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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Македонија повторно без по-
треба и за ситно политички и 
дневни цели се става не само 

во незгодни, туку и во катастрофални 
ситуации. Ако во текот на оваа година 
мораме да ги спроведеме неопходните 
реформи во судството, тогаш маке-
донските институционални органи не 
смеат да прават авантури. Но, про бле-
мот е во тоа што веќе ги направија. 

Девијантното 
однесување на Красниќи 
датира од поодамна, не 
само од почетокот на 
тензиите во скопско 
Кондово. За време на 
кризата во 2001 година 
тој беше едно од 
водечките лица во т.н. 
ОНА во реонот на Радуша. 
Во април 2002 година, на 
23-годишна возраст, беше 
притворен од скопската 
полиција за застарено 
кривично дело кражба. 
Кондовчани прават 
протести поради 
апсењето на нивниот 
соселанец, па полицијата, 
како и обично, таквите 
типови ги ослободува за 
тие да можат утре или 
задутре да им се вратат 
како бумеранг. 

К А К О В  П А Р Т И С К И  Д О ГО В О Р  Е  О С      Л О Б ОД И Т Е Л Н АТА  П Р Е С УД А  З А  А Г И М  К РАС Н И Ќ И ?  К А К О В  П А Р Т И С К И  Д О ГО В О Р  Е  О С   

".БАСИ ПРАВДАТА, ".БАСИ ПРАВДАТА, 
. Б А С И  Ј А ". Б А С И  Ј А "

Настаните во Кондово најверојатно ги предизвика ра ко-
водството на ДПА. Своевремено, во својот извештај ова го 
напиша НВО Институт за воено и мирновременско известување 
од Лондон. Тогаш Институтот се повика на изјави од по ра-
нешниот министер за финансии, Џевдет Хајредини, кој беше 
од редовите на ПДП, како и на извори од ДУИ, од МВР и од 
УНМИК. ДПА дури и преговарала со претседателот на својата 
локална организација, Агим Красниќи. Во тоа време, Ин сти-
тутот од Лондон не ја исклучи можноста ДПА да го репризира 
Кондово и на други места за да си избори подобра политичка 
позиција на локалните избори. Се репризираше ли неодамна 
Кондово со ослободителната пресуда за Красниќи во пред-
вечерјето на локалните избори? Денес ДПА е власт, па нор-
мално е да нема кривично дело за нивниот пулен од Кондово. 

ЗЕЛЕНАТА КОНДОВСКА ЗЕЛЕНАТА КОНДОВСКА 
УНИФОРМА ЗАМЕНЕТА УНИФОРМА ЗАМЕНЕТА 
СО ЕЛЕГАНТЕН БЕЛ СО ЕЛЕГАНТЕН БЕЛ 
КОСТУМ НЕБАРЕ ЗА КОСТУМ НЕБАРЕ ЗА 
СВАТОВИ ТРГНАЛСВАТОВИ ТРГНАЛ
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К А К О В  П А Р Т И С К И  Д О ГО В О Р  Е  О С      Л О Б ОД И Т Е Л Н АТА  П Р Е С УД А  З А  А Г И М  К РАС Н И Ќ И ?   Л О Б ОД И Т Е Л Н АТА  П Р Е С УД А  З А  А Г И М  К РАС Н И Ќ И ?  

Агим Красниќи не само што стави ка-
пак на целата состојба, туку им врза 
болни шлаканици на и онака униш те-
ните судски инстанци. "Фраерот" од 
Кон дово како Ал Капоне излезе од су-
дот во Скопје и насмеан, пред нови-
нарските екипи, се обиде да ја пренесе 
пораката дека оној кој е во власта не 
треба да се грижи за себе. Уште сред-
ниот прст да го покажеше и целата 
ситуација ќе беше комплетна. Можеби 
Македонија тоа и го заслужи. Досега со 
ништо не докажа дека знае и умее да 
биде правна држава. Секој ја злоупо-
требуваше за свои интереси и цели. 
Како претходните, така еве и денеш-
ните. Како и да е, државата не смееше 
да си дозволи Красниќи да куртули на 
начинот на кој се извлече. Груевски и 
неговите "побратими" не смееја да до з-
волат да газат врз постулатите на пра-
вото и на вистината. Факт е - немаме 
независно судство. 

ПРИВРЕМЕНО 
ОСУДЕН ЗА ДА 
ПОБЕДИ ДПА!

