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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

Нашата држава е многу 
ранлива на повремените 
хиперактивни однесувања на 
одделни партии, кои во 
неможност да ги остварат 
своите пренадуени цели се 
закануваат со замена на 
политичката борба со 
излегување на улица или по 
планините, најчесто поради 
нивната политичка 
недооформеност и култура, 
како и несоодветното 
дејствување на надлежните 
државни органи поради 
нивната политизација. Што 
прави полицијата во Европа 
доколку некој се закани со 
употреба на оружје?

Нарушувањето на 
безбедносните состојби не се 
надминува со сувопарно 
соопштение на Советот за 
национална безбедност дека 
се работи за криминални 
групи, кои немаат поддршка 
кај населението, туку со 
енергична акција која ќе 
значи одвраќање на секаква 
помисла за обид за 
дестабилизација на 
состојбите во земјата.

Дали настаните од 
конфликтот во 2001 година, 
кои имаа руинирачко дејство 
врз стабилноста на државата, 
претставуваат основа за 
извлекување на неопходни 
искуства, кои ќе се користат 
во менаџирањето со 
евентуалните нарушувања 
или загрозување на 
безбедносните состојби, кои 
ја отсликуваат и нашата 
способност да ја зачуваме 
сопствената  држава.

ЈА ГЛЕДААТ Л  И КРИЗАТА?ЈА ГЛЕДААТ Л 

П О Л И Т И К А  И  Б Е З Б Е Д Н О С ТП О Л И Т И К А  И  Б Е З Б Е Д Н О С Т

Во последно време сè почесто во 
Македонија се случуваат напади врз 
полициски станици или па троли 

во кои гинат припадници на МВР, доаѓа 
до пресметки меѓу криминални банди 
со извесна политичка провиниенција, се 
пласираат закани за референдум за от-
цепување на делови од државната те ри-
торија, се регистрира појава на пара вое-
ни групи на границата кон Косово, се на-
паѓаат цивилни лица на кои им се вре-
жуваат ознаките на УЧК, што заедно со 
за каните на ДУИ за излегување од Со бра-
нието на Македонија или изјавите на неј-
зините градоначалници дека за нив е 
валиден Законот за употреба на зна ми-
њата на заедниците во РМ, претставуваат 
сериозни индиции кои и на најслабата 
разузнавачка служба во светот ќе й по-
служат како основа за алармирање на 
највисокото државно раководство дека 
во земјата се одвива сценарио за деста-
билизација на состојбите или за созда-
вање нова криза која треба да биде раз-
врска на проблемот со Косово. Само 
наивен човек би помислил дека сè тоа е 
резултат на некоја спонтаност во веч-
ното тркало на политичките случувања 
и турбуленции, особено ако тие настани 

веќе еднаш беа видени и доживеани во 
предвечерието на етничкиот конфликт 
од 2001 година, кој имаше и сè уште има 
сериозни последици врз севкупните сос-
тојби во државата и кои го закочија неј-
зиниот пат кон евроатлантските инте гра-
ции. Сите наведени инциденти, напади и 
дејствувања се регистрираат во време 
кога во соседството сè уште не може да 
се изнајде конечно решение за идниот 
статус на покраината Косово и кога Гр-
ција се обидува на секаков начин да ја 
прикаже Македонија како нестабилна  
др жава што произлегува од нејзината 
Сизифовска борба околу нашето уставно 
име во пресрет на одлуката за прием во 
НАТО пактот, што допрва ќе се интен-
зивира.

ПОЛИТИЧКИТЕ 
ПАРТИИ КАКО 
ФАКТОРИ  НА 
БЕЗБЕДНОСТА

Во оваа смисла, наместо очекуваното 
едногласие на државното раководство 
и решително отфрлање и осудување на 
таквите очигледни акции, од седницата 
на Советот за национална безбедност 
повторно добивме оценка дека се ра-
ботело за дејствување на криминални 
структури кои немаат поддршка кај на-
селението. Но, зошто тогаш Советот им 
препорача на политичките партии да 
бидат поактивни на теренот во насока 

