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      ЦРНИЛА ЗА
      "ПОДНОСЛИВ"

По сè изгледа, по прашањето за растечкиот 
криминал и неговата спрега со политиката 
сè уште сме заробеници на тезата дека 

има ме "подносливо ниво на криминал". Затоа 
мо   жеби и ништо не се презема за негово ели-
минирање од нашето секојдневие. Ставањето 
кривични пријави надвор од процесот стана 

речиси редовна прак тика, па дури беа ослободени и луѓе 
кои аргументирано беа осудени за тежок криминал. За 
жал, политичката демагогија сè уште ја употребува оваа 
фраза за "поднослив криминал", како објективна. Ко руп-
цијата во Македонија доминира и се сфаќа како нужна за 
водење бизнис и политички процеси. Сега постојат сите 
предуслови да се стекне висок степен на корозија во др-

      КРИМИНАЛ

Ако сакаме да го решиме 
проблемот со кој денес се 

соочуваме треба да навлеземе 
малку подлабоко во неговата 

суштина и да се прашаме: зошто 
ние како народ го преспавме 
периодот на транзицијата и 

не им застанавме на опашките 
кои денес како ламји го јадат 

народниот леб?
Институциите на системот 
не сакаат да се справат со 

подземјето во политиката, 
судството, администрацијата. 

Тие се организирани и меѓусебно 
поврзани. Работат како едно 

тело. Едни без други не можат да 
функционираат.

жавата, а последиците навистина се ис клу чи телно опасни. 
Доколку Македонија итно не преземе нешто на планот на 
законската регулатива и на внатрешното организирање на 
сите структури и контролни органи, за две-три години ќе се 
најдеме во иста ситуација како и некои од соседните др жа-
ви. Во последно време има обиди државата да се претвори 
во простор за перење пари преку фирми и претпријатија 
создадени со капитал од разузнавачки служби, со цел преку 
економска пенетрација во државава, да се влијае на неј зи-
ниот политички живот. 

Во такви игри влегуваат и бројни политички репрезенти 
без оглед на која политичка идеологија й припаѓаат и без 
раз лика на етничката номенклатура. Грубо е узурпирано и 
занемарено правото на граѓаните во својата држава да ре-
шаваат за нивната судбина и иднина во согласност со сво-
јата слободно изразена граѓанска и демократска волја, а 
наместо тоа е наметната желбата на партиските елити на 
власт. Тие тука се неприкосновени. Денес, целото наше на-
ционално наследство, сите наши заеднички вредности и 
идеали градени макотрпно од генерации Македонци, се ри-
озно се доведени во прашање како последица на без при-
мерната неспособност на сите досегашни власти да се спра-
ват со девијациите кои самите тие ги продуцираат и ги раз-
виваат. Тоа и не е за изненадување, имајќи предвид дека 
сегашнава состојба е последица на една децениска неком-
петентна политика водена и од СДСМ и од ВМРО - ДПМНЕ, 
како и сите други партиски структури,  учеснички во власта, 
вклучувајќи ги се разбира и албанските ДПА, ПДП, ДУИ, 
чиешто хаотично, на моменти феудално и криминално вла-
деење создаде поволна клима за да ни се случи целиот овој 
хаос во кој сега се наоѓаме. 

ВРАЌАЊЕ НА ИЗГУБЕНИ ПОЗИЦИИ

Македонија е сериозно компромитирана, разнишана и 
пробиена во безбедносен, политички и економски поглед. 
Премногу не ме радуваат заложбите на дипломатите од Бри-
сел да нè вклучат во своите редови за околу десетина го ди-
ни. Тие можеби ни даваат шанса, а нашите политички узур-
патори, односно ние недоволно создаваме можности за да 
се продуцираат процеси кои би имале позитивни реф лекси 
врз нашето секојдневно битисување. Процесот мора да се 
врати назад и да се постави врз принципите на нормално 
функционирање на демократските институции во државата.  
Ова мора да се направи безусловно. Поделбата во Маке-
донија врз партиски основи е пресликана насекаде, за жал.  
Очигледно така е секаде. Сегашнава општа криза во Ма ке-
донија е само функција на недостатокот на независна по ли-
тичка волја во Македонија. Сега, сепак, иницијативата пов-
торно им припаѓа на македонскиот народ и на сите граѓани 
на Република Македонија кои, мораме да признаеме, на-
правија големи грешки во изборот на политички партии и 
лидерства. Опстанокот на една држава, во фундаментална 
смисла на зборот, зависи од три основни фактори од кои-
што, пак, зависи нејзината сувереност - националната од-
брана, на цио    налната економија, финансирањето и развојот 
и националната надворешна политика. Единствено кога ќе 
ги исполниме овие услови ду ри тогаш ќе можеме постепено, 
но сигурно да ги вратиме изгубените позиции и вредности 
на државата. 

