ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА
КОЈ ЈА БРАНУВА БЕЗБЕДНОСТА ВО МАКЕДОНИЈА?

Л

идерот на опозицијата,
Никола Груевски, ја фрли ракавицата и ја предизвика топ-темата во Македонија - безбедност. Оваа
така "слатка" тема секогаш е
интересна кога во државава
се случуваат избори или, пак,
кога државниот врв треба да
донесе одлука, која е од особено државно значење. И тогаш одеднаш во некое поранешно кризно жариште се
појавува некоја терористичка
група, остаток од некогашната ОНА или некои нови "дечки" со сосема нови барања.
По некоја "случајност" наша-

СО ШТО СИ ПОИГРУВААТ ГРУЕВСКИ И БУЧКОВСКИ?

Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

та ажурна полиција, по долго
и мрачно истражување во
скриен бункер, или пештера,
наоѓа арсенал оружје, и тоа
замислете, кој бил остаток од
косовската војна, односно од
воениот конфликт во 2001
година. И сè тоа токму сега,
на стартот на изборната кампања, од кој несомнено може
да се забележи дека таа ќе се
одвива жестоко, валкано, итро, и во која ќе бидат вклучени сите можни варијанти
на оцрнување на противникот.
Но, и не само тоа, туку и
теми кои македонскиот граѓанин веќе неколку години
наназад, односно од 2001 година наваму се обидува да ги
заборави. Една од нив е безбедноста, која го загрижува
секој поединец, особено по
воениот конфликт, во кој и
Република Македонија имаше можност да види што сè
носи војната.
Враќањето на оваа тема
на врвот на списокот по сè
изгледа е интересна за политичарите, но очигледно тие
не размислуваат како таа ќе
влијае на граѓаните на оваа
земја, кои и онака живеат
бескрајно тешко. Безбеднос-

та е прашање кое дефинитивно ја дава првата асоцијација за војна, за која речиси
до вчера македонскиот државен врв нè уверуваше дека е минато, кое длабоко сме
го оставиле зад себе. Всушност, и во своите изборни
програми владејачките партии како високо достигнување ја ставија токму оваа тема, за која тврдат дека е значително подобрена од состојбата, која ја затекнале во
2002 година.
И сега повторно безбедноста, и тоа не било како, тику со катонадни информации,
почнувајќи од претседателот
на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, кој го обвини премиерот на Република Македонија, Владо Бучковски, дека
подготвува фингирана безбедносна криза од која, се

ПАРТИСКИ ПРЕПУ
СПЕКТАКУЛАРНИ В
Дали политичарите во своите меѓусебни обвинувања не претеруваат кога
користат теми за конфликтни сценарија
за изборен вокабулар? Или, пак, уште
полошо, дали на овој начин несвесно
не "работат" на предизвикување некаква мала воена криза, која скапо ќе нè
чини сите нас?
Нераште засега е само едно село, кое
се појавува на лицитацијата за идно
кризно подрачје во земјава, во кое
допрва ќе видиме како ќе се развива
ситуацијата, односно дали навистина
овде би можело да се активира одамна
заборавениот проект "Илирида" или,
пак, ова е само уште еден предизборен
маркетингшки балон.
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разбира, треба да излезе како победник. Потоа "случајно", како кризно место се појавува тетовското село Нераште, за целата приказна да
"заврши" со појавата на исламскиот радикализам во Република Македонија, односно со појава на некои нови
терористички групации околу македонско-косовската
граница. Тензијата на овој
предизборен безбедносен
балон се очекува да расте
така како што ќе се зголемува
интензитетот на изборната
кампања. Но, останува отворено прашањето дали политичарите во своите меѓусебни обвинувања не претеруваат кога користат токму вакви теми за изборен вокабулар? Или, пак, уште полошо,
дали на овој начин несвесно
не "работат" на предизвикување некаква мала воена
криза, која скапо ќе нè чини
сите нас?

ИЛИРИДА - КАКО
ПРОБЕН БАЛОН!?
Одговорот на ова прашање веројатно го знаат оние
кои кокетираат со ова прашање кое, за жал, се најде прво
на топ-листата на изборните
пораки на политичарите.
Лидерот на опозицијата,
Никола Груевски, сигурен во
своите разузнавачки информации, обвини дека Владата
подготвува сценарио со кое
ќе фингира воена криза, а
која би требало спектакуларно да ја реши. Груевски не го
посочи местото на кое ќе се
случи "настанот", но затоа
веднаш се јавија сомневања
дека тоа би можело повторно
да биде Кондово, како веќе
испробана зона. Но, за жал,
овој пат е избрана нова дестинација - тетовското село
Нераште, каде наместо еден
како Красниќи во Кондово,

