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Пишува:  Жаклина МИТЕВСКА

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ЛИЧНИТЕ СУЕТИ ПОВАЖНИ     

"

ПОЛИТИЧАРИТЕ СЕ 
КАРААТ, А НАРОДОТ 

ТРПИ!
Кондовскиот херој Аг-

им Красниќи влезе во 
балканската сага на 

херои. Тој е литерарен, а не 
политички феномен. Му пре-
порачувам на господинот 
Ман чевски да сними еден 
нов филм со еден таков бал-
кански јунак". 

Ова беше пораката на Ар-
бен Џафери, со која, за жал, 
би требало да се согласиме 
и ние. Красниќи навистина, 
со само за него познати ок ол -
ности, успеа да се осло бо ди 

од институциите на си сте-
мот и да предизвика дис-
хармонија во државниот врв. 
Несудената филмска ѕвезда 
успеа да ги доразлади и не 
така топлите односи на ре-
лација шеф на држава - шеф 
на Влада. Иако сега нај по ви-
каните во државава меѓу-
себно се препукупуваат кој 
е виновен за ваквата раз-
решница на "кондовскиот" 
случај, добро знаеме како 
во изминатиот период и Буч-
ковски и Црвенковски го ре-

шаваа или подобро речено 
не го решаваа овој случај. 

РАЗЕДИНУВАЊЕ

Премиерот и претседа те-
лот решија да се обвинуваат 
токму во моментот кога ид-
нината на државава ни е до-
ведена во прашање, кога до-
биваме по глава од меѓу на-
родните институции. И не 
само што "натовци" сега нè 
"шутнаа", туку ако продол-
жиме да работиме во оваа 

на сока такво нешто ќе си 
добиеме и од "бриселци". 
Наместо во комплет да си ги 
засукаат ракавите и да ја 
поправат состојбата, ако 
воопшто може нешто и да се 
поправи, тие одлучија да си 
ги активираат суетите и се-
кој на своја страна да ги вле-
че работите за да ја наврти 
водата во неговата воде ни-
ца. Одвоени, а се разбира, и 
придружувани од  истоми-
сле ниците, прават прошетки 
низ државава и собираат по-

Наместо да ги засукаат ра-Наместо да ги засукаат ра-
кавите и по натов ски от кавите и по натов ски от 
нокдаун да ги при-нокдаун да ги при-
движат работите во по-движат работите во по-
инаква насока, на шиот инаква насока, на шиот 
премиер и пр етседател премиер и пр етседател 
избраа се кој на своја избраа се кој на своја 
страна да ја влече ви с-страна да ја влече ви с-
тината и да го убедува тината и да го убедува 
народот кој повеќе народот кој повеќе й й 
мисли добро на др жа-мисли добро на др жа-
вава. А од толку добро вава. А од толку добро 
др жавава сè уште не ни др жавава сè уште не ни 
куртулила.куртулила.

Иако сега ни е актуелен Кр-Иако сега ни е актуелен Кр-
асниќи, всушност тој е асниќи, всушност тој е 
само ново про дол же ние само ново про дол же ние 
од мамутската серија од мамутската серија 
"раскарани од носи" во "раскарани од носи" во 
државниот врв. Нам не државниот врв. Нам не 
ни е прв пат да се ка-ни е прв пат да се ка-
раме, всуш ност секогаш раме, всуш ност секогаш 
кога оп станокот на др-кога оп станокот на др-
жавата ни е доведен во жавата ни е доведен во 
пра шање, актуелните пра шање, актуелните 
по литичари меѓу себе по литичари меѓу себе 
вербално си ги одме ру-вербално си ги одме ру-
ваат силите. Тоа е прак-ваат силите. Тоа е прак-
тика да се одв ле че вни-тика да се одв ле че вни-
манието на јав носта и манието на јав носта и 
да се пре на сочи кон...да се пре на сочи кон...
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ени кај електоратот, иако 
мно гу добро знаат дека по-
следиците од оваа нивна 
кон фронтација можат нега-
тивно да се одразат врз ме-
ѓународниот углед на држа-
вата. 

