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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Одговорот на прашањето 
дали Владо Бучковски, 
експремиер и екслидер на 
СДСМ е виновен за 
набавката на резервните 
делови за тенковите Т-55, е 
неизвесен и лебди во 
воздух, бидејќи е обременет 
со многу потпрашања, кои 
произлегуваат од 
преголемата политичка 
конотација, која беше 
создадена во текот на 
судскиот процес, а сè она 
што ќе се испили по 
изрекувањето на 
затворската казна од 3,5 
години е само дополнување 
на приказната, која почна 
лани да се реализира пред 
тој да се врати од одмор во 
Грција.

Без разлика што 
пресудата не е правосилна и 
обвинетите ќе ја обжалат 
пред Апелациониот суд во 
Скопје, сепак многу 
процедурални работи се 
направени наопаку, од 
приведувањето на 
Бучковски, потоа до 
одземањето на имунитетот и 
до циркусот кој се прави во и 
надвор од судницата. 

Прво, лицата јавно беа 
"линчувани", иако за тоа сè 
уште не беа обвинети. 

Второ, политичарите, било 
од левата или од десната 
страна, постојано вршеа 
притисок врз судијата, но и 
врз правосудството, бидејќи 
станува збор за лица, кои сè 
уште високо котираат во 
македонската политичка 
шема и при тоа се сметаат за 
недопирливи, иако можеби 
за нив има силни 
материјални докази за 
стореното кривично дело. 
Меѓутоа, кога му се суди на 
еден експремиер и екслидер 

на СДСМ сè мора да е 
под знакот на 
"МАДОНА".

Заврши првата сезона од судската 
серија, односно филмската поли тич -
ка сапуница, во која главен ак тер 

е експремиерот и екслидерот на СДСМ 
д-р Владо Бучковски, кој се товари за на-
водна прекумерна набавка на резервни 
делови за тенковите Т-55 кои, ете, сакале 
или не, беа во фокусот на вниманието во 
2001 година, а и подоцна, бидејќи со ак-
циониот план за влез во НАТО, тенковите 
беа стопени и претворени во челик. Но, 
челикот се претвори во "бумеранг" и тој 
го удри по глава.

Зошто? Да одговори на прашањето - 
дали д-р Владо Бучковски, како тогашен 
министер за одбрана, заедно со уште не-
колку осомничени ја злоупотребил служ-
бената положба и ја оштетил државата 
за повеќе од 2,5 милиони евра. 

Одговорот е неизвесен и лебди во 
воздух, бидејќи е обременет со многу 
потпрашања, кои произлегуваат од пре-
големата политичка конотација, која беше 
создадена во текот на судскиот процес, 
а сè она што ќе се испили по изре ку ва-
њето на затворската казна од 3,5 години 
е само дополнување на приказната, која 
почна лани да се реализира пред тој да 
се врати од одмор во Грција. На 1 или 2 
август беше "уапсен" на македонската 
граница, по што беше побарано да му се 
симне пратеничкиот имунитет, кој подоц-
на акробатски го бранеа негови т.н. пар-
тиски пријатели. 

Кој сè минатата година го бранеше 
Бучковски? Гради во гради се биеја ар-
гументи "за" или "против", а најголемиот 
чаламџија ја затвори пратеничката на 
ВМРО-ДПМНЕ оти му го симна имуни-
тетот. 

И тогаш и сега никој не се праша - 
луѓе зошто е овој циркус? Зарем не може 
мирно да се седне и да се дебатира? Но, 
кај нас во политиката нема паметни и 
трезвени лица, освен жртвени јарци. 
Затоа се наметнува прашањето што се 
крие во позадина? Кој го предаде Буч-
ковски? Оној кој го постави на тронот 
во СДСМ или тој станува колатерална 
штета!? 

Доколку се соберат сите факти, без да 
расудуваме или да ги оценуваме прет ста-
вените материјални докази на судењето, 
не е тенденциозно да се прашаме дали 
"Бучко" е наместен за грешките во СДСМ? 
Дали за ова постојат докази или...? 

Пред устоличувањето на Владо Буч-
ковски на лидерската позиција партијата 
беше компактна, а по него сè е апо ка-
липтичен потоп. Четири години по по-
топот Бранко Црвенковски ја гради "Ное-
вата барка" за социјалдемократите.

Од друга страна, во име на борбата 
против корупцијата, власта ги дочека 
своите пет минути, фати крап, кој пре-
пуштајќи му го на судството го пече на 
жар. Но, доколку се следат настаните 

око  лу интересот за судењето на Буч-
ковски, тогаш многу црти се слични со 
аферата "Раштански лозја", каде СДСМ 
фаќаше капиталец.

