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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

"ФЕВРУАРСКИ ПОХОД" ЗА     

НА "БРЕЗА" Р    АСТАТ КАШИКАРИНА "БРЕЗА" Р  
Информацијата дека во 

СДСМ почнале вна-
трешни престро јува-

ња и спојување на крајно 
спротивставените страни - 
"бу ч ковисти и црвенковисти" 
за што подобри подготовки 
за идните парламентарни 
избори ја демантира порт-
паролот Борис Кондарко. 
Но, тоа може да биде и "лага и 
измама", бидејќи за ова се 
размислувало во врвот на 
партијата, ама во овој мо-
мент немало простор и вре-
ме за кадровско екипирање 
на менаџментот, кој ќе биде 
одговорен за презентирање 
на партиската програма пр-
ед електоратот. Затоа се на-
метнува прашањето (ди ле-
мата), зошто истовремено во 
јавноста се пуштаат две ин-
формации од типот "плус 
или минус". Прво, да се ис-
пита пулсот во партиските 
редови, а потоа да се одмери 
тајмингот за одржување на 
идните парламентарни из-
бори. Но, ова второво, всуш-
ност ни открива дека постои 
и трето размислување, а тоа 
е да се одржат вонредни или 
предвремени парла ментар-
ни избори, со кои би се до-
било она што во моментов е 
загубено, а тоа е намалениот 
рејтинг. Меѓутоа, ниту про-
тивниците (опозицијата) не 
се сигурни. Таа дури се наоѓа 
во поголема криза отколку 
што се претпоставува, би-
дејќи по локалните избори 
на виделина се појавија сите 
слабости во нивната коа-
лиција, која не успеа да ги 
отстрани внатрешните по-

Тешки митралези, рачни фрлачи, динамит и раз-
ни видови куршуми се запленети во по след-
ните акции на МВР во селата Брест и Долно 
Блаце.

Дали овие акции се превентива за непотврдените 
информации дека албанските екстремни еле  -
менти се подготвуваат на 20 јули во Го сти вар-
ско, Дебарско и Липковско да пре зе мат ак ции 
за дестабилизирање на без бед нос ната сос-
тојба во државава?

Сè ова се поврзува со статусот на Косово, до не су-
вањето на Законот за употреба на сим бо ли-
те на етничките заедници, како и за под го тов-
ки за нови избори за народни прет ставници.

литички дубиози и меѓу себ-
ните мешетарења, поради 
што одредени членки свртеа 
влево. Погрешниот правец 
овозможи "левицата" да се 
чувствува посигурна и да 
размислува за овие ком би-
нации, кои се неизбежни 
пред одржувањето на парла-
ментарните избори. Но, до 
нив треба да се изоди "нај-
долгиот пат", кој нема така да 
биде лесен. Затоа во меѓу-
време ќе уживаме во фрле-
ната ракавица, која сè уште 
не ја заврши својата мисија, 
и ни претстојат жешки рас-
прави за и против ова пра-
шање.

ДЕМАНТ

СДСМ го води орото "теш-
кото", но ритамот го дик ти-
ра... некој друг кој добро го 
осмисли овој ненадеен по-
тег, кој можеше да донесе 

контрапродуктивни резул-
тати. Поради тоа, партискиот 
гласноговорник брзо ја сп уш-
ти топката, но "невер ните то-
ми" повеќе не ве руваат во 
добро востано вениот сис-
тем, прво пушти пробен 
балон, а дури потоа сумирај 
го резултатот. Сепак, на кр а-
јот на краиштата, го динава и 
други политичари се оби доа 
со стар рецепт да ја ис про-
воцираат јавноста, па не се 
изгореа и не од говараа за 
антиуставните и антидржав-
ните пораки. Тие дури си ја 
вратија самодовербата, би-
дејќи според обвинител-
ството немало опасни еле-
менти за нарушување на 
правниот и уставниот систем 
на Република Македонија. 
Оттаму сè е можно да се 
случува во нашава држава, 
па дури да се предизвикуваат 
и да се исмеваат институ-
циите на земјава. Но, во овој 

