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В О С К Р Е С Н У В А Њ Е  Н А  " М Р Т В И Т Е    

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ГАЗДИ НА БАДИНТЕ 

Изборот за дополнување на чле-
новите на Државниот судски со-
вет, кои треба да бидат пред ло же-

ни од страна на Собранието на РМ и од 
претседателот на државата се закочи во 
политичкиот лавиринт, кој го создаде Ба-
динтеровото правило.

Со ова се покажа дека ова правило сè 
повеќе ќе претставува сериозна пречка 
за функционирање на системот и на ин-
ституциите во државата, така што до-
офор мувањето на телата од третата вл а ст, 
која по обичај би требало нормално да 
работи и истовремено да биде надвор 
од орловските канџи на политиката е 
"мачји кашаљ", во споредба со бункерот 
кој се гради со помош на манипула тив-
ните трошоци на малцинските етнички 
заедници.

Затоа, очигледно полесно ќе мине из-
борот на "папа" отколку да се до зволи 
судството да си ја тера својата ра бота. 
Поради тоа, обвинувањата на оние од 
страна на опозицијата и на позицијата 
која, пак, се навратува на нашето славно 
минато кога царуваа дослушниците на 

Сите парламентарци велат 
дека ќе се "разведат" од 
третата власт ама 
бракоразводната парница 
некако тешко им оди. Згора 
на сè, толку многу ја љубат, 
така што двете страни си го 
вадат валканиот долен веш 
од под собраниските клупи.

Да не се лажеме 
ситуацијата е јасна како 
сонце. Состојбата со картите 
е пата-пата. Тие се 
обидуваат да нè лажат и да 
нè "смотаат" оти веруваат 
дека се во право, но сепак 
многу грешат - аргументите 
им се гола вода.

При тоа, ако на ова се 
додадат и "ситните 
профитери", Иван 
Стоилковиќ и Кенан Хасипи, 
кои во името на својата 
етничка заедница "конечно" 
се разбудија од сонот и 
верувале или не почнале да 
делат "воспитни мерки".

ексвласта, имаат право, бидејќи не по с-
тои разлика во содржината на нивниот 
муабет. Но, сепак грешката никако да се 
поправи, иако сите се обидуваат да збо-
руваат за правдата, која "наизуст" ја зна-
ат, но никако да ја истераат од Со бра  
нието.    

"ФОРИ И ФАЗОНИ"
Имено, сите парламентарци велат де-

ка ќе се "разведат" од третата власт, но 
бракоразводната парница некако тешко 
им оди. Згора на сè толку многу ја љубат, 
така што двете страни си го вадат вал-
каниот долен веш од под собраниските 
клупи. Затоа од "мртвите" ги вратија Лен-
че Софрониевска, која уште не даде от-
чет за сегашниот 'ршум во право суд ство-
то, како и Лилјана Ингилизова-Рис това, 
која го почна процесот на по ли ти зација 
на кадиите. 

Истовремено, за да не бидат покуси, 
ВМРО-ДПМНЕ, на иста "фора" или "фа-
зон" сака својот пулен од Куманово, Звон-
ко Богдан, да го смести во Државниот 
судски совет. Со ист пример се служи и 
ДПА, која се обидува да го наметне екс-
министерот за труд и социјала, Бедредин 
Ибраими.

Значи, да не се лажеме, ситуацијата е 
јасна како сонце. Состојбата со картите е 
пата-пата. Тие се обидуваат да нè лажат и 
да нè смотаат оти веруваат дека се во 
право, но сепак многу грешат - аргу мен-
тите им се гола вода. При тоа, ако на ова 
се додадат и "ситните профитери", Иван 
Стоилковиќ и Кенан Хасипи, кои во име-
то на својата етничка заедница "конечно" 
се разбудија од сонот и, верувале или не, 
почнале да делат "воспитни мерки". Име-
но, дотичните господа сметаат дека ста-
нале фактор "X" и затоа без нив нема да 
поминат предлозите. 