Во таа политичка игра или местенка 
жртвен јарец беше "Брат Љубе", кој за 
друг случај ја помириса затворската "мем -
ла" во Шевенинген во Холандија.

На крајот на краиштата, во име на 
демократијата, во име на борбата про-
тив корупцијата и во име на маке дон-
ската традиција, резултатот во местен-
ките меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, е еден 
спрема еден. Жртвите беа филмски фа-

ОПЕАНИ И ОБЕЗГЛАВЕНИ, ОПЕАНИ И ОБЕЗГЛАВЕНИ, 
ТЕНК Т-55 ВО АКЦИЈАТЕНК Т-55 ВО АКЦИЈА

ШТО СÈ СЕ КРИЕ ЗАД ПОРАНЕШНАТА ШТО СÈ СЕ КРИЕ ЗАД ПОРАНЕШНАТА 
МИНИСТЕРСКА ФУНКЦИЈА?МИНИСТЕРСКА ФУНКЦИЈА?

" К А К О  С Е  К А Л Е Ш Е  Ч Е Л И К О Т  Н     А  Т- 5 5  В О  Р Е П У Б Л И К А  М А К Е Д О Н И Ј А ? ! "" К А К О  С Е  К А Л Е Ш Е  Ч Е Л И К О Т  Н  
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ќани во пајаковата мрежа, пред време 
обвинети и линчувани за на рајата да й  
се прикаже дека во царштината ни Ре-
публика Македонија тече мед и млеко. 
Меѓутоа, во оваа комплексна природа 
човек треба да е глупав или да носи 
очила за да сфати дека карванот си врви, 
а кучињата лаат.

НЕЕДНАКОВ 
ТРЕТМАН

Имено, без разлика што пресудата не 
е правосилна и обвинетите ќе ја обжалат 
пред Апелациониот суд во Скопје, сепак 
многу процедурални работи се напра-

стореното кривично дело. Меѓутоа, кога 
му се суди на еден експремиер и екс ли-
дер на СДСМ, сè мора да е под знакот на 
"МАДОНА". Тоа значи дека третманот тре-
ба да е посебен, сличен на оној од вип-
ложите, додека другите, оние кои мака 
мачат со должината на судските процеси 
можат да умрат, чекајќи ја правдата по 
македонските судови. Но, пред судот нели 
сите треба да се еднакви, па макар и тоа 
да бил цар или питач, бидејќи само ка-
дијата пресудува дали има или нема вина 
кај обвинетото лице. Тоа што се случува 
во текот на доказната постапка е при-
казна за себе - се кршат човековите пра-
ва, но се кршат и копјата на политичките 
партии, кои длабоко се инволвирани во 
овој судски процес.

Во овој момент едно е сигурно дека 
прво треба да ги осудиме партиите, би-
дејќи не сакаат да ги оттргнат канџите 
од правосудството. Затоа судиите се под 
пре  сија која, директно или индиректно, 
влијае врз проценката за изрекување на 
казна за стореното дело.

Прашањето дали има вина кај обви-
нетиот тешко е да се одговори, бидејќи 
ако нема цврсти материјални докази 
вни  манието ќе се фокусира на поли тич-
ката позадина, која демнее од сите стра-
ни. Со тоа се прави дополнителен при-
тисок врз судските инстанци, кои треба 
да пресечат - дали има или нема повреда 
во кривичната постапка, односно дали 
има валидна аргументација за изрече-
ната затворска казна. Доколку се изме-
рат сите аргументи, тогаш судењето би 
минало во многу помирна атмосфера, 
но вака станува мошне интересно. Жеш-
киот костен му е препуштен на судот, а 
политичките актери го подгреваат мас-
лото на огнот. Опозицијата смета дека 
ова е политички монтиран процес, а вла-
дејачките структири немаат коментар. 
Оваа ситуација, исто така, го активира 
прашањето - дали треба да постои по-
литички коментар или оценка на непра-
восилна судска пресуда. Зошто се ко мен-
тира судска одлука? Доколку за тоа дело 
беше осуден Трпе, никој од пратениците 

или од лидерите на партиите немаше да 
се јави да коментира или да плука, би-
дејќи имунитетот го штити од јавно из-
речениот збор, кој секогаш алудира на 
клевета или на конструирање на шпе ку-
ла ција. 