Ослободувањето на Красниќи од 
одговорноста, која неспорно ја има за 
случајот "Кондово", е договор меѓу 

ја дадов по пресудата за Красниќи, 
според која тој требаше да одлежи 18 
месеци казна затвор. Имено, Красниќи 
беше осуден на само една седмица 
пр ед изборите за градоначалник во 
Оп штина Сарај. Кондовчанецот мора-
ше да биде осуден за да се покрене на-
ционалистичкиот адреналин кај ал бан-
ските жители на Сарај. Како по оби чај, 
тие се палат на тоа. На квази херои, а 
не на тоа кој кандидат ќе им ги реши 
комуналните проблеми. ДПА, освен 
Кра сниќи, немаше друг адут на избо-
рите. Мораа да победат. Агим беше 
жрт вата на "репресивната државна 
тортура". Откако победија, пресудата 
за Красниќи повеќе не важеше. По вле-
чена е. Мисијата заврши. Заклучок е - 
Агим Красниќи беше краткорочно осу-
ден за да победи ДПА во Сарај. Зошто 
денес одлуката на судот е ништовна? 
Се надевам Трајанов нема повторно да 
ме демантира дека имам погрешна 
анализа. Сè е јасно. Дали можеби и ова 
е договор меѓу коалиционите партне-
ри од власта? Груевски денес наводно 
жали што судот донел ослободувачка 
пресуда, но дали можеби не се крие 
некаков дил меѓу него и "големиот 
брат" Тачи. Така своевремено правеа 
Љубчо и Џафери за разно-разни неш-
та, правеа и Црвенковски и Бучковски 
со Ахмети. Па, до кога? До кога ќе се 
жалиме дека Брисел ни "мава" жешки 
шлаканици? Заслужуваме и клоци од-
зади. Да правиме вакви авантури во 
предвечерјето на поканата за влез во 
НАТО и во периодот кога се очекува 
датум за почеток на преговорите во ЕУ, 
навистина е лудо.

Првите информации за вооружените групи во Кондово се 
појавија непосредно пред референдумското изјаснување за 
новата територијална организација на Република Македонија. 
Тоа беше многу симптоматично. Чинот претставуваше отворен 

притисок и закана до 
македонските гра ѓа-
ни дека евентуалниот 
успех на референ ду-
мот ќе значи и по че-
ток на нов воен виор 
во Македонија. Не 
можејќи да преземе 
воена акција во Кон-
дово, како секоја зре-
ла држава, Бучковски 
одлучи преку одлу ка-
та на судот во Скопје 

да ја реши состојбата. Дури и му "влепи" вербална шлаканица 
на Груевски дека треба да му држи часови како се решаваат 
безбедносните кризи во државата. Додека судијката Кацарска 
се колнеше во независноста на судството, со оваа изјава Буч-
ков ски потврди дека власта му наметна одлука на судот, со 
што се потврди огромното влијание на власта врз судството. 
Еро зијата на правната држава тогаш доживеа кулминација. 

ВМРО-ДПМНЕ и ДПА. Никој не може 
тоа да го демантира. Ако некој и се оби-
де тоа да го направи, ќе биде плитко. 
Неодамна, претседателот на Демократ-
ски сојуз, Павле Трајанов, ме прекори 
дека била неиздржана анализата која 

ЗАРЕМ ОВА ОРУЖЈЕ ЗАПЛЕНЕТО ВО КОНДОВО НЕ Е ЗАРЕМ ОВА ОРУЖЈЕ ЗАПЛЕНЕТО ВО КОНДОВО НЕ Е 
ДОВОЛЕН ДОКАЗ ЗА ПОСТОЕЊЕ КРИВИЧНО ДЕЛО?ДОВОЛЕН ДОКАЗ ЗА ПОСТОЕЊЕ КРИВИЧНО ДЕЛО?
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ДОКАЗИ ВО СИТЕ 
БОИ, А ДАЛТОНИСТ 

ГИ ГЛЕДА
Најголемата глупост која досега е ис-

кажана од македонското судство, исто 
така, е поврзана со случајот "Кондово" 
и со Агим Красниќи како главен актер во 
таа епизода. Објаснувањето од судиј-
ката која го водеше процесот против 
Красниќи беше кратко и јасно - немало 
кривично дело според кое Красниќи 
можел да се осуди. Ем смешно, ем тра-
гично. Да ја потсетиме госпоѓата на ко-
ја правдата и вистината й се репер за 
работа на неколку факти кои недво-
смислено ја соборуваат нејзината "вис-
тина". Во декември 2004 година албан-
ската полиција открила и запленила 
три ракети од типот Стрела "2М" земја-
воздух, наменети за Кондово. Тогаш би-

га. Зарем овој факт, кој сè уште докрај 
не е анализиран, не е доволен за су-
дот? Потоа, што беа вооружените лица 
на влезот и на излезот од Кондово? За 
денес да зборувате дека нема еле мен-
ти за кривично дело подготовка на те-
роризам, а притоа со месеци некој 
јавно и со закани да ве држи на нишан 
дека ќе ви го гранатира главниот град, 
навистина е поразително. Красниќи и 
неговите вербално секојдневно й се за-
кануваа на македонската власт дека ќе 
почнат војна доколку ова или она не 
им се исполни. Како треба државата да 
постапува во такви ситуации? Со ос-
лободување од одговорноста и со об-
јаснување дека нема кривично дело? 
Па, до денес Шешељ веќе одлежа чети-
ри години во затворот во Шевенинген 

"Тоа што сега треба да се направи е 
институциите на државата согласно 
законите и Уставот да си ја извршат 
својата задача. Моите информации и 
оперативните планови веќе се под-
готвени и верувам дека првата задача 
на Владата ќе биде справување со со-
стојбата во Кондово", рече Црвен ков-
ски во декември 2004 година. 