дамна заборавениот проект
"Илирида" или, пак, ова е само уште еден предизборен
маркетингшки балон. Сепак,
случајно или не, и најновата
акција на граничната полиција е насочена во овој правец.
Имено, само пред неколку
дена, граничната полиција
на македонско-косовската
граница во селото Блаце пронајде голем арсенал оружје.
Се работи за 250 пешадиски
мини, исто толку ракетни минофрлачи и запалки за ракетен фрлач, кои биле скриени во најлонски кеси и оставени во подножјето на планинскиот масив околу селото. Чие е ова оружје, нема
официјален одговор од Министерството за внатрешни
работи, иако веќе се шпекулира со познатите тези дека
е оставено, односно заборавено од конфликтот во 2001
година, или уште подалеку
од косовската криза во 1999

година.
Но, вистинското прашање
е зошто токму сега, на стартот на изборната кампања,
полицијата е толку ажурна
во изнаоѓањето "стари" бункери со оружје? Толку ли тајно беа скриени пештерите,
што македонската полиција
пет години никако не можеше да ги види? И, конечно
зошто токму сега повторно
се лицитира со темата исламски радикализам и фундаментализам, во која се вмешани раководствата на некои џамии во земјава кои,
пак, се поврзани со нивните
келии од Косово?
Секако дека Македонија е
земја во која постои исламски радикализам, не само од
воениот конфликт, туку и од
многу порано, односно од
времето на крвавата војна во
Босна и Херцеговина од раните деведесетти години на
минатиот век. Но, зошто токму сега се говори за оваа појава, и тоа толку јавно, а која

КУВАЊА СО
ОЕНИ СЦЕНАРИЈА!
за челници се појавуваат повеќе лица, односно поранешното раководство на ПДП,
кое одлучило да го активира
некогашниот проект "Илирида". Жителите на селото Нераште, како по обичај, велат
дека не знаат ништо за тоа, и
дека во нивното село не се
случува ништо невообичаено, односно дека не слушнале за никаков проект сличен
на "Илирида". Но, тоа е веќе
видена сцена од Албанците
во Македонија, кои секогаш
велат дека ништо не знаат, а
потоа одеднаш на виделина
излегува нешто поголемо,
кое очигледно многу добро
било чувано од самите нив.
Засега Нераште е само едно село, кое се појавува на
лицитацијата за идно кризно
подрачје во земјава, во кое
допрва ќе видиме како ќе се
развива ситуацијата, односно дали навистина овде би
можело да се активира од-

НЕ СМЕЕМЕ ДА ДОЗВОЛИМЕ ПОВТОРНО ДА ГИ ГЛЕДАМЕ
ОВИЕ СЛИКИ
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всушност треба да биде задача на тајните безбедносни
служби во земјава. Дали можеби и ова е еден од начините просечниот Македонец
повторно да се втурне во страв од нов воен конфликт,
кој овој пат би имал ужасно
големи последици.

СТРАВ - ЛОЗЈЕ ЧУВА!
Точно е дека во изборна
кампања сè е дозволено. Во
неа политичките елити можат да си дозволат да лажат,
да манипулираат со гласачите, ветувајќи им работи кои и
самите знаат дека тешко ќе
можат да ги реализираат.
Приказните за НАТО и за Европската унија се веќе одамна изгребани плочи, кои
шкрипат во ушите на гласачите. Затоа треба да се измисли нешто ново. Да се смисли
филм за подобра иднина, кој
во очите на граѓаните ќе
може да биде видлив. Но, се
чини дека тоа тешко ќе оди,
од едноставна причина што
веќе никој не верува во чуда,
па дури и кога тие навистина
се можни!? Се разбира, тоа
не важи за партиските војници, кои секако ќе гласаат за
својата партија, без при тоа
да слушнат што таа нуди за
наредните четири години.
Поради тоа, веројатно
одат кон веќе испробаната
"финта" - војна. Тоа е нешто
што го плаши секој поединец,
особено сега при решавањето на статусот на Косово. Но,
треба ли да се има малку доблест и да се знае дека со ова
прашање не смее никој, ама
баш никој да си поигрува,
без разлика на тоа што се
наоѓаме на стартот на изборната кампања во која, како
што веќе потенциравме, сè е
можно. Од едноставна причина, што македонскиот менталитет јасно говори: "Подобро нека нема работа, само
нека има мир". Токму оваа
мисла, која е длабоко всадена во главите на Македонците, очигледно е појдовна
мисла-водилка на некои политички партии, кои не знаејќи како да им се доверат на
своите гласачи, ветуваат дека ќе ги чуваат од војна. Во
најмала рака безобразен потег за освојување на власта!