случај станува збор за про-
визорен маркетингшки трик, 
кој ќе овозможи консоли-
дација на партиските редови 
на СДСМ, но и предупре ду-
вање за членовите, бидејќи 
се приближува тајмингот за 
парламентарните избори, со 
кои некои ќе се вратат на 
старите политички позиции, 
а други ќе ја изгубат довер-
бата на народот, но и на ли-
дерот. Во тој контекст сега се 
одмеруваат внатрешните си-
ли и затоа се прават одре-
дени поместувања, кои мо-
жеби ќе внесат жестоки тур-
бу ленции. За тој политички 
ви тел се подготвуваат сите, 
некои одамна се со мислите, 
а други како по традиција ќе 
ја исполнат желбата (песната) 
на поголемиот брат, кој фик-
тивните сојузници ги акти-
вира триесетина дена пред 
одржувањето на изборите. 
Но, во овој момент најзна-
чајно прашање за поли тич-
ката ситуација во државава 
претставува позицијата на 
СДСМ и односите меѓу коа-
лиционите партнери, би деј-
ќи клучот е во нивните раце. 
Од нив зависи кога ќе почнат 
испитувањата за менување 
на изборните закони, но тој 
процес е во сенка на по-
следните обврски од охрид-
скиот Рамковен договор. Па-
ралелно со тоа се слу чу ваат 
многу позначајни по тези, кои 
спаѓаат во областа на без бед-
носта и во еко но мијата и ди-
ректно влијаат на рејтингот 
на партијата, а кој не пос ред-
но е врзан со распо ло же ние-
то на амор ф ната маса гла са-

ЛАГА ИЛИ ИЗМАМА

Во информациите кои беа пласирани во медиумите се 
истакнуваше дека наводно д-р Владо Бучковски требало 
да биде носител на листата во Изборниот регион 1, 
Радмила Шекеринска во "двојката". Никола Поповски од 
битолскиот регион се "префрла" на местото на Тито Пет-
ковски, кој минатите избори ја предводеше листата во 
штипскиот регион, а Илинка Митрева од Тетовско се 
"сели" во охридскиот регион. Струмичко-гевгелискиот и 
полошкиот регион наводно бил резервиран за коали-
ционите партнери од ЛДП, во кои до парламентарните 
избори ќе "координираат" Никола Ќуркчиев и Оливер 
Спасовски. 

Во таа поделба не се спомнува Ристо Пенов, прет се-
дателот на ЛДП. Според новинарската информација од 
оваа партија, како носител на листа треба да биде Јо ван 
Манасиевски.
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      ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

НА "БРЕЗА" Р    АСТАТ КАШИКАРИ АСТАТ КАШИКАРИ

чи. Затоа вна трешното пре-
испиту ва ње, всушност прет-
ставува под готовка за "Фев-
руарски по ход" кон пар ла-
мен  тарните из бори. Сè пред 
него е увер тира.

"Апсолутно не станува 
збор за назначување на но-
сители на листите за пра те-
ници. Претседателството до-
несе одлука за именување 
раководители на работни 
групи, кои ќе ги спроведат 
конференциите за избор на 

ламентарните листи. Порт -
паролот на СДСМ, Борис Кон-
дарко, им ги затна устите на 

дејќи го че каат сигналот за 
преговори има време за раз-
мислување и за пазарење.

употреба на симболите на 
етничките заедници, кој е 
последна обврска од Рам-
ковниот договор, а кој по-
доцна со себе го носи и За-
конот за употреба на ја зи-
ците на националните мал-
цинства. Во тој кош полн со 
"политички смет и ѓубре" нај-
добро се снаоѓаат "мувато-
рите", но таквата игра е опа с-
на за државата. Имено, не-
задоволството од дви же ња-
та во земјава го зафати и Ми-
нистерството за внатреш ни 
работи, аналитичарите сме-
таат дека таквиот начин на 
раководење со инсти туциите 
на системот водат во про-
паст. До бездната нè делат 
само сантиметри, а еле мен-
тите за нарушување на се-
вкупниот мир не се отстра-
нети. Кондово е запо седнато 
од организирана група, која 
е пристигната од Косово. Таа 
претставува под дршка на 
групата на Адем Красниќи, 
кој со македон ската полиција 
игра "не лути се човече".

Последните полициски ак-
ции за собирање на неле гал-
ното оружје во селата Бр ест 
и Долно Блаце ги по твр ду ва-
ат информациите дека ситуа-
цијата е сложена, иако МВР 
се обидува да ги де ман тира 
таквите впеча тоци. 

