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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"МОЛИТВА" ЗА А   ГИМ КРАСНИЌИ"МОЛИТВА" ЗА А 

Кондовската мега-ѕвезда Агим 
Кра сниќи можеби ќе биде пр-
виот глумец, кој би требало да 

добие "орден", бидејќи вешто ги ко-
ристи политичките врски за да ја од-
бегне правосудната правда која, пак, 
повторно под закрилата на моќниците 
додава запршка, односно долева ну к-
леарно гориво за да се влошат ме ѓу на-
ционалните односи меѓу Албан ците и 
Македонците. 

Имено, досега Красниќи го штитеа 
две владејачки гарнитури. Прво, СДСМ 
и ДУИ го чуваа како роза, а сега, пак, и 
ВМРО-ДПМНЕ и ДПА, по ист рецепт го 
штитат од законот. Затоа најславниот 
кондовец е надвор од името на за ко-
нот, или и натаму е невидлив за него. 

Тоа доволно зборува дека уште дол-
го време Агим Красниќи ќе биде не-

Законот важи за секое 
лице во земјава, па макар 
и тој да биде владика, 
претседател на држава 
или лидер на некоја 
партија.     

Меѓутоа, по втор пат 
кондовецот се употребува 
за една те иста работа. Во 
првиот случај, 
претседателот на 
државата, Бранко 
Црвенковски, од 
тогашниот премиер 
бараше да се реши 
случајот со Красниќи, кој 
го блокираше Кондово и 
му се закануваше на 
Скопје дека наводно ќе го 
бомбардира.

Сега неговото име се 
поврзува со состојбите во 
власта каде нешто не 
"штима". Поради ова, 
лидерите на партиите ги 
пеглаат ставовите, 
односно на фудбалскиот 
натпревар ја спуштаат 
топката на земја, каде за 
помошен судија е 
делегиран актерот од 
скопското село Кондово.   

достапен за судските органи, а при-
падниците на Министерството за вна-
трешни работи ќе чекаат сигнал за да 
го уапсат.

Заложници на оваа стратегија се 
македонските партии, но и граѓаните, 
бидејќи неговото име сè повеќе ста-
нува синоним за "херој", кој не само 
што нè оддалечува од ЕУ, туку и сè по-
веќе се користи за уценување на др-
жавата и на внатрешните политички 
процеси.

ЗАКАНИ И 
ПОСЛЕДИЦИ

Агим Красниќи е карактеристичен 
политички инструмент, кој одвреме- 
навреме се активира во јавноста не 
само за да ги влоши партиските односи 
меѓу ВМРО-ДПМНЕ, туку и да заврши 
некоја одредена работа, која во да де-
ниот момент покрива други сегменти 
од општествено-политичкиот и еко-
номскиот мозаик во Република Маке-
донија. Со тоа се нарушуваат ос нов-
ните човекови права и слободи, од-
носно законот важи за секое лице во 
земјава, па макар и тој да е владика, 
претседател на држава или лидер на 
некоја партија.     

Меѓутоа, целата ситуација се за-
плеткува, бидејќи кондовецот по втор 
пат се употребува за една те иста ра-
бота. Во првиот случај, претседателот 
на државата, Бранко Црвенковски, од 
тогашниот премиер бараше да се ре-
ши случајот со Агим Красниќи, кој го 
блокираше Кондово и му се зака нува-
ше на Скопје дека наводно ќе бом-
бардира одредени цели во градот.

Но, со помош на меѓународните 
посредници, како и со "миротворците" 
Арбен Џафери и Али Ахмети, се смири 
напнатоста во Кондово, а на Красниќи 
му дадоа можност да се појави на суд. 
По овој настан, тој неколку пати се по-
јави во судот, но потоа ја прокоцка 
своја шанса и повторно кокетира со 
власта и со опозицијата, а можеби по 
наредба на началникот, "тук и таму" се 
појавува на некоја "молитва". 

