 
до работ на политичка контузија, така 
што во битката со јужниот сосед за гу-
бивме неколку значајни пријатели. За-
тоа негувањето на билатералните од-
носи со членовите на Советот за без-
бедност при ООН е исклучително важ-
но прашање. Меѓутоа, тоа не треба да 
биде ад хок во интерес на личните од-
носи со големите имиња од меѓуна-
родната политика, туку во зависност 
од интересите на Република Маке до-
нија. Во тој контекст треба да се бара и 
вредноста на официјалната посета на 
македонскиот претседател на Кина, 
која просто економски цвета, а во заби 

Дали некои граѓани можат 
да бидат над другите, или 
тоа сме се поучиле од 
Индијците, каде строго 
подредениот кастен свет ја 
одредува улогата на 
Индиецот во општеството. 

Користејќи го овој метод, 
профитираа Љубомир 
Поповски, ексгенерален 
секретар на СДСМ, 
ексдржавен секретар во 
Министерството за одбрана 
и ексзатвореник. Бранко го 
помилува и Амди Бајрам, но 
и синот на разузнавачот 
Зоран Верушевски, кој успеа 
да го извади од зандана 
својот "немилосрден и 
проблематичен син".  

ги држи и останатите големи и ре гио-
нални сили. Но, наш предмет на инте-
рес е претседателствувањето на маке-
донскиот шеф на државата, кој 2007 
година ја мина во "длабока политичка 
ладовина", бидејќи диригентската пал-
ка им ја остави на кавгаџиите од Скопје 
и од Тетово, односно од Мала Речица.

ПОД ИТНО
Македонскиот претседател Бранко 

Црвенковски дискретно влијаеше врз 
настаните, кои се одвиваа во метро по-
лата и притоа уште повеќе ги крити-
куваше своите противници, чии потези 
ја зачудуваа јавноста, но и меѓуна род-
ната заедница, која по 2001 година има 
сè поголема улога во креирањето на 
внатрешната политичка слика.

Всушност, политичкиот дијалог меѓу 
четворицата лидери на ВМРО-ДПМНЕ, 
СДСМ, ДУИ и ДПА е нивна креација, а 
претседателот Црвенковски, пак, беше 
нем набљудувач. Таквата негова ролја 
му овозможи да даде реална оценка 
или критика на состојбите во вна треш-
ната политичка сцена. 

Претседателот Бранко Црвенковски 
им порача на премиерот Никола Гру-

евски и на лидерот на опозиционата 
ДУИ, Али Ахмети, да го прекинат ди-
јалогот и да се фатат за работа, бидејќи 
наместо парламентарни дискусии за 
прашања кои предизвикуваат тензии 
меѓу опозицијата и власта, Владата мо-
ра во Собранието да й даде приоритет 
на листата на закони кои ги пре по ра-
чуваат НАТО и ЕУ.

"Мислам дека е потребно под итно 
господинот Груевски и господинот Ах-
мети да ја прекинат оваа агонија на ре-
чена политички дијалог и на тој начин 
да престанат да ја држат во зало жниш-
тво Македонија и нејзиниот процес на 
евроатлантско интегрирање", изјави 
во мај годинава Бранко Црвенковски, 
па "остана жив, непечен и недоречен".

Македонските душегрижници не ја 
сфатија неговата, нели "добронамерна" 
порака и продолжија да си тераат по 
старо, но ученикот на "стариот волк" 
од Водно, всушност постојано беше 
бли зок до вулканот, бидејќи одредени 
чудни политички потези на лидерката 
на СДСМ, Радмила Шекеринска, или на 
Јани Макрадули и на Игор Ивановски, 
беа инкогнито спакувани во прет седа-
телскиот кабинет. Тоа особено се из ра-
зуваше во пакетот трибини "Дијалози 
за Македонија", кои неславно завршија 

ШЕФОТ НА ШЕФОТ НА ДРЖАВАТАДРЖАВАТА ОСТАНА ДАЛЕЧЕН  ОСТАНА ДАЛЕЧЕН 
ЗА ОБИЧНИОТ НАРОДЕЦЗА ОБИЧНИОТ НАРОДЕЦ
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во монолог на СДСМ, а не дијалог меѓу 
власта и опозицијата. 

Дури и жестоките критики од Бри-
сел не можеа да ги опаметат маке дон-
ските играчи, кои дури на крајот од го-
динава, по евидентниот притисок на 
Ва шингтон, ја прифатија сугестијата и 
се "фанаа" за работа, кренаа прсти за 
за коните наменети за влез во НАТО. Во 
меѓувреме, што правеше нашиот прет-
седател? Патуваше лево и десно, но и 
горе и долу. Меѓутоа, таквите офи ци-
јални посети не вродија со плод, освен 
ако не ја издвоиме Пировата победа 
на 62. заседание на Генералното со-
брание на ООН. Сепак, и тогаш и денес, 
главна ѕвезда е Срѓан Керим, а не ше-
фот на државата Бранко Црвенковски, 
кој само се шлепуваше на славата на 
македонскиот дипломат.

УБЛАЖУВАЊА
За разлика од странство, претсе да-

телот Црвенковски дома водеше битка 
со премиерот Никола Груевски. Се ка-
раа за амбасадорите, се караа и за чле-
новите на Судскиот совет, дури до би-

ипол години затвор, бидејќи како др-
жавен секретар за одбрана побара 
мито од 45.000 евра за да ја забрза про-
дажбата на државно земјиште. Попов-
ски веќе имаше едно ублажување на 
казната, но таа му ја одобри Врховниот 
суд, кој поради влошената здравствена 
состојба му ја намали казната за три 
месеци.