Истовремено и владе јач-
ката коалиција се наоѓа на 
испит, бидејќи меѓу партне-
рите СДСМ и ДУИ постои от-
ворен судир на економски и 
на политички план. Но, и 
покрај сè, коалицијата со-
лидно функционира, бидејќи 
имаат заеднички интерес. 
Тоа што одвреме-навреме си 
ставаат препки е ништо во 
споредба со реалниот живот. 
Постојат разни начини за 
успешно амортизирање на 
проблемите. Тие не го дове-
дуваат во прашање опстоју-
вањето на коалицијата. Таа 
ќе функционира сè до оној 
момент кога тие ќе решат да 
го одредат датумот на пар-
ламентарните избори. Она 
што во меѓувреме ќе се 
случува е веќе видено, така 
што сè е во знакот на од ме-
рувањето на силите на на-
редните парламентарни из-
бори, кои можат да се одржат 
доцна наесен или можеби и 
во текот на првите три до че-
тири месеци од идната го-
дина.

КОНЗЕРВИРАНО ОРУЖЈЕ

МВР го бараше Хамди Бај рамовски-Бреза, но не го фа-
ти. Во полициската акција во неговата куќа во селото 
Брест било пронајдено пого лемо количество нелегално 
оружје. Полицијата најде ав томатски пушки, митралез, 
рачен фрлач, минофрлач, гра нати, униформи, кур шу ми, 
конзер вирани и скриени во подрумите и во плевните на 
се мејството Бајрамовски. Уапсени се четири жители на 
Брест - таткото, братот и двај цата братучеди на Бреза, по 
кого е распишана меѓуна родна потерница. Случајот сè 
уште се истражува, од каде толку оружје и за што би би-
ло упо требено.

"Оружјето е во одлична состојба, конзервирано е, та-
ка што добро е зачувано, исправно, функционално. Хам-
ди Бајрамовски не беше пронајден во времето кога бе-
ше извршен претресот. Сознанија секогаш постојат, ме-
ѓутоа останува на тоа", изјави шефот на кабинетот во 
МВР, Горан Павловски.

новите општински раковод-
ства", изјави Борис Кондарко, 
кој ги демантираше инфор-
мациите објавени во некои 
медиуми за наводно име ну-
вање на носители на пар-

"новинарските партиски порт -
пароли", но ја отвори арената 
за гладијаторските борби за 
носители на пар ламентарните 
листи. Тоа зна чи дека по ли-
тичарите се на "готовс", а би-

НЕМИРИ

Ловот во матно е опасно 
оружје, бидејќи може да из-
лезе од контрола. Имено, во 
последно време сè повеќе се 
употребуваат истите сред-
ства кои беа применети во 
кризната 2001 година, но и 
потоа. За ова постојат мно-
губројни примери, од кои 
најсвеж е жариштето Кон-
дово. Шерифот од блиското 
скопско село отворено ја 
повикува македонската по-
лиција на дуел кај "океј-ко-
ралот", при тоа напомнувајќи 
дека ако треба ќе се гине, но 
Скопје и Македонија пов тор-
но ќе горат. Што всушност ни 
навестува Адем Крас ниќи? Ќе 
има ли немири, кои ќе од-
говараат на интен зи тетот од 
2001 година? Во кој контекст 
се подведуваат ра зузна вач-
ките непотврдени инфор-
мации дека на 20 јули, се 
очекуваат немири во Гос-
тивар, Дебар и во Липковско? 
Ќе бидат ли екстремните ал-
бански припадници пот пла-
тени само да не дигаат "џева" 
или само да ја удрат власта 
по прсти? 

Зад сите информации се 
кријат внатрешните и ре-
гионалните сили, кои се под-
готвени да направат секакви 
политички ујдурми само да 
ја остават во небрано Ре-
публика Македонија. Сè тоа 
се поврзува со статусот на 
Косово, како и да се изврши 
притисок врз власта за да се 
донесе нелогичкиот Закон за 

МУНИЦИЈА И ДИНАМИТ

Во претресот на седум куќи во скопското погранично 
село Долно Блаце откриени се 21 парче оружје - тешки 
митралези, ракетен фрлач, автомати, карабини, пиш-
толи. Запленето е и големо количество муниција и екс-
плозивни средства - дури 50 гранати за фрлач, 14 тром-
блонски ми ни, рачни бомби, нитроглицерин и повеќе 
од 3.000 кур шуми. Во акцијата приведени се 13 лица со 
кои во мо ментов се работи.


