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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"НИШТО НЕ СМЕЕ ДА НЕ ИЗНЕНАДИ!""НИШТО НЕ СМЕЕ ДА НЕ ИЗНЕНАДИ!"

Ослободувањето на најпознатиот 
кондовец Агим Красниќи за дела 
за обид за тероризам не прет-

ставува валидна, логична судска пре су-
да, туку срамен чин на политичка од-
лука, која не само што ја згрози маке-
донската, туку и светската јавност, која 
треба да им симне "капа" на маке дон-
ските политичари, бидејќи докажа дека 
не се за евроатлантски интеграции, ту-
ку за градење балкански држави и бе-
деми. Имено, политичкиот јуришник на 
ДПА не го продолжи векот на траење 
на владејачката коалиција, туку докажа 
дека тој е во директна врска со друг 
влијателен играч, кој претходно го ис-
користи за создавање криза во времето 
на премиерот Владо Бучковски. Затоа, 
Агим Красниќи толку умешно брилјира 
во својата улога или им поставува не-
секојдневни услови на ВМРО-ДПМНЕ и 
на ДПА. Таквото плаќање на услугата 
прет ставува опасен преседан за функ-
ционирањето на правото и за вла дее-
њето на правото во Р Македонија, кое 
се прокламира за независно судство и 
темелни реформи во процесните за ко-
ни од областа на правосудството.  

Со ослободителната пресуда сè по-
веќе се отвора простор тој да стане 
пратеник, кој по извојувањето на три 
битки против државата ќе се најде во 
привлечна исплатлива фотелја. За вре-
ме на функционирањето на владе јач-
ката коалиција СДСМ и ДУИ, поточно во 
кратката ера на Владо Бучковски, Кра с-
ниќи ја извојува својата прва битка. Со 
втората докажа дека секој пајташ, дру-
гар, "френд" или "товариш" на високите 
политичари може како што сака да си 
игра со судските органи - демек му се 
лоши, паѓа во несвест, му скокнал при-
тисокот итн. Тоа се познатите фори и 
фазони, кои традиционално ги прават и 
обичните криминалци, но откако ќе 
бидат добро научени од адвокатите и 
од доблесните политичари во Маке до-
нија. 

Но, третата победа е најслатка. Таа 
покажа дека стилот на власта на ВМРО-
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ДПМНЕ и ДПА е ист со оној на СДСМ и 
ДУИ. Значи, волкот е сит, а овците на 
број. Сепак, остана впечатокот дека ние 
немаме независно судство, иако кон до-
вецот цели два месеца со оружје в рака 
го држеше Кондово под опсада, а сега 
како на "заслужен граѓанин" ќе му ја 
по дарат пратеничката клупа. Ова не личи 
ли на социјалистичките манири!? 

Коцката е фрлена на десниот брег на 
Вардар. Сега на потез е власта. Какво ли 
оправдување ќе понуди владејачката 
коалиција? Решавањето на Рубиковата 
коцка станува сè полесно, бидејќи од 
три случаи против Агим Красниќи, ос-
тана уште еден нерешен, односно не-
исплакнат од портфолиото на обви не-
тиот. Киднапирањето му остана да му 
диши во врат. Но, како тргнало одви-
вањето на работите и казната затвор од 
1,5 година за киднапирање ќе биде пред-
мет на гума за бришење.

Додека ние се обидуваме да до не-
семе барем некаков правен заклучок 
или да ја пронајдеме одговорноста кај 
судијата кој го водел случајот, пре мие-
рот Груевски ја украде финтата на СДСМ. 
Тој не шурува со судските ор га ни. Име-
но, тој смета дека Агим Красниќи не 
може да се најде во десниот партер 
осигуран за пратениците на ДПА во 
Собранието на РМ.

"Мислам дека тоа нема да се случи", 
изјави премиерот Никола Груевски, кој 
наводно бил шокиран од ослободи тел-
ната судска пресуда за Красниќи.

Значи, "шок ми бејби, шок ми бејби". 
"Таков притисок немало ниту, пак, 

договор, меѓутоа морам да кажам дека 
јас сум најблаго кажано многу изне на-
ден од она што се случи во судот, да не 
речам шокиран, но јас не смеам, осо бе-
но од оваа позиција, да ги коментирам 

судските одлуки. Има и други судски 
инстанци, има и други тела кои ги кон-
тролираат судовите", оцени Груевски.

Така Груевски ја шокираше јавноста, 
но сепак нејзиното внимание беше 
свртено кон оскаровецот од Кондово, 
кој по истиот рецепт како и Даут Ре џе-
пи-Лека го сними вториот дел од фил-
мот "Ништо не смее да нè изненади!".

Дури не смее да нè изненади и не-
логичната затворска казна на албан-
ските државјани Бујар и Рејмонда Ма-
лечка, кои откако одлежаа една година 
затвор за снимките кои ги направија со 
дружината на Агим Красниќи, беа де-
пор тирани за Албанија, а славниот "пи ш-
толџија" го ослободија од вината.

Инаку, овие обвинети лица го сни-
мија Красниќи како вежба над Кондово 
и како демонстрираат пукање од авто-
матско оружје, а прикажаа и топ со кој 
се закануваа дека ќе направат теро-
ристички акции. Доколку ослободи тел-
ната пресуда на кондовецот стане пра-
восилна, тогаш може лесно да се случи 
Малечка да ја тужат Македонија за вре-
мето кое го минале в затвор. Сега токму 
снимениот материјал не беше доволен 
доказ за подготвувањето тероризам.

"Доказите кои беа понудени од ст ра-
на на Обвинителството беа спротивни 
на Законот за кривична постапка, би-
дејќи материјали кои се изработени од 
професионални новинари и се корис-
тени од страна на нив лично или на 
редакциите каде што работат, не можат 
да претставуваат доказ во кривична 
постапка", изјави Владо Пешликовски, 
адвокат на обвинетиот, кој на 16.2.2007 г. 
беше ослободен од обвинението, а во 
својата биографија ќе го додаде овој 
датум како придонес за каузата.
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Скопското јавно обвинителство Скопското јавно обвинителство 
подготвува жалба за подготвува жалба за 
ослободителната пресуда ослободителната пресуда 
за Агим Красниќи и за за Агим Красниќи и за 
неговата група, која ја донесе неговата група, која ја донесе 
судијката Снежана Бајлозова судијката Снежана Бајлозова 
од Основниот суд Скопје 1. од Основниот суд Скопје 1. 

Во Обвинителството Во Обвинителството 
укажуваат дека укажуваат дека 
имаат доволно имаат доволно 
докази кондовецот докази кондовецот 
Красниќи и другите Красниќи и другите 
учесници во делото учесници во делото 
да бидат обвинети за да бидат обвинети за 
подготвување дела подготвување дела 
за тероризам. Според за тероризам. Според 
Кривичниот законик за Кривичниот законик за 
вакви дела е предвидена вакви дела е предвидена 
казна затвор од казна затвор од 
10 години. Инаку, 10 години. Инаку, 
надлежните органи надлежните органи 
тврдат дека потерницата тврдат дека потерницата 
по Красниќи била по Красниќи била 
законски повлечена. законски повлечена. 


