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Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

МАКЕДОНИЈА ВО ФИЛ    

ЌЕ ИМА ЛИ НОВИ ЕП  

Лицето А. К., до нео дам-
на познато во јавноста 
како терорист и при-

падник на терористичката 
ОНА, сега е слободен гра ѓа-
нин на Република Ма ке до-
нија. Благодарение на на ше-
то "независно" судство, тој сло-
бодно шета низ Скопје, а од 
пред една седмица сери озно 
се занимава и со ко му нал ни-
те проблеми, кои го ма чат не-
говото Кондово. 

Вака накусо би се рас ка-
жала драмолетката, која из-
минативе седмици се одви ва-
ше во Македонија. Овој филм-
скандал на власта е ело квен-
тен пример за владеењето 
на правото во нашава др-
жава. Тука, се разбира, не се 
виновни само судиите или, 
пак, извршната власт, дел 
практикувана од поранеш-
ните соборци на Красниќи. 
Виновен е начинот на функ-
ционирањето на системот на 
државната управа, кој секој 
ден на испит ја става нашата 
подготвеност за Европската 
унија. следат власта речиси од са-

миот почеток, уште во вре-
мето на "премиерувањето" 
на сегашниот претседател на 
Република Македонија, Бр ан-

двата изборни циклуса Кон-
дово беше многу актуелно, а 
исто така, и за време на до-
несувањето на Законот за 
територијално "кроење" на 
државата, кој заврши во пол-
за на Агим Красниќи, со тоа 
што неговото Кондово денес 
е дел од главниот град на др-
жавата. 

Агим Красниќи од поод-
дамна й е познат на маке-
донската јавност. Најнапред 
како истакнат член на Демо-
кратската партија на Ал бан-
ците, но подоцна и по не го-
вото активно учество во кон-
фликтот во 2001 година, кога 
се бореше во редовите на 
терористичката ОНА, задол-
жен за реонот околу Кон до-
во. Сепак, неговите актив ни 
закани, навистина како нео-
фицијални информации, ма-
ке донската јавност ги сл уш-
на за време на прет се да тел-

ските избори, кога Ал бан ци-

те од ова село, предводени 
токму од Красниќи,  под "до-
бро вооружување", за св ојот 
контингент гласови поба ра-
ле одредени отстапки од Цр-
венковски. Никогаш јавно не 
беше соопштено кои беа тие 
остапки, но неодамна по пре-
вирањето во СДСМ, од носно 
она на релација Тито Пет ков-
ски - Владо Бучковски, на пар  -
ламентарна седница Петков-
ски спомна дека Цр венков-
ски морал да направи некак-
ви отстапувања кон Албан-
ците за да стане прет седател 
на Република Маке донија. 
Тогаш Петковски из јави дека 
отстапките ќе ги со општи на 
Централното прет седател-
ство на партијата, потенци-
рајќи дека исти вак ви и нему 
му биле понудени на претсе-
дателските избори во 1999 
година, кога тој беше претсе-
дателски кандидат од редо-
вите на СДСМ. 

Кога законот и политиката се судираат, Кога законот и политиката се судираат, 
законот секогаш минува полошо, ве-законот секогаш минува полошо, ве-
лат светските по литичари. Очи глед-лат светските по литичари. Очи глед-
но оваа мисла особено функ ционира но оваа мисла особено функ ционира 
кај нас.  кај нас.  

ФАНТОМОТ ИЛИ 
ФРАЕРОТ ОД 

КОНДОВО! 

Ако за владејачката ст рук-
тура основна цел и прио ри-
тет при преземањето на вл ас-
та во 2002 година беше без-
бед носната состојба во др-
жавава, по три години, од 
овој аспект, слободно може 
да се каже дека во оваа об-
ласт таа потфрли. Имено, нај-
свеж пример за тоа се слу-
чувањата во Кондово, кои ја 

ко Црвенковски. Оттаму нор-
мално се заклучува дека Кон-
дово не е случај. Кондово е 
рак-рана, проблем кој ес-
калира во даден момент, со 
јасна цел. Секое случување 
во Кондово, за кое јавноста 
беше информирана, завршу-
ваше со одредени поме сту-
вања во политичкиот и во 
општествениот живот, поч-
нувајќи од оние за време на 
претседателските избори, 
преку територијалната ре-
организација на Република 
Македонија, па сè до ло кал-
ните избори годинава. И во 

ОД СУПЕРМЕНОТ НА 

ДАЛИ НАВИСТИНА ОДЛУЧУВА ТВОЈОТ ГЛАС?ДАЛИ НАВИСТИНА ОДЛУЧУВА ТВОЈОТ ГЛАС?
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   МОТ НА КРАСНИЌИ!

ИЗОДИ    

Потоа на ред дојде За ко-
нот за територијална реор-
ганизација на државата, кога 
групата мангупи на Красниќи 
се закануваа со вооружени 
напади на Скопје, доколку 
Кондово не стане дел од 
главниот град. Како што е 
познато, преговорите завр-
шија успешно, се разбира, во 
корист на Красниќи. И потоа 
локалните избори, кои ре чи-
си секојдневно беа просле-
дувани со информации дека 
во делот на кондовскиот ат-
ар се прегрупираат воору-
жени терористички банди. 
Според тогашните инфор ма-
ции, лицата од забележаните 
групи се појавиле во црни 
униформи дури и во на сел-
бите Сарај и Ѓорче Петров. 
Нивна цел беше предизви-
кување страв кај скопјани. 
Последното, пак, сè уште све-
жо појавување на Агим Кр-
сниќи, заврши со негово це-
лосно ослободување, од нос-

вач на скопјани!? И тоа во 
оној момент кога актуелната 
власт сака на своите согра-
ѓани да им подметне солу-
ција, која при секое јавно со-
општување предизвикува га-
дост. Но, со помош на Крас-
ниќи, односно со помош на 
заплашување од војна, секоја 
замисла, полека но сигурно, 
се исполнува. 