За политичарите народот вели дека се "чума и колера и 
секоја друга болест" која можеше да ја снајде Македонија. 
Веројатно треба да го поминеме процесот на трупање ка-
питал, па дури потоа да очекуваме дека некој ќе почне нор-
мално да работи. Во богатите земји, на власт доаѓа некој кој 
остварил веќе нешто во животот, а кај нас доаѓаат такви со 
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НАРОДОТ ЗА НАШИТЕ ПОЛИТИЧАРИ ВЕЛИ ДЕКА СЕ 
"ЧУ  МА И КОЛЕРА И СЕКОЈА ДРУГА БОЛЕСТ" КОЈА МО-
ЖЕШЕ ДА ЈА СНАЈДЕ МАКЕДОНИЈА. ВО БОГАТИТЕ ЗЕМЈИ, 
НА ВЛАСТ ДОАЃА НЕКОЈ КОЈ ОСТВАРИЛ ВЕЌЕ НЕШТО ВО 
ЖИВОТОТ, А КАЈ НАС НА ПОЛИТИЧКИОТ ПИЕДЕСТАЛ 
ДОАЃААТ ОНИЕ КОИ СЕ СО ЕДНОСОБНИ ИЛИ ДВОСОБНИ 
СТАНОВИ И СО ВЕЛОСИПЕДИ, А ОД НЕГО СИ ЗА МИ НУ-
ВААТ СО КУЌИ НА ЕЛИТНИ СТРАНСКИ ЛОКАЦИИ И СО 
МИЛИОНИ ДОЛАРИ ИЛИ ЕВРА НА ШВАЈЦАРСКИ СМЕТ-
КИ. И ПОТОА НЕКОЈ ЌЕ РЕЧЕ ДЕКА КАЈ НАС ПЛАТИТЕ 
БИЛЕ НИСКИ...

"БОЛКА" ИМ Е СО ВАКВИ "ШУШКИ" ПОЛНИОТ ЏЕБ!

еднособни или двособни станови и велосипеди, а си одат со 
куќи на елитни странски локации и милиони долари или 
евра на швајцарски сметки. И ќе рече некој потоа дека 
платите кај нас биле ниски... Не е проблемот во тоа што 
народот македонските политичари ги нарекува предавници, 
изроди, криминалци и слично. Многу од нив биле големи 
македонски патриоти, ама кога станале политичари, кога 
добиле власт, тогаш ги заборавиле вредностите на животот, 
од тој момент стануваат 'предавници' во очите на својот 
народ, бидејќи тие почнуваат нивната висока функција да ја 
користат за свои лични 
ин   тереси. Ретки се поли-
тичарите кои остануваат 
чесни и кога ќе добијат 
власт. Не знам ниту да-
ли на прсти се бројат. 
Ние никогаш нема да 
можеме да ги решиме 
проб ле ми те затоа што 
наместо да ре шиме еден 
проблем умееме уште 
на по че токот на не го-
вото реша вање  да соз-
да ваме друг. Или по доб-
ро речено вториот го 
пок рива пр виот за да 
не се крева голема "џе-
ва" од ко  ја би биле за-
сегнати на логодавците 
за скан далот.

НЕМА 
ПЕРФЕКТЕН 
СИСТЕМ

Цел свет е ко рум пи-
ран, не велиме не. Не мо-
жеме ние да бидеме не-
каков исклучок од тој 
шаб лон. Проблемот е са-
мо во тоа што до маш ни-
те корисници на ко руп-
ци јата знаат од игла да 
нап рават цевка. Де нес 
се смеш ни тие на вод-
ни "бор би против ко     -
руп ци јата". Народот пра     -
шува - а зарем ги има? 
Каде ле жи случајот против Љуп чо Поповски, по ра неш ниот 
државен секретар во Ми нис терството за одбрана, каде 
запна работата со Амди Бајрам и со Илко Георгиев. 