ДЕГРАДИРАЊЕ И 
ЕКСПАНЗИЈА

Но, каде беа до сега? На кој пуст ос-
тров се криеја кога во последниве пет 
години се кроеше или дизајнираше ка-
пата на Рамковниот договор? Зошто мол-

НИШТО НЕ ВЕ СПРЕЧУВА

"Нема 
воопшто на-
мера ниту, 
пак, мо же и 
да сака, а не 
са ка, да ве 
спречи да се 
борите про-
тив кри ми-
налот и 
коруп ци јата. 
Ништо не ве 

спречува, повелете ги имате 
сите институции, механизми, 
ние ве поддржуваме доколку 
тоа го правите согласно Уставот 
и законите. Кога велите за 16 
години транзиција најверојатно 
мислите на Љубчо Георгиевски и 
Никола Груевски, четирите 
години, и за сите работи кои 
тогаш се направија", изјави Игор 
Ивановски, СДСМ.

ЗАКОНОДАВНИОТ ДОМ СТАНА АРЕНА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ЗАКОНОДАВНИОТ ДОМ СТАНА АРЕНА ЗА ПРЕСМЕТКА НА 
ПОЗИЦИИТЕ ВО ПОЗИЦИИТЕ ВО ДРЖАВАТАДРЖАВАТА, НА КОЈА НИКОЈ НЕ МИСЛИ ОСВЕН , НА КОЈА НИКОЈ НЕ МИСЛИ ОСВЕН 
СИРОМАШНИТЕ, КОИ ЗАДУМАНИ ВО ЕВРОПА ЗАБОРАВААТ СИРОМАШНИТЕ, КОИ ЗАДУМАНИ ВО ЕВРОПА ЗАБОРАВААТ 
ДЕКА НАРОДНИТЕ ИЗБРАНИЦИ "ИЧ НЕ ГИ ЕСАПАТ"ДЕКА НАРОДНИТЕ ИЗБРАНИЦИ "ИЧ НЕ ГИ ЕСАПАТ"
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 Д У Ш И "  -  П РАТ Е Н И Ц И

РОВОТО ПРАВИЛО! 

чеа кога се одлучуваше за многу побитни 
и позначајни проекти во Собранието? 
Кој ги спречуваше нивните политички 
активности? Зошто многу порано не збо-
руваа во име на српската и на турската 
етничка заедница? 

Овие прашања ќе останат неодгово-
рени, бидејќи за нив ќе треба да про го-
ворат двете заедници, кои беа дегра ди-
рани во однос на растечката експанзија 
на албанската етничка заедница. Но, за-
тоа, пак, нивната уцена ги покажа сите 
сла бости на Бадинтеровото правило, кое 
сè повеќе ќе се користи за лични ин-
тереси наместо да се употребува за над-
градување на демократските односи во 
Република Македонија и за подобрување 
на положбата на српската или на тур-
ската заедница, кои по потпишувањето 
на Рамковниот договор се на маргините 
од општествените движења. Тоа драго-
цено право можеа да го искористат "ное-
вите", но ги преспаа претходните пет 
години.

"пријателите и непријателите".
Тоа што дел од пратениците од не мно-

зинските заедници се пожалија дека за 
имињата на кандидатите за ДСС никој не 
ги консултирал и затоа јавно се дис тан-
цираа од собраниските предлози во 
ништо не се разликува од горенаведните 
констатации.

Поддршката ќе биде тешка опструи-
рачка работа, која во целост ќе зависи од 
политичкиот дил, кој ќе биде протежиран 
од значајноста на нивните гласови.

ЖЕСТОКА РАСПРАВА
Зошто кренаа глава Иван Стоилковиќ 

и Кенан Хасипи? Да се договорат или да 
се пазарат со премиерот? Не станува 
збор за голема дилема, бидејќи "октро-
саниот договор" ќе падне оној момент 
кога ќе се активира системот за гласање. 

До тогаш сè ќе биде во стилот на "држ-
недај". "Бадинтер" нема да биде суровица 
за исправањето на "кривата политичка 
Дрина", туку метод за манипулација на 
јавноста, која се "обманува" со игрите во 
дворот.

Предложените Лина Петровска, Звон-
ко Богдан и Бедредин Ибраими, како и 
двоецот со кормилар, Ментор Ќоку и 
Абдулселам Канзоски, се влетани во пар-
тизираниот систем. Партиските војници, 
чиј стаж и педигре се мерат со карати, 
сигурно нема да ја минат бариерата во 
законодавниот дом. Пратениците на 
ДУИ, но и на СДСМ, се јасни.

"Парламентарното мнозинство мисли 
дека за судии треба да постави пора неш-
ни министри или членови или потпрет-
седатели на политички ограноци во РМ", 
изјави Јани Макрадули од СДСМ, во же-
стоката расправа за полезноста на пред-
ложените кандидати.

