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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ОБЛАНДИРАНАТА СЛИКА НА РЕАЛНОСТА

МЕЃУ ИНЕРТНОСТА НА ВЛАСТА 
И ОРЕОЛОТ НА КРАСНИЌИ 

Безбедносната ситуа ци-
ја во Македонија е ста-
билна, оценуваат по-

литичарите, иако пред од ре-
дено време имаше се ри озни 
инциденти, кои за среќа на 
обичниот паталец-на ро дот, 
не предизвикаа човечки 
жртви. Сепак, опасноста која 
демнее од Кондово, потоа во-
оружениот грабеж во Ча ир, 
нè упатува на сосема друга 
констатација која за разлика 
од политичката обландирана 
слика, нè предупредува дека 
во земјава опасно се живее. 
Тероризмот е во експанзија 
и тој може секој момент да 
избегне од контрола, бидејќи 
институциите на системот не 
се убедливи во своите мерки 
за отстранување на опас нос-
та. Таа се шири како шумски 
пожар, кој може да се појави 
на секое место и во секое 
вре  ме. Во ваквата рашомо-
нијада најдобро се снаоѓаат 
криминалците и екстремис-
тите, кои сакале или не очи-
гледно го обединија регио-
нот. Македонија ја крстарат и 
домашни и надворешни екс-
тремисти, кои пристигнаа од 
Косово без да бидат сп ре че-
ни во своите лоши на мери. 
Добре дојде им посака Агим 
Красниќи, кој од гу битник и 
од локален каубоец, полека 
но сигурно, благо да рение на 
инертноста на вл аста, на по-

Орелот од Кондово во тајна мисија ги посети 
Врат  ница, Бит-пазар, а се подготвува да на-
пра ви уште поголем "бум со дум-дум" во Ма-
кедонија.

Додека орелот е под заштита на политичкиот оре-
ол ситуацијата е статус-кво. Полицијата и 
натаму ќе може да шета со рацете во џебови, 
а криминалците ќе си ја бркаат својата ра-
бота, создавајќи криза и тероризам.

лицијата, се прет во ра во нов 
албански херој, орел кој ви-
со ко лета поради желбите на 
домашните по литичари. Тие 
се кријат зад не говиот "оре-
ол".

КУЧИЊАТА САМО ЛААТ

Во овој момент некој сака 
да му никнат "орелски крил-
ја" затоа што сака и Струга, и 
Дебар, и Кичево, и Гостивар, 
и Тетово, и Скопје, и Кума но-
во заедно со Липково, да го 

на Советот за безбедност? 
Кур тоазно видување или 
"бац нување"!? Демек сè ни е 
рамно, па можеме да си иг-
раме домино. Но, што стана 
со откривањето на стори те-
лите на нападот на поли цис-
ката станица во селото Врат-
ница? Што стана со откри-
вањето на сторителите на 
под метнатиот експлозив пр-
ед полициската станица на 
Бит-пазар? Се думаме, оти 
нема кој јанѕата да ни ја от-
страни од градите. И така за-

во улогата. Затоа, фала му на 
Бога постои друга фор мула, 
ги прекрстивме во кри ми-
налци, бидејќи сè уште не е 
созреана ситуацијата пов-
торно да ги наречеме "борци 
за човекови права" и токму 
тогаш, и само тогаш ќе сме-
еме да го изведеме спек так-
лот од тетовското Кале, од-
носно нарачаниот дебакл од 
Арачиново.   

"ШОТЕ МОРЕ МАШАЛА"

На екстазата ќе почекаме, 
бидејќи геодетите ги утнале 
мерките. Советот процени 
дека сè уште немаме достоен 
противник, иако неприја те-
лот, како хиена пред телеви-
зиските камери, шеретски 
игра "шоте море шоте, маша-
ла". Само во сликањето сме 
им  голема конкуренција. Ле-
жерно и во спортски стил во 
Клубот на пратениците се 
испосликаа сите, од власта 
до опозицијата. Сите беа на 
број, иако овците одамна не 
ни се на број. Во ваква си-
туација некој ќе рече: "Аман 
...само така можеме да функ-
цио нираме". Но, има ли крај 
на проблемов?! Наравоуче-
ние: Сред бел ден се прошета 
филозофот со запалена лам-
ба за да пронајде луѓе. Но, тој 
не пронајде луѓе во земјава.

види во една ново-стара др-
жава. На тој пат никој не им 
стои, бидејќи карваните си 
врват, а кучињата и натаму 
само си лаат. Што всушност 
се случуваше на седницата 

думани во себе му прко си ме 
на тероризмот, а во ме ѓу вре-
ме, за да бидеме во тренд, во 
мода, мораме да не го налу-
тиме непријателот, на кој во 
овој момент му нема рамен 
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