ИМА КРИЗА, НЕМА КРИЗА, ИМА КР
Одредени високи
политички кругови
посакуваат голема
внатрешна криза,
бидејќи без неа не можат
да ги контролираат
патиштата за
организираниот
криминал.
Најопасно е
криминалецот да биде
ангажиран за некој
политички проект, кој е
поврзан со создавањето
вештачка криза.
Таков карактеристичен
пример беше
бунтовништвото на
кондовецот Агим
Красниќи, кој беше
искористен за играта
меѓу Бучковски и
Црвенковски.
Истовремено, тоа беше
тест за поранешната
власт, но и за
ексминистерот на МВР,
кој не наседна на играта
на политичарите. Но,
затоа, пак, го осоколи
криминалецот и му
дозволи да си игра мајтап
со правосудството.

"ХЕРОЈОТ" ОД 2004 ГОДИНА СЛОБОДНО СЕ ДВИЖИ НИЗ
СКОПЈЕ И ПО МАКЕДОНИЈА, ДОДЕКА ТОЈ Е НЕДОСТАПЕН
ЗА СУДСТВОТО

"ЕМОТИВЕН ОДНОС"
МЕЃУ ПОЛИТИЧАРИТЕ

И КРИМИНАЛЦИТЕ
Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

П

оследните убиства во Тетово и
во Скопје, потоа грабнувањето
на косовскиот бизнисмен можат
да се оценат како дела од криминалната
област, но постои една друга релевантна теза која последниве години е актуелна и сè уште жива, бидејќи Република
Македонија е нејзин постојан пациент.
Нашава држава е заложник на тајната
мисија, која ја нарачуваат високи политички кругови во земјава и во регионот.
"Кецот од ракавот" ја уценува државава со услови за нестабилност и небезбедност, а кои, пак, се главни причини за отсуство на инвестиции и немањето развој. Тоа значи дека одредени

Груевски ги исклучи информациите дека станува збор за политичка пресметка.
"Сите сознанија досега покажуваат дека не се работи за политичка пресметка, дека се работи за нешто друго, најверојатно
крвна одмазда или можеби нешто друго, но да не прејудицирам,
тоа не е моја работа. Јас само би
напомнал дека МВР работи да го
расветли случајот", изјави премиерот Никола Груевски, при посетата на седиштето на ИВЗ, која
беше искористена за честитка на
исламскиот празник Рамазан Бајрам.
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високи политички кругови посакуваат
голема внатрешна криза, бидејќи без
неа не можат да ги контролираат патиштата за организираниот криминал,
кој по обичај оди кон север, а потоа кон
црните пазари на ЕУ.

МАЈТАП СО
СУДСТВОТО
Неспорен е фактот дека криминалците во Македонија имаат силна логистичка поддршка од политичките кругови, инаку сигурно не би се дрзнале да
се фатат за колт или за калашников. Но,
најопасно од сè е тоа што ако криминалецот биде ангажиран за некој поли-

ИЗА, НЕМА КРИЗА...
чарите и криминалците се создава вештачка криза која ја дестабилизира Македонија.
Овој опасен "брак на кратки патеки"
создава непримерни пријателства, во
кои и непријателите разменуваат љубовни писма со намери за отстрел, киднапирања или политичко уценување на
одредени јавни личности во земјава.

Одговор кој го уби Иса Лика
нема ниту Никола Груевски, ниту
Мендух Тачи. Но, заменик претседателот на ДПА ги нападна медиумите за информациите дека
токму тој стои зад убиството на
функционерот на ДУИ:
"Таквите констатации и обвинувања мислам дека се производ
на болни и криминални глави како Катерина Блажевска, Ацо Кабранов и нивниот ментор, папата
Црвенковски. Јас сум свесен дека Црвенковски и таквите како
него многу би сакале да ја вратат
играта на Ранковиќ", изјави Мендух Тачи.

тички проект, кој е поврзан со создавањето вештачка криза.
Таков карактеристичен пример беше бунтовништвото на кондовецот Агим
Красниќи, кој беше искористен за играта меѓу Бучковски и Црвенковски. Истовремено, тоа беше тест за поранешната власт, но и за ексминистерот на
МВР, кој не наседна на играта на политичарите. Но, затоа, пак, го осоколи

ГЛАВНИ ПРЕЧКИ

криминалецот и му дозволи да си игра
мајтап со правосудството, кое сега го
гони преку потерница, бидејќи не се појавуваше на судските рочишта. Во меѓувреме, херојот од 2004 година повторно се шета по Скопје, а за органите
на редот вечно е недостапен. На ова,
обичниот граѓанин би прокоментирал:
"А, жими мајка е недостапен". Поради
таквиот емотивен однос меѓу полити-
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Свежите примери, убиството на Иса
Лика и киднапирањето на косовскиот
бизнисмен, ја држат под напон тензијата во Македонија, но истовремено ги
реактивираат или ги зацврствуваат
врските меѓу криминалците и политичарите. Затоа треба да се спречат ваквите спреги, кои континуирано се одвиваат веќе петнаесет години. Но, сепак
тајната деловна врска не може така
лесно да се скрши ако нема политичка
волја, бидејќи главните пречки се лоцирани во политиката. Всушност, сите
истражни дејства водат кон оваа констатација, но сепак институциите седат
со скрстени раце затоа што не смеат да
интервенираат, бидејќи веднаш се активира црвениот телефон во кабинетот
на ... политичарот.