И токму на денот кога тре-
баше да бидат заедно, заед-
нички да прославуваат (до-
делувањето на ордените на 
експретседателот Глигоров 
и постхумно на загинатиот 
Борис Трајковски), преми е-
рот и претседателот иако се 
видоа, не си прозбореа. Ре-
шија секој сам да си ја во ди 
својата зацртана поли тика. 
Црвенковски од скоп ското 
Кале, Бучковски од Штип про  -
должија во стилот кој повеќе 
го сака народот, како и доб-
рото на државата. Пре мие-
рот не остана имун на из-
јавата на претседателот, па 
од градот под Исарот, му 
порача дека решил за до-
брото на Македонија да ја 
истрпи и последната јавна 
критика дека во државава 
се нарушени  принципите на 
уставното уредување. Буч-

ков ски потенцира и дека тр-
пеливоста е одлика на ум ни-
те, а всушност таа негова из-
јава е повторување на онаа 
пред три месеци, кога прв 
пат јавно беше прозван од 
претседателот поради наја-
веното воведување визен 
режим од Косово, за и ние 
да го направиме истото. Слу-
чајот кој ги раскара Црвен-
ковски и Бучковски е чуден, 
но "закукулено" е и сè она 
што по него излегува на ви-
делина. 

ПРЕИСПИТУВАЊЕ

Иако Црвенковски се по-
жали на недоволна инфор-
мираност од одредени ин-
ституции за "кондовскиот" 
случај, при што конкретно 
не посочи личности ("Фактот 
што како претседател на др-
жавата, за едно прашање 
кое по својата дефиниција 
беше безбедносно, во по-
долг временски период не 
бев информиран за актив-
ностите кои одредени ин-
ституции ги преземаа..."), Буч-

ковски се најде повикан, па 
го упати претседателот до 
Уставниот суд, кој требаше 
да одговори кој е виновен 
во целата оваа ситуација. Но, 
во Деловникот на Ус тавниот 
суд е предвидена постапка 
само за преиспитување на 
работата на Претседателот, 
но не и на Владата, која од-
говара само пред Собра ние-
то. А освен тоа, за Уставниот 
суд, како што велат од таму, 
нема мерка со која може да 
утврди колку Владата треба 
да го информира Претсе да-
телот за конкретни состојби, 
како кондовската. Претседа-
телот потенцира дека зако-
ните треба да важат подед-
накво за сите и е убеден 
дека Владата има капацитет 
да обезбеди владеење на 
правото на целата терито ри-
ја, иако конкретно не кажа 
како тој би го решил овој 
проблем, но потенцира: "Си-
гурно не онака како што 
беше пласирано во некои 
медиуми - со масовна поли-
циска акција во која се ри-
зикуваат многу човечки жи-

воти, но не и со пристап ка-
ко овој, кој е исто толку по-
грешен и предизвикува теш-
ки последици во наредниот 
период". 

Сепак, премиерот реши, 
сè што сака да му каже на 
Црвенковски, во иднина ќе 
му го каже во директните ра з-
говори со него за кои веру ва 
дека натаму кон тинуи ра но ќе 
ги има, а шефот на др жа ва та, 
пак, смета дека не е по треб-
но медијаторство за ре ша ва-
ње на односите меѓу не го и 
Владата. 

Како што стојат работите 
см ртниците нормално веќе се 
прашуваат до кога поли тича-
рите наводно ќе се ка раат за 
да имаат што фак тич ки да ра-
ботат и ќе дозво лу ваме тоа да 
ни станува во обичаена појава. 
Сепак, што е многу, многу е, нè 
изморија и ни здодеаја затоа 
што теш ко можеме да им по-
веруваме дека тоа го прават 
имајќи го предвид добробитот 
и про сперитетот на државава. 
Ед но е сигурно, имаме пре мно-
гу лични суети, а премалку ви-
стински политичари.