Со тоа ефективната затворска казна 
на Љубомир Поповски беше намалена 
за половина од пресудените две и пол 
го дини. Тој вкупно одлежа година и три 
месеци. Дали тоа е малку во однос на 
другите затвореници, кои по ист основ 
се наоѓаат на воспитно-поправна обу-
ка во КПД "Идризово".

Во однос на оваа одлука, пред не-
колку месеци НВО "Транспарентност 
Македонија" побара одговор од прет-
седателот - зошто го помилувал пора-
нешниот генерален секретар на СДСМ 
и некогаш неговиот близок соработник, 
бидејќи со овој потег тој може да ја вло-
ши перцепцијата за антикорупциските 
и антикриминалните напори на др жа-
вата.

Претседателот не мислеше така, тој 
го помилува Поповски, затоа што ги ис-

сè уште  беше на власт.
За време на неговото апсење се 

шпекулираше дека тој бил жртва на 
вна трепартиската игра, како и дека 
бил наместен, затоа што пред лицето 
на јавноста и на меѓународната јав-
ност, морало да се покаже т.н. цврстина 
во однос на борбата против митото и 
корупцијата. На тој начин Поповски 
ста на единствен егземплар од т.н. 
"високи политичари", кој замина в за-
твор, иако во меѓувреме паднаа во во-
да муабетите за фаќање на други "круп-
ни ѕверки". 

Според претседателот Бранко Цр-
вен ковски, Поповски не смее да биде 
привилегиран, но не смее да биде и 
дис криминиран во однос на сите дру-
ги осуденици. 

"Предлогот за помилување беше 
усогласен од министерот за правда, 
Комисијата за помилување при прет-
седателот и државниот јавен обви ни-
тел, што значи беа исполнети сите ус-
лови за прифаќање", изјави Бранко Цр-
венковски, кој додаде: "Ако се алудира 
на некакви мои релации, лични или 
поранешни партиски со Поповски, 
потсетувам дека тој беше откриен во 

ваме и различни оценки во однос на 
прашањето - дали терористите на Шар 
Планина, на Скопска Црна Гора се на 
туристичко пропатување или... 

Но, кој ја "шмиргла" јавноста? Таа мо-
же да биде и бомбардирана со уште 
почудни одлуки, кои ете го покре ну-
ваат прашањето дали некои граѓани 
можат да бидат над другите, или тоа 
сме се поучиле од Индијците, каде ст ро-
го подредениот кастен свет ја одре ду-
ва улогата на Индиецот во општес тво-
то. Користејќи го овој метод, про фити-
ра Љубомир Поповски, ексгенерален 
секретар на СДСМ, ексдржавен сек ре-
тар во Министерството за одбрана и 
ексзатвореник. Бранко го помилува и 
Амди Бајрам, но и синот на разуз на-
вачот Зоран Верушевски, кој успеа да 
го извади од зандана својот "неми ло-
срден и проблематичен син".  

Имено, една година помалку затвор 
доби поранешниот државен секретар 
во Министерството за одбрана, Љу бо-
мир Поповски. Одлуката за делумно 
помилување ја потпиша претседателот 
Бранко Црвенковски, но наводно от-
како Комисијата при Министерството 
за правда го прифатила барањето на 
осудениот политичар.

Тој првично беше осуден на две 

полнил условите, примерно се одне-
сувал и затоа што за намалувањето на 
затворската казна позитивно се из јас-
ниле и министерот Маневски и обви-
нителот Шврговски.

Љубомир Поповски беше уапсен на 
денот кога Бранко Црвенковски по-
беди на претседателските избори во 
2004 година. Подоцна тој беше осуден 
не само на затворска казна, туку судот 
му наложи да ги врати и тие 45.000 ев-
ра кои беа земени како мито. Тој цело 
време тврдеше дека е наместен од по-
лициски функционер. Но, во затвор 
оти  де во август 2006 година, кога СДСМ 

"Александар Верушевски 
издржуваше затворска казна 
за неколку кривични дела. Тој 
е син на познатиот разузна-
вач Зоран Верушевски, инаку 
близок соработник на прет-
седателот Црвенковски. По 
скандалите со неговиот син, 
тој беше испратен за советник 
на македонската Амбасада во 
Рим".

делото корупција, обвинет и осуден во 
период кога СДСМ беше на власт. Во 
затворите во Македонија не лежат и не 
престојуваат милосрдни сестри, туку 
луѓе кои го прекршиле законот и на-
правиле некакво криминално дело".

Во слична ситуација беше и се офај-
ди Амди Бајрам, но и синот на кон тро-
верзниот разузнавач Зоран Веру шев-
ски, Александар Верушевски, кој по ба-
ра од претседателот Црвенковски да 
го ослободи од понатамошно издр жу-
вање на затворската казна. Неговото 
барање ги помина сите други ин стан-
ци, од Основниот суд, каде му бе ше 
изречена пресудата, па сè до Ми нис-
терството за правда, од каде твр деа 
дека го препратиле до претсе да те лот 
на државата, но со негативна пре по-
рака. Од надлежното Министерство 
сметаа дека "малиот" Верушевски не 
заслужува да биде ослободен. Но, ба-
рањето за помилување на Александар 
беше прифатено од шефот на држа-
вата. За овој потег јавноста имаше свое 
образложение дека Црвенковски му го 
враќа долгот на Зоран Верушевски. 
Вак виот став никој досега не го екс пли-
цираше или подетаљно го аргумен ти-
раше, иако соработката меѓу Црвен-
ковски и големиот Верушевски беше 
очигледна. 