Затоа ли сите ја кршат Универ зал ната 
декларација за човекови права?

Според првообвинетиот за наводната 
набавка на резервните делови за тен-
ковите Т-55, "судската пресуда е само по-
след на егзекуција, бидејќи јас бев осуден 
уште на 1 август минатата година, кога не-
кој се обиде без присуство на јавноста и 
во мое отсуство да ми го одземе прате-
нич киот имунитет".

Поранешниот премиер Владо Буч ков-
ски, на свечената седница по повод 60-
годишнината од усвојувањето на Универ-
залната декларација за човекови права, 
посочи дека со горчина го почувствувал 
"политичкиот камшик" и не можел да си 
го оствари правото на правично и фер 
судење.

"Не се каам што бев редовен на сите 
судски рочишта и подготвен да ја до-
кажам невиноста. Сè до завршните збо-
рови имавме коректно однесување од 
Судскиот совет и од судијата. Нашиот 
оптимизам го градевме врз тоа што Об-
винителството собра храброст и повле-
че дел од обвинението, што навестуваше 
ослободителна пресуда. Но, очигледно 
викендов некој друг ја напиша пре су-
дата. За 60 секунди да се осудат петмина 
обвинети без збор образложение е го-
лем скандал и срам за Македонија", оце-
ни Бучковски.

По изрекувањето на пресудата СДСМ 
го држеше во неизвесност својот сопар-
тиец, цели 24 часа го градеше партискиот 
став околу судската одлука. Портпаролот 
Емилијан Станковиќ порача дека ВМРО-
ДПМНЕ со своите потези не создала ат-
мосфера за фер судење на поранешниот 
премиер и нивен поранешен партиски 
претседател. 

"Владата на ВМРО-ДПМНЕ создаде ам-
биент во кој пресудата во јавноста беше 
изречена пред да ја изрече судот. Имајќи 

вени наопаку, од приведувањето на Буч-
ковски, потоа до одземањето на иму-
нитетот и до циркусот кој се прави во и 
надвор од судницата. 

Прво, лицата јавно беа "линчувани", 
иако за тоа сè уште не беа обвинети. 

Второ, политичарите, било од левата 
или од десната страна, постојано вршеа 
притисок врз судијата, но и врз пра во-
судството, бидејќи станува збор за лица, 
кои сè уште високо котираат во маке-
донската политичка шема и при тоа се 
сметаат за недопирливи, иако можеби 
за нив има силни материјални докази за 

ЕКСПРЕМИЕРОТ И ЕКСЛИДЕР ЕКСПРЕМИЕРОТ И ЕКСЛИДЕР 
НА СДСМ Е ВО СТАПИЦАНА СДСМ Е ВО СТАПИЦА

"НОЕВА БАРКА "НОЕВА БАРКА 
ЗА БУЧКОВСКИ"ЗА БУЧКОВСКИ"

" К А К О  С Е  К А Л Е Ш Е  Ч Е Л И К О Т  Н     А  Т- 5 5  В О  Р Е П У Б Л И К А  М А К Е Д О Н И Ј А ? ! " А  Т- 5 5  В О  Р Е П У Б Л И К А  М А К Е Д О Н И Ј А ? ! "
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предвид дека оваа судска одлука не е 
конечна, искрено се надеваме дека во 
најавената жалбена постапка Апела цио-
ниот суд исклучително ќе суди слободно, 
според доказите, фактите, законот и прав-
дата, ослободен од политичките при ти-
соци", истакна Станковиќ.

Иако не е в ред да се коментираат суд-
ски пресуди, сепак претседателот на ЛДП 
Јован Манасиевски оцени дека послед-
ниве две години македонското судство е 
под силен неиздржлив притисок од стра-
на на извршната власт. 

"Оваа пресуда на Бучковски ја сфаќам 
повеќе како потреба на Владата за тро-
феј, отколку како исход на реален судски 
процес. Да потсетам на големата помпа 
околу случајот 'шверц со армиско оруж-
је'. Беа изречени пресуди, беше водена 
хајка, но пред некој ден Врховниот суд 
целосно ја поништи пресудата. Тоа го-
вори дека овие процеси се водат со го-
леми аномалии и дека поентата е повеќе 
политичка сатанизација и освојување 
трофеи отколку реални судски процеси", 
изјави Манасиевски. 

Пратеникот Џевад Адеми од ДУИ не 
сакаше официјално да го каже ставот на 
партијата, но ја нагласи својата огорче-
ност, бидејќи како поранешен политички 
затвореник сочувствува со колегата пра-
теник.