Последното заплашување 
на Красниќи со 80 лица под 
оружје, кои во секој момент 
можат да го гранатираат Ско п-
је, затоа што имаат топ, а и 
друг арсенал оружје, беше и 
сè уште е актуелна страшна 
приказна, која ни ја раскажа 
не било кој, туку лично пре-
миерот на Република Маке-

вика жестока реакција ре-
чиси од севкупната интелек-
туална јавност, но и од опо-
зицијата, особено по навод-
ното "случајно" пронаоѓање, 
од страна на полицијата, на 
оружјето со кое Красниќи 
три години го плаши Скопје. 
Иако, "случајното" оружје ве-
ќе било договорено каде и 
како да биде оставено, од-
носно пронајдено. Сè оста-
нато е само добар филм.

Со реакција на оваа епи-
зода се јави и претседателот 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, кој ре-
агираше на начинот на кој е 
ослободен бандитот Крас-
ниќи, но секако и од свој ас-
пект, поради тоа што од ст-

скоро. Или подобро, кога ќе 
постои сериозен проблем во 
државава, односно кога на-
шиот државен врв не ќе мо-
же да се снајде и да го реши. 
А такви случаи набрзо ќе има. 
Меѓународната заед ница, пак,  
која не сака јавно да из ле-
гува со свои ставови, не офи-
цијално "шушка" дека е шо-
кирана од владеењето на пра   -
вото во нашава држа ва, кое 
очигледно функцио нира са-
мо за поранешните при пад-
ници на ОНА, или ОВК. Факт 
е дека тие, и покрај без број-
ните акции за разору жу вање 
и натаму имаат оруж је, а со 
него очигледно можат да до-
бијат сè. Македонската јав ност 
повторно негодува. 

но бришење од црниот спи-
сок на најбараните крими-
налци во земјата. Со само ед-
на изјава во судот, озлогла-
сениот Красниќи денес е сло-
боден граѓанин, кој пие кафе 
дури и со градоначалникот 
на Скопје, Трифун Костовски! 
Тој, пак, не го криеше вооду-
шевувањето од, како што и 
самиот рече, мангупот и фра е-
рот Красниќи. 

 КРАСНИЌИ Е 
СУПЕРМЕНОТ НА 

БУЧКО!

"Кога законот и поли ти-
ката се судираат, законот се-
когаш минува полошо", велат 
светските политичари. Очи-
гледно оваа реченица се пре-
копира во нашето секојдне-
вие. Затоа јавноста оправ да-
но се прашува? Дали Крас-
ниќи е реален проблем или, 
пак, само дежурен запла шу-

донија, Владо Бучковски. Ис-
плашен од информацијата 
или, пак, подобро од скиците 
на беспилотното летало, кое 
теренот го фотографираше 
во јуни, по два месеца раз-
мислување тој одлучи дека е 
подобро да направи дил, од-
носно Красниќи да го пушти 
на слобода, отколку да му 
дозволи да го "гаѓа" Скопје! 
Токму затоа, во соработка со 
нашиот "независен" суд беше 
договорено мангупот од Кон-
дово да дојде на гости во 
Судот и да даде изјава. Вака 
лошо срочената приказна, 
која според наши инфор ма-
ции, била подготвувана во 
Министерството за вна треш-
ни работи, со право предиз-

рана на Владата не е инфор-
миран за решавањето на 
овој случај. Спорот меѓу Буч-
ковски и Црвенковски, кој 
трае извесен период се чини 
дека доби на тежина токму 
со случајот Красниќи, однос-
но по нивното јавно изнесу-
вање на спротиставените 
ста вови за решавање на Кон-
дово, почнувајќи од фамоз-
ната седница на Советот за 
безбедност на Република Ма-
кедонија, па сè до неколкуте 
неуспешни обиди на поли-
цијата да го опколи Кондово, 
а кои останаа тајни за јав-
носта! 

Кондово е решено. Крас-
ниќи е на слобода. Неговата 
следна улога ќе ја видиме на-

Веројатно така и ќе ос та-
не, велат нашите извори, кои 
потенцираат дека меѓу на род-
ната заедница, и да не се 
согласува, воопшто нема да 
реагира, бидејќи пред неа е 
долга и тешка задача, која 
таа треба да ја исполни токму 
годинава, односно мора да 
го реши статусот на Косово, 
кој не може и не треба да не 
нè тангира и нас. Токму затоа 
таа не се впушта во реакции, 
велат изворите, бидејќи не 
би сакала да биде дел од уш-
те еден проблем во со сед-
ството на Косово, за кој се ко-
гаш постои можност да пре-
расне во нешто пого ле мо. То-
гаш ниту Красниќи не ма да 
биде фактор!    

БУЧКО!?   

КОЈ И ВО ЧИЕ ИМЕ МАНИПУЛИРА СО АЛБАНСКОТО ГЛАСАЧКО ТЕЛО?КОЈ И ВО ЧИЕ ИМЕ МАНИПУЛИРА СО АЛБАНСКОТО ГЛАСАЧКО ТЕЛО?