Сосема доволен аргумент дека она 
што се случувало таму се коси со Ус та-
вот и со законите. И за овде ли судиј-
ката нема кривично дело? Случајот 
"Крас ниќи" претставува опасен пре се-
дан за правдата и за судството во Ма-
кедонија. Неговата група не само што 
ги собираше незадоволните од војната 
во 2001 година, туку знаеше Кондово 
да го претвори во собиралиште за екс-

Случајот "Крас ни-
ќи" многу потсетува 
на случајот "Раштан-
ски лозја". Се раз би-
ра, актерите се раз-
лични, но околнос-
тите ре чиси иден тич-
ни. На ед ната страна 
вмешана ма кедон ска-
та, на дру гата албан-
ската стра на. Теро ри-
зам ваму, теро ризам 
таму. Фар са на едно-
то место, театар на 
другото. И двата случаја беа поразителни за ма ке донското 
судство. За бележивме лош углед на меѓународен план. 

за вербален деликт на почетокот на 
вој ните во поранешна Југославија и 
притоа му се заканува опасност дека 
во догледно време нема да излезе од 
таму. Македонија ќе го суди Красниќи 
за украден компјутер во вредност од 
50.000 денари. Што е ова? И потоа др-
жавата сака граѓаните да ја вратат до-
вербата во македонското судство. На 
ваков начин, никогаш. Доколку еден 
обичен граѓанин украде чоколада од 
продавница ќе добие поголема казна 
од онаа за што Красниќи и неговите се 
товарат. Нема правна држава. И оваа 
власт, со вакви потези полека но си-
гурно ќе почне да ја топи популарноста 
која на почетокот од мандатот ја стекна 
кај граѓаните. Последниве триесеттина 
дена очигледно таа влегува од лави-
ринт во ќорсокак и обратно. Ако нема 
кривично дело за Красниќи, зошто свое-
времено претседателот Црвен ковски 
повикуваше на акција, сметајќи дека 
сè друго е исцрпено, дека политичкото 
влијание и посредување не ги дале 
очекуваните резултати? 

тремисти и криминалци од Косово. Из-
бегнувањето на власта да спроведе 
полициска операција за воспоставу-
вање на редот и поредокот во тој ре-
гион не й доликуваше на способна др-
жава, како што сакаше да се декларира. 
Со одбивањето да соработува со судот 
Красниќи веќе го направил престапот. 
Потоа тој бараше фер судење. На крај 
го доби како во бајките. Тој не е ос ло-
боден, туку буквално амнестиран. Оној 
кој го амнестираше Красниќи неспор-
но треба да одговара за кршење на 
Уставот на Република Македонија. Су-
дот беше само понизен и понижен из-
вршител на налогодавецот кој е во из-
вршната власт. Ако Груевски го крити-
куваше Бучковски за сервилност кон 
ДУИ во случајот со Красниќи, сега тре-
ба да има доблест и да признае, како 
носител на власта, што навистина се 
крие зад ослободителната пресуда. Не 
треба јавноста да се замајува дека су-
дот сам одлучил. Ниту претшколски 
деца веќе не веруваат во вакви при-
казни. 

Бујар и Рејмонда Малечка 
одлежаа една година затвор 
само за снимките кои ги на-
правија во Кондово и неговата 
околина. Материјалот кој таму 
го снимија беше доволен за да 
се најдат зад решетки како на-
водни соучесници на групата 
од Кондово. Сега во делото про-
тив Красниќи истите снимки на 
Малечка не се доволен доказ 
дека се подготвувал тероризам. 
По сè изгледа,  отсега натаму, 
набљудувачите на настаните 
ќе сносат поголема вина и од-
говорност од вистинските акте-
ри на настанот. Македонија 
ама терски падна и на овој ис-
пит. Македонските власти тре-
ба да престанат да го газат пра-
вото, за сметка на нивните коа-
лициони интереси. Во Брисел 
тоа се бележи на негативното 
конто за Македонија. 

ле уапсени четворица шверцери, ме ѓу 
кои и братучедот на генералниот ди-
ректор на полицијата, Бајрам Ивраи. 
Ракетите биле купени од Република 
Срп ска, по 100.000 евра за парче. Со 
нив требало да се гранатира центарот 
на Скопје или згради во населбата Кар-
пош 4. За тоа говорат и фотографиите 
од оваа скопска населба направени од 
тандемот Малечка. Сè тоа било во спре-