Според арогантното однесување, 
кондовецот сè повеќе станува синоним 
за посебно цвеќе за мирисање, кое ни-
кој не смее да го допре, а уште по веќе 
да го чепне. Значи, од неговото име и 
презиме не само што зависи опста но-
кот на сегашната владејачка гарнитура, 
туку и сè повеќе се наметнува како 
значаен фактор "X", кој ги одредува 
насоките на развојот на државата. За-
тоа, Агим Красниќи не може да биде 

ПРВИОТ ИСПИТ НА ВЛАДАТА НА НИКОЛА ГРУЕВСКИ ЌЕ ПРВИОТ ИСПИТ НА ВЛАДАТА НА НИКОЛА ГРУЕВСКИ ЌЕ 
БИДЕ БИДЕ ПОЛОЖЕНПОЛОЖЕН ОНОЈ МОМЕНТ КОГА ЌЕ СЕ ПРОНАЈДЕ  ОНОЈ МОМЕНТ КОГА ЌЕ СЕ ПРОНАЈДЕ 
ПОЛИТИЧКА ВОЛЈА И ЗАЕМНО РАЗБИРАЊЕПОЛИТИЧКА ВОЛЈА И ЗАЕМНО РАЗБИРАЊЕ
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отворено прашање, особено пред ре-
шавањето на положбата на Косово, би-
дејќи географската релација Косово - 
Радуша - Рашче - Кондово, е слободен 
пат за нарко мафијата, но и за поли-
тичките цели на екстремистите во ре-
гионот. Поради овие причини случајот 
мора да има своја завршница, без раз-
лика дали таа би била болна или не. 
Имено, горопадноста на личноста не 

се мери со оки (стара мерка за тежина), 
туку со волтажа. 

Во македонската политика напонот 
може се менува од час во час, па така 
тој во секој момент може повторно да 
ја облече униформата, да ги собере 
пајташите, да ги уцени соселаните, да 
ископа ровови, но и да ја сопре водата 
во Рашче. Што ќе правиме тогаш?   

НЕДОСТАПЕН ЗА 
ПОЛИЦИЈАТА

Ако законот важи за сите, тогаш ни-
ту тој ниту било кој друг треба да се 
одвојува од граѓаните. Меѓутоа, досега, 
а веруваме и натаму, Красниќи ќе биде 
"заштитен сведок". Премногу големи 
моќници ја чуваат неговата глава на 
раменици. При тоа, да не се лажеме 
дека само албанските фактори во Ма-
кедонија и на Косово го чуваат дома и 
го гоштеваат со чајче. Тој одамна е 
пион на меѓународниот фактор. Но, 
токму таквата заштита претставува нај-
нестабилна врска, бидејќи секој про-

ворска казна во негово отсуство.
Истата казна ја доби и пријателот на 

Красниќи, Сехат Рамадани, а третиот 
обвинет Кемал Сали, кој учествувал во 
киднапирањето и пукал од огнено 
оруж је, е осуден на шестмесечен за-
твор, условно на две години.

Да потсетиме, тројцата во Нерези го 
киднапирале Шеваљ Муареми од село 
Грчец, кој не сакал да им плати рекет 
од 5.000 евра. Тој успеал да им побегне, 
по што тројцата пукале во него.

Кондовецот Агим Красниќи по сто-
јано е недостапен за полицијата, и по-
крај тоа што неколку пати јавно про-
дефилира во Скопје, а неговото по-
следно појавување се случи на праз-
никот Курбан Бајрам, во Тетово. Нему 
му се суди и за обвинителниот акт за 
подготвување тероризам.

Во меѓувреме, министерката за вна-
трешни работи, Гордана Јанкулоска, 
умешно одговара на "шкакливото" 
прашање - "апсењето на Красниќи ќе 
се случи кога ќе се создадат услови". 
До тогаш тој и натаму ќе се појавува на 
одредени настани, кога има некоја се-

извод има свој век на траење. Оној 
момент кога ќе го издегустираат, ќе го 
испратат во зандана или...

