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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

З А  П О З И Ц И Ј А ТА  И  З А  О П О З И Ц      И Ј А ТА  Н Е  Е  З А  П О З И Ц И Ј А ТА  И  З А  О П О З И Ц   В А Ж Н А  Д Р Ж А В А ТА  Т У К У  В Л А С ТА

ГОЛЕМАТА "БО   ЦКА" НАГОЛЕМАТА "БО   
МАКЕДОНСКИ   ОТ ЕЖ?!МАКЕДОНСКИ 

Поминаа повеќе од 365 дена од 
владеењето на оваа власт, која 
без малку ќе беше одбележана 

како "ера на премиерот Никола Груев-
ски", бидејќи ниту едно друго минис-
терство не се истакна или не се одвои 
од општото сивило кое ги завладеа дру-
гите ресори од Владата на РМ. Општ е 
впечатокот дека и анемичната опози-
ција се стопи со власта, така што поли-
тичката конфузија или опасната дис-
функција на системите во Република 
Македонија, ги зафати сите општествени 
пори. 

Да не беше собранискиот инцидент, 
во кој сериозно се скараа раководните 
лица на ДПА и на ДУИ, поточно раз ме-
нија по некоја тупаница за да дојдат на 
власт, како и куршлусот на припад ни-
ците на полицијата кај наплатната ста-
ница крај село Желино, не ќе можевме 
да поверуваме дека нешто поинтересно 
се случува на домашната политичка 
сцена. 

Меѓутоа, ако се навратиме на сите 
посериозни инциденти, кои се случија 
во текот на овие сега изминати 365 
де на, ќе можеме да забележиме дека 
всушност се работи за нешто многу по-
длабоко, кое многу далеку е скриено од 
очите на јавноста.

Кој сè работеше од зад грб и против 
кого се одвиваа активностите на те ре-

Првенците на опозиционата 
македонска опера се обидуваа 
да дознаат информации за 
фирмите во Карлови Вари во 
Чешка, односно дали се 
затворени, кои му се 
деловните пријатели на 
газдата, чие име им е добро 
познато на адресираните 
господа.

Атакот да се влијае врз 
незадоволството во НСДП или 
врз намерите на големиот 
"брат" ДПА не успеа, бидејќи 
нивните пресметки сè уште ги 
држат во "брак", без разлика 
што претходно очи си вадеа 
или си упатуваа директи, 
аперкати или крошеа. Тоа 
значи дека сценариото за 
купување на пратеничкиот 
мандат й пропадна на 
опозицијата, но сепак тоа го 
стори власта, која пред нос им 
"украде" неколку пратенички 
мандати.

нот? На еден или на друг начин опасно 
се ширеа и се реализираа две заемно 
конфронтирани тези, кои постојано се 
испреплетуваа или се надоврзуваа на 
шемата која ја ткаеја партиските вој ни-
ци и нивните приврзаници.

Опозицијата се обидуваше да ја ос-
вои власта на недемократски начин, но 
истовремено и власта не беше многу 
нежна, така што вешто ги ескивираше 
сите напади само да ја одржи тешко 
стекнатата власт.

ИНВОЛВИРАНОСТА 
НА ФУНКЦИОНЕРОТ

Во играњето власт или во трчањето 
по власт се криеше горчливата вистина, 
а тоа дека овие политички турбуленции 
придонесоа за запирање на реформите 
поврзани со евроатлантската инте гра-
ција. А, сè почна со промената на ста-
нарите и на политичката конјуктура во 
Владата на РМ. 

Имено, пред завршувањето на пр ви-
те три месеци од влегувањето на ка би-
нетот на премиерот Никола Груевски 
во зградата на "Илинденска", проструи 
веста дека се подготвува "атентат" врз 
премиерот, бидејќи тој се "замерил" со 

некои моќни центри во Македонија и 
надвор.

По оваа непроверена или непо твр-
дена информација обезбедувањето на 
Груевски го стегна обрачот, така што 
формирајќи три безбедносни круга око-
лу "вратот на премиерот" го скуси ма-
неварскиот простор за некакви си без-
бедносни ризици. Меѓутоа, потегот ги 
осоколи непријателите на власта да 
продолжат да го опипувааат крвниот 
притисок на претседателот на Владата 
и на неговите најблиски министри и 
функционери. Нешто подоцна се случи 
"Чочоровска", која влета во делот од 
тајната игра која меѓу себе цело време 
ја водат двете главни партии во Маке-
донија. Релациите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и 
СДСМ компромитираат многу истак на-
ти членови на партиите но, исто така, ги 
инволвираат и вработените во минис-
терствата да работат за едната или за 
другата страна. Тоа значи дека без раз-
лика што примерот со "кокаинскиот 
прав" претставува најопасен материјал 
за создавање енормни богатства и пре-
красна можност за зголемување на бро-
јот на зависниците од наркотични сред-
ства, сепак скапоцениот плен е и поли-
тички контраудар на ВМРО-ДПМНЕ, кој 
беше адресиран кон противникот. На 
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се затворени, кои му се деловните при-
јатели на газдата, чие име им е добро 
познато на адресираните господа.

