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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

МУВА БЕЗ ГЛАВАМУВА БЕЗ ГЛАВА

ВЛАСТА И ОПОЗИЦИЈАТА ЈА ВЛАСТА И ОПОЗИЦИЈАТА ЈА 
ЗАЛОЖИЗАЛОЖИЈА ДРЖАВАТАЈА ДРЖАВАТА

По контрадикторната одлука на 
Врховниот суд на Република Ма-
кедонија за случајот "Раштански 

лозја" и дилемата околу назначувањето, 
а потоа експресниот  отказ на Бобан Ут-
ковски од високата позиција во Бирото 
за јавна безбедност, еден од осом ни че-
ните, сè уште остануваат две битни не-
разјаснети политички работи. Имено, 
првата дилема директно се поврзува со 
раштиманата и нефункционална власт, 
а втората се однесува на врските на опо-
зицијата со дел од судската фела, каде 
сакале или не мораме да признаеме де-
ка всушност владеењето на правото е 
утопистичка идеја. Зошто?

Власта се обидува да наметне соп с-
твено темпо на живеење додека, пак, 
опозицијата не сака да ја предаде влас-
та, особено онаа која ја има во пра во-
судството каде се прават суштинските 
поместувања кон приближувањето до 
Европската унија.

Значи, двете страни прават стра теш-
ки грешки кои, пред сè, се последица на 
внатрешните партиски поместувања. 
Затоа во овој случај најголем губитник 
е обичниот народ, кој цели 16 години 
тапка во место и се чувствува како мува 
без глава.

Власта се обидува да 
наметне сопствено темпо 
на живеење додека, пак, 
опозицијата не сака да ја 
предаде власта, особено 
онаа која ја има во 
правосудството.

Експресниот отказ на 
Бобан Утковски од 
високата позиција во 
Бирото за јавна 
безбедност, еден од 
осомничените во случајот 
"Раштански лозја", сè уште 
остануваат две битни 
неразјаснети политички 
работи.

Контрадикторните 
чекори на МВР и на опо-
зицијата, всушност ја по ка-
жуваат слабоста на сис-
темот но, исто така, и на 
човечкиот капацитет на 
ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ.

ШТО Е ДОБЛЕСЕН 
ПОЛИТИЧАР?

Што на ова би кажал странец од ЕУ? 
Тој би се зачудил и би го ставил прстот 
на чело, додека ситниот, домашен ара-
мија мудро би му рекол: "Дали знаеш 
што еднаш му реков на еден судија? 
Ниш то, само му се смеев в лице". "Зош-
то?", ќе праша странецот. "Затоа за да ви-
ди како човек може да живее со 200 ев-
ра, додека некои кои крадат илјадници 
долари уживаат на слобода".

Можеби во оваа природна досетка 
има мудрост, но сепак нашата реалност 
е многу погорка. Имено, пелинот кој по-
стојано ни го испраќа ЕУ преку дипло-
матската пошта никако да им влезе в 
глава на позицијата, но и на про тивни-
кот, кој ја заложи државата за да го вра ти 
својот "примат" во политиката. Таа упор-
но сака да биде власт, иако и сама та не 
ја бидува да стане власт.

Затоа овие контрадикторни чекори 
на МВР и на опозицијата, всушност ја по-
кажуваат слабоста на системот но, исто 
така, и на човечкиот капацитет на 
ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ.

Во овој момент двете партии не мо-
жат да пронајдат доблесен политичар, 
кој ќе ги преземе дизгините во свои ра-
це. Затоа не е добро само Никола Груе-
вски да ја турка власта, а судиите да й ја 
одработуваат работата на опозицијата.

 

СОМНИТЕЛНИ 
ТИПОВИ

Всушност, Унијата ништо ново не ни 
порача. Цели триесет дена го слушаме 
истиот тоналитет. Таа не сака да има 
сом нителни типови во власта, особено 
лицата кои беа обвинетите за "Раш тан-
ски лозја". Иако тие беа ослободени од 
вината, сепак црната дамка остана во 
нивната професионална кариера. Но, 
зошто власта се потпре на нивната по-
слушност? Дали треба да им ја врати 
услугата или таа нема кадри кои ќе ја 
спроведуваат владината политика? Од-
говорот на прашањата ќе го добиеме 
од потезите на Владата на РМ. Сепак, 
името на Бобан Утковски останува да 
вли јае врз власта, која сега стана залож-
ник на опозицијата и ја жртвува по лож-
бата на РМ за да си обезбеди сигурна 
пролет, поточно повторно раѓање на 
нив ните лидери. Тоа значи дека Утков-
ски не може да се врати на професијата, 
бидејќи повторно неговото име беше 
искористено за политички маркетинг и 
јавен линч.

Со неговото жртвување се поврзува 
и положбата на ексминистерот Љубе 
Бошкоски, кој ќе скапе додека ја почека 
европската правда, бидејќи македон-
ската без судење го испрати во "сур гун".

Поради ова, ниту се ниша положбата 
на Владата, а ниту нешто им се ниша на 
опозиционерите, туку се ниша држа ва-
та, која благодарение на вакви и на 
слич ни "токмаци" се наоѓа на стаклени 
нозе. 