Всушност, како може да се разбере 
пораката од последната средба на 
министерот за надворешни работи, 
Антонио Милошоски, со амбасадорите 
на НАТО и на ЕУ на кои добил порака 
дека случајот со Агим Красниќи треба 
да се реши и дека не треба да се до з-
воли тој да го загрозува имиџот на 
државата пред клучните одлуки во 
Брисел, кои се однесуваат на нашата 
интеграција во Унијата и во Али јан-
сата. 

"Македонија е бескомпромисна во 
намерата годинава да ги заврши сите 
планирани задачи, што би требало да 
обезбеди покана за членство во НАТО 
во 2008 година", изјавил пред амба-
садорите Милошоски.

Но, во практиката тоа така лесно не 
се решава, затоа му се судеше во от-
суство. Овој правен лек сè повеќе е 
одраз на политичката реалност во зем-
јава. 

Една иполгодишната казна затвор 
за Агим Красниќи, за киднапирањето 
кое го извршил во октомври 2003 го-
дина е мала правна мерка во однос на 
заплетканоста во случајот. Основниот 
суд Скопје 1 Скопје ја изрече оваа за т-

Министерката за внатрешни 
работи, Гордана Јанкулоска, 
постојано употребува речник 
за апсење на Агим Красниќи.

"Како и во сите случаи од 
ваков тип, ние постапуваме 
согласно Уставот и законите. 
Ова е вообичаена работа на 
полицијата и понатаму ќе ги 
применуваме соодветните пра-
вила на работа", изјави во ок-
томври 2006 година ми нис тер-
ката за внатрешни работи.

НЕВИДЛИВИОТ АКТЕР ОД НЕВИДЛИВИОТ АКТЕР ОД 
СКОПСКОТО ПРЕДГРАДИЕ СКОПСКОТО ПРЕДГРАДИЕ 
СÈ ПОВЕЌЕ СЕ ЈАВУВА ВО СÈ ПОВЕЌЕ СЕ ЈАВУВА ВО 
УЛОГА НА "ДИПЛОМАТ", УЛОГА НА "ДИПЛОМАТ", 
БИДЕЈЌИ ЗА НЕГО НЕ БИДЕЈЌИ ЗА НЕГО НЕ ВАЖАТВАЖАТ  
ЗАКОНИТЕ НА НАШАТА ЗАКОНИТЕ НА НАШАТА 
ЗЕМЈА..., ОСВЕН ДА СЕ ЗЕМЈА..., ОСВЕН ДА СЕ 
ПРОГЛАСИ ЗА ПЕРСОНА НОН ПРОГЛАСИ ЗА ПЕРСОНА НОН 
ГРАТАГРАТА

Лани братот на Агим Крас-
ниќи се спомнуваше како еден 
од напаѓачите кои во скопско 
Глумово го раниле 25-го диш-
ниот Сефедин Мустафа.

Тогаш се зборуваше дека 
наводно сите напаѓачи биле 
од групата на Красниќи, кои 
дошле со два автомобила, го 
раниле Мустафа и претепале 
двајца негови другари.

риозна работа за политичарите од 
ДПА.

Во врска со овој случај од ДПА ко-
ментираат.

"Се соочуваме со едно чудно со-
дејство меѓу структурите на СДСМ во 
судовите и високи функционери на 
ВМРО-ДПМНЕ во МВР, можеби поради 
високите интереси на македонската 
држава", истакна неодамна Бесим До-
гани од ДПА.

Инаку, во негово отсуство про дол-
жува судењето за подготвување теро-
ризам. Откако тој кажа дека над Кон-
дово играл со другарите и не ра ботел 
против државата веќе не се по јави во 
судот. Поради ова против него сè уште 
е активна распишаната потер ница.