Тие долго време го опсервираа функ-
ционерот од власта, бидејќи знаеја де ка 
со еден удар ќе можат да го уништат 
"технократот", но сепак волкот навреме 
се повлече, иако карактерот не го сме-
нил и дружбата со сомнителните бело-
светски типови продолжува да се од-
вива со несмален интензитет.

Но, откако пионот испрати глас до 
власта, провокациите или помес тува-
њата продолжија да се интензивираат и 
да се комплицираат. Битката се на сочи 
кон партиските и коалиционите сос-
тојби.

ЕКСКЛУЗИВНОСТ НА 
БАДЕНТЕРОВОТО 

ПРАВИЛО
Ракавицата која ја фрлија опози цио-

нерите претставуваше прв сериозен 
обид за освојување на власта. Но, по 
неуспехот активностите ги пренасочија 
кон нарушување на комодитетот на 
односите меѓу коалиционите партнери 
во владејачката гарнитура. Сепак, и 
овој атак пропадна, бидејќи не созреаја 
условите да се влијае врз незадо вол-
ството во НСДП или врз намерите на го-
лемиот "брат" ДПА. Нивните пресметки 
сè уште ги држат во "брак", без разлика 
што очи си вадеа или си упатуваа ди ре к-
ти и крошеа. Тоа значи дека не се ак-
тивира "Амдибајрамското време". Сце-
нариото за купување  пратенички ман-

клузивно право на власт и уште пого-
лемо авторско право врз Бадентеровото 
правило. Може ли ова правило да й 
припаѓа само на албанската заедница 
во Република Македонија? Не, меѓутоа 
токму на оваа карта се надеваше и сè 
уште опозицијата се надева дека ќе ја 
преземе власта од премиерот Никола 
Груевски, кој се сопна на тактиката, која 
ја применуваше во домашната политика 
за да го амортизира значењето на Ба-
дентер во донесувањето на законите во 
Собранието. 

Благодарение на тоа што најголемата 
македонска опозициона партија долго 
време се соочува со внатрешни пар-
тиски проблеми, власта ја одбрани сво-
јата чест и позиција, така што картите 
сега им се пата-пата.

ПАРТНЕРИТЕ 
ОСТАНАА ЖИВИ

Додека политичките противници си 
разменуваа ниски удари, Република 
Македонија сè повеќе станува заложник 
на нивните намери. Всушност, реално 
гледано, ниту позицијата ниту опо зи-
цијата, не сакаат да продолжат рефор-
мите во правосудството, но и борбата 
против корупцијата, која речиси е па-
рада на кичот и на холивудскиот гла-
мур.

А против што тие се бореа? 
За "становите" на Груевски, за "про-

дажбата" на земјиштето за "Рамстор", за 
"продавањето" на државниот имот на 
т.н. "содружници" на "Орка", за љу бов ни-
от "живот" на премиерот, за новата со-
пруга на експремиерот... итн.

Апсењата на директорите, на урба-
ната мафија и на другите функционери 
и ексфункционери го засенија значе-
њето на борбата против корупцијата, 
така што таа сега се врти во круг.

Зарем не ја разбраа пораката на пр-
виот човек на италијанската анти ма фи-
ја? Не, се правеа на удрени. Која власт 
сама се апси? Која власт ги апси парт-
нерите и компањоните во крадењето? 
Никоја, па затоа сме сведоци на дели к-
вентска криза, која нè води во созда-
вањето на македонското Потемкиново 
село.

Ако постоеше реална политичка вол-
ја, тогаш навистина ќе беше кон фиску-
ван имотот на корумпираните полити-
чари, кои цело време се напаѓаа и се 
плукаа, а во позадина го криеја крими-
налот во своите редови.

Тоа значи дека македонската поли-
тика е криминализирана до крајни гра-
ници. И бидејќи по обичај власта е слат-
ка, а уште послатки се парите, кои мо-
жат да се извлечат од "чекмеџето" на др-
жавата, борбата против корупцијата 
спласна. Со тоа Република Македонија 
останува да живее во овој див свет на 
Балканот, во кој сè помалку има сонце, 
а сè повеќе криминална душа. 

Кој сè работеше од зад грб и 
против кого се одвиваа ак тив-
ностите на теренот? Имено, 
опасно се ширеа или се реа ли-
зираа две заемно конфрон ти-
рани тези, кои постојано се 
испреплетуваа или се надо вр-
зуваа една на друга, би дејќи 
шемата им е потполно иста.

Опозицијата се обидува да 
ја освои власта на неде мо-
кратски начин, но истовре ме-
но и власта не е многу неж на, 
така што вешто ги ескивира 
сите напади само за да се одр-
жи на власт.

овој начин беше испратен сигнал, кој ги 
заостри односите меѓу двата центра на 
моќ. 

Во меѓувреме, првенците на опо зи-
ционата македонска опера се обидуваа 
да дознаат информации за фирмите во 
Карлови Вари во Чешка, односно дали 

дат не й успеа на опозицијата, но тоа го 
стори власта, која пред нос й "украде" 
неколку пратенички мандати, со цел да 
ја покрие сметката која беше отворена 
со Бадентеровиот принцип. 

Додека ова се случуваше ДУИ по-
стојано ја "боцкаше" власта, барајќи екс-
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