Потоа судиите ќе му се лутат на Батлер кој ќе им рече: "Од 
кога сум дојден во Македонија немам видено да биде решен 
ниту еден случај за мито, корупција или криминал ". На-
вистина човекот кажа реална и вистинита констатација. 

Перфектен систем немало, а нема ниту да има. Државата 
е како ор га низам, живее и просперира или оди наопаку и се 
деструктуира. Многу е подобро кога една држава се стреми 
да се добијат нови видици за функционирање на системот 
отколку целата работа да се сведува на коментари од типот: 
Нас не нè бива! Ние не сме правна држава итн. Имало пе-
риод кога Германија имала 200 отсто инфлација, време кога 
Америка ја треселе цивилни војни, време кога пред некоја 
недела Украина  беше на прагот на граѓанска војна... И тие из-
легле од колапсот. Ние не можеме да излеземе од нашиот 
хаос. Боли тоа што намерно и свесно се про дуцираат опш-

тес твени кризи само за да продолжи вос то личувањето на 
политичките егзархии на тронот на кој се поставиле. Ако 
сакаме да го решиме проблемот со кој денес се соочуваме 
треба да навлеземе малку подлабоко во не говата суштина и 
да се прашаме: зошто ние како народ го преспавме 
периодот на тран зи цијата и не им застанавме на опашките 
кои денес како ламји го јадат народниот леб? Не треба во 
никој друг да ја бараме вината за тоа. Имаме ам незија, 
анемични бевме, или како и секогаш тие ќе се вадат на "муд-
роста" и трпението на граѓаните дека правилно и на вис -

тински начин реаги ра-
ле во соодветниот по-
литички момент. Често 
па   ти народот толе ри-
рал, очекувал подоб-
ри мо мен ти, но за луд-
но. Дека некој се оби-
дува и на таму да вне-
сува гнев во народ ни-
те маси пока жуваат и 
најновите ма нипу ла ции 
кои сега се прават. 

Кај нас е вооби чае-
но видни места да за-
земаат луѓето кои тре-
ба да за вршат на бу-
ниш тето на историјата. 
Ова ли е таа правна и 
демократска др жава 
за која сите се залагаа? 
Па, ова нема ниту грам 
врска со пра вото - до-
машно и меѓу народно. 
Премногу бук вално е 
сфатен поимот "де мо-
кратија", па се пра ви сè 
што ќе дојде при рака. 
Граѓаните ќе речат - 
"до пред десет - пет нае-
сет години" ова го не-
ма ше. Тогаш имало за-
кони кои морало да се 
по чи туваат. Кој ќе от-
стапи од тоа - сургун. 
А, денес не маме ли за-
ко ни? Има и тоа да не 
мо же човек да ги до-
брои, но што од тоа? 

Една мудрост вели: "Законите се донесуваат за да се пре-
кршуваат". Како што тргнале работите денес тоа е повеќе од 
очигледно. Институциите на системот не сакаат да се 
справат со подземјето во политиката, судството, ад ми-
нистрацијата. Тие се организирани и меѓусебно поврзани. 
Работат како едно тело. Едни без други не можат да функ-
ционираат. Ете, со нив и со такви како нив ќе ја внесуваме 
Македонија во Европа. За жалење сме. Црнила. Сивила. Дес-
трукција на секое поле. Велат - конечно ја сфатиле суш ти-
ната за излезот од кризата која потраја деценија ипол. Мо-
рале да продолжат по патот по кој тргнале. А патот по кој 
граѓаните одат е полн со трње, кал, виришта... Тие живеат во 
некој друг свет. Сè уште не можат да го спознаат сивиот свет 
на обичните. Не сакаат да признаат дека е таков. Сè додека 
тоа го прават, а обичните смртници го толерираат таквото 
нивно препотентно и арогантно однесување, сè дотогаш 
оваа држава ќе тоне во сивилата и во политичкиот смог кој 
е надвиснат над неа. 