Истовремено се креира впечатокот 
дека судството тешко ќе излезе од поли-
тичките канџи на партиите, иако декла-
ративните заложби се погласни. Но, 
"FREEDOM" нема.

"Слобода или смрт" е прашање сега.
"Партизацијата вие ја направивте. 

Партизацијата ја направивте со претсе-
дателот на Републичкиот судски совет, 
вашиот партиски човек Ленче Софро-
ниевска. Партизацијата ја направивте со 
поранешниот претседател на Уставен 
суд, Лилјана Ингилизова Ристова, позна-
та ви е. Партизацијата ја направивте и со 
народниот правобранител Иџет Мемети", 
истакна Трајко Вељановски од ВМРО-
ДПМНЕ.

Со богат речник настапи и импро ви-
заторот Мендух Тачи, потпретседател на 
ДПА.

"Од што не можам веќе да ги трпам, 
барам да ми се достави списокот на сите 
судии од Македонија, кои беа членови 
на Комунистичката партија на поранешна 
Југославија. Второ, барам едномесечна 
пауза на Собранието додека се направи 
тој список". 

Инаку, Државниот судски совет функ-
ционира и без овие имиња, бидејќи осум-
мината членови избрани од судиите, за-
едно со министерот за правда и прет се-
дателот на Врховниот суд можат да креи-
раат нова судска политика.

ЗАШТИТА НА 
ОЛИГАРХИЈАТА

"Вашата намера е да ја спре-
чите декри ми на лизаци јата на 
ма ке донско то општес тво. По 
сите ос но ви, секаде каде што 
можете, 
дали кога 
станува 
збор за Ре-
публички 
судски 
совет, да ли 
кога 
станува 
збор за 
доне су-
вање 
закони, 
дали кога станува збор за битка 
против кри ми на лот во Тутун-
скиот комбинат Прилеп, дали 
кога станува збор за истраги, за 
дејства на по ра нешни ми нис-
три, дали кога ста нува збор за 
заштита на олигархијата, која 
вие ја создадовте", истакна 
пратеникот Влатко Ѓорчев од 
ВМРО-ДПМНЕ.

СЕ ДОЦНИ СО 
УПАТСТВАТА

"Во поглед на првата до маш-
на задача која оваа власт ја 
презеде како конкретен чекор 
во про должувањето на рефор-
мите на судството, можеме да 
кажеме дека падна на испитот. 
Се доцни со закони, се доцни 
со упатства, се доцни со сè тоа 
што беше за цртано во сите до-
кументи, кои ние имаме об-
врска да ги реа лизираме", из-
јави Мери Мла де новска-Ѓор-
ѓиевска, СДСМ.

МАНИПУЛАЦИЈА И 
ПРЕСМЕТКА

Бадинтеровото правило стана скап 
производ, кој се продава за силни пари. 
Поради ова, клучот повеќе не е во пра-
тениците на ДУИ, туку во графата "ос та-
нати", кои некои политичари ги марги-
нализираа и затоа тие сега тераат свој 
инает, кој во овој случај е оправдан, би-
дејќи петте имиња за дополнување на 
Др жавниот судски совет се директно или 
индиректно поврзани со највли јателните 
партии во Собранието.  Тројцата прет-
ставници од предлогот на Собранието и 
двајцата на шефот на државата, Бранко 
Црвенковски, се обоени со сите партиски 
бои. Затоа, самиот избор или процедура 
за оформување на ДСС, ја фрла во сенка 
суштината на целта, а тоа е независно 
судство, кое е дел од проектот за евроат-
лантска интергација на нашата земја, ко-
ја се соочува со нов режим во судската 
фела. 

Имено, целиот процес се наоѓа во 
опас ност, иако и без понудените пет ими-
ња Државниот судски совет може да од-
лучува, бидејќи по сила на законот веќе 
осум избрани имиња низ процедура мо-
жат полноправно да донесуваат одлуки 
поврзани со функционирањето на тре-
тата власт. Ваква слична ситуација имав-
ме пред неколку години, кога на по че-
токот, извесно време со РСС раководеше 
Софрониевска. Затоа политичката игра 
која се одигрува во законодавниот дом 
не е новина. Но, од друга страна, пак, 
оваа воспитна закана ни открива дека во 
ваквите процеси газди ќе бидат поли-
тичките претставници на Србите, Ромите 
и Турците, кои во контекст на окол нос-
тите ќе бидат користени за манипулација 
или за парламентарна пресметка меѓу 