"Како граѓанин имам непријатно чув-
ство по пресудата за господинот Бучков-
ски. Кај нас практично сè се политизира 
и мириса на партизација на инс титу ции-
те. Немам информации според кои мо-

ШТО СОДРЖИ 
АФЕРАТА?

Случајот "Резервни тенковски дело-
ви" се однесува на набавката на делови 
за армиските тенкови "Т-55", која била 
спроведена кон крајот на 2001 година, 
но откако Генералштабот на АРМ, добил 
разузнавачки сознанија за постоење т.н. 
пролетна офанзива. Тој поднел барање 
до Министерството за одбрана за ре-
монт на тенковите, бидејќи се подгот-
вувала ваква опасност. 

Како понудувач на потребните дело-
ви се јавила скопската фирма "МЗТ-ФОП", 
чија дејност всушност е наменско про-
изводство на делови. Договорот меѓу 
МО и "МЗТ-ФОП" е склучен на 15 октом-
ври 2001 година, а како негов потписник 
се јавува и тогашниот министер Буч ков-
ски. Испораката на деловите "МЗТ-ФОП" 
ја извршила  целосно и во законски пред-
видениот рок, но затоа, пак, МО преку 
судско порамнување и застапување од 
Јавното правобранителство, на суд се 
избори испорачаното да го плати на 
рати.

Во текот на 2002 година во јавноста се 
слушна за оваа афера за набавка на ви-
шок делови за тенковите, а против Буч-
ковски беше поднесена кривична при-
јава за злоупотреба на службената по-

ложба. При тоа, цели десет месеци Јав-
ното обвинителство го истражуваше слу-
чајот со тенковските делови и на крај 
донесе одлука пријавата да биде от фр-
лена. Но, по пет години, за истиот случај 
и за истото дело, поднесена е нова при-
јава за Бучковски, која беше прифатена 
од страна на ЈО. Овој процес се слу чу-
ваше пред минатогодишното честву ва-
ње на празникот Илинден, кога на пра-
теникот му беше одземен имунитетот и 
му беше изречена мерка притвор. Во 
меѓувреме тој го прекина одморот во 
Грција и се појави на македонската гра-
ница, од каде беше спроведен пред ис-
тражен судија. Самото појавување пред 
судот, на 1 август 2007 година, беше про-
следено со масовни протести, по што му 
беше укината мерката притвор, а му 
беше одземен пасошот како гаранција 
дека нема да ја напушти земјата. Суд  ски-
от процес против петтемина обвинети 
за резервните тенковски делови почна 
на 29 октомври минатата година, а обви-
нетите се бранеа дека во случајот нема 
ништо спорно и дека репарирањето на 
тенковите било потреба. На распит беа 
повикани бројни сведоци, а меѓу нив и 
луѓе од военото разузнавање, кои твр-
деа дека репарирањето на тенковите 
требало да биде реализирано токму по-
ради оперативните сознанија кои упа-
тувале на можност од пролетна офан зи-
ва од припадниците на ОНА. 

Во име на демократијата, во име на 
борбата против корупцијата и во име 
на македонската традиција, резул та-
тот во местенките меѓу СДСМ и ВМРО-
ДПМНЕ, е еден спрема еден. Жртвите 
беа филмски фаќани во пајаковата 
мрежа, пред време обвинети и лин-
чувани за на рајата да й се прикаже 
дека во царштината ни Република Ма-
кедонија тече мед и млеко. Меѓутоа, 
во оваа комплексна природа човек 
треба да е глупав или да носи очила 
за да сфати дека карванот си врви, а 
кучињата си лаат.

жам да мислам дека одлуката не е за с-
нована на закон. Но, контекстот во кој 
се носи одлуката, начинот на кој се во-
деше целата постапка остава впечаток 
дека се работи за партиска пресметка, а 
не за чесно и правично судење", изјави 
претседателот на НСДП, Тито Петковски.

Со сличен став е и либералот Стојан 
Андов, кој повтори дека Македонија е 
до ведена во непријатна ситуација. Тој 
смета дека пресудата е престрога. 

"Не можам да проценам дали твр де-
њата на Бучковски дека имало поли тич-
ки притисоци се точни. Бев убеден дека 
ќе има ослободителна пресуда и навис-
тина сум изненаден", изјави Андов. 

МНОГУ ЗБОРОВИ, А ПРАЗНИ ДЕЛАМНОГУ ЗБОРОВИ, А ПРАЗНИ ДЕЛА