на смирување на состојбите? Во ваква 
ситуација, секаде во светот, на над леж-
ните безбедносни органи им се дава на-
редба енергично да ја сузбијат таквата 
криминална дејност. Кај народот остана 
впечатокот дека на тој начин највисокото 
македонско раководство сака да ги за-
бошоти информациите од теренот дека 
на Шар Планина се шетаат паравоени 
групи дојдени од Косово, за кои се на-
викнавме од страна на КФОР и на УНМИК 
да слушаме дека тие немаат никакви ин-
формации за таква работа! Всушност, по-
тврда за нивното појавување може да 
биде и изјавата на одделни лидери на 
албанските партии во Македонија дека 
имало случаи на самоорганизирање на 
Албанците, кои на таков начин сакале да 
се заштитат и од евентуалното дејс тву-
вање на паравоените групи на т.н. "Гарда 
на цар Лазар", кои се регрутирале и на 
наша територија, со намера да дејству-
ваат во случај на еднострано прогла су-
вање независност од страна на Приш-
тина.

Во гигантската битка која се води меѓу 
Приштина и Белград, и едната и другата 
страна, се обидуваат да ја вовлечат и 
Македонија, во што тукашните Албанци, 
како Фазли Велиу, велат дека ќе форми-
рале и армија од 10.000 луѓе кои ќе го 
бранеле Косово, додека од друга страна, 
пак, се обидува да се покаже дека ко сов-
ското прашање  не е само "генеричка" 
српска болка и дека евентуалното ре ше-
ние на неговиот иден статус без соглас-
ност на Белград може да предизвика 
нова војна на Западен Балкан.

КОГА ЌЕ ИМА            ИСТОВЕТНИ ОЦЕНКИ?КОГА ЌЕ ИМА    
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ЈА ГЛЕДААТ Л  И КРИЗАТА?И КРИЗАТА?

Во време кога македонската држава е 
исправена пред остварување на деце-
нис ките цели, за кои постои општ ме-
ѓупартиски консензус и висока соглас-
ност кај населението, која се мери и со 
95 проценти во поглед на намерите за 
влегување во НАТО и во ЕУ, опози цио ни те 
партии продолжуваат со својата аген  да 
за соборување на актуелната коа лиција 
на власт, заборавајќи и на сопствената 

одговорност во услови на усложнување 
на политичката клима и поради дејству-
вањето на странскиот фактор. Во оваа 
смисла оди и прашањето дали Уставниот 
суд на РМ токму сега требаше да ја об-
јави одлуката за укинување на делови 
од членови во Законот за употреба на 
знамињата на заедниците, а тоа не го 
направи речиси во период од две годи-
ни откако беше поднесена иницијативата 
од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Во медиу ми-
те се шпекулира со продолжената рака 
на претседателот на РМ, која очигледно 
имала некоја улога во овој поглед, ако се 
знае дека повеќето членови на тој држа-
вен орган се избрани за време на вла-
деењето на СДСМ! И тоа се прави во 
време кога во политичката сфера и на-
таму се актуелни обврските кои акту-
елната власт ги прифатила според од-
ред бите или усната согласност од т.н. 
"Мајски договор" меѓу ДУИ и ВМРО-
ДПМНЕ, кој содржи и донесување Закон 
за употреба на јазиците. И разбирливо, 
дојдоа заканите за спротивставување на 
одлуката на Уставниот суд за истакну ва-
ње на албанското знаме пред инсти ту-
циите на локалната самоуправа, во кое 
повторно предничат градоначалниците 
на ДУИ, коалиционите партнери на СДСМ 
во претходниот состав на Владата на Р Ма-
кедонија. Одделни медиуми дури по-
вторно ја елаборираат потребата за по-
ведување "импичмент" за претседателот 
на државата и поради неговото пре-
кршување на Уставот на РМ при предла-
гањето на двајца кандидати за Судскиот 
совет.

ДРЖАВНОСТА 
НЕМА ЦЕНА

Кога говориме за политизацијата на 
државата ќе се осврнеме и на работата 
на најсуптилните официјални органи, како 
ДБК, Агенцијата за разузнавање или вое-
ната разузнавачка служба во МО, чии 
информации за степенот на загрозе нос-
та на безбедноста во државата се градат 
во зависност од актуелната политика на 
партиите кои ги донеле на функција ра-
ководителите на овие служби. Тоа било 
особено изразено и на последната сед-
ница на Советот за национална безбед-
ност кога било констатирано големо раз-
идување во поглед на оценките на ин-
дикаторите кои треба да послужат за ре-
левантна и вистинска оценка за безбед-
носните состојби во државата. Со еден 
збор, проблемите на кохабитацијата меѓу 
претседателот на Републиката и претсе-
дателот на Владата на РМ се провле ку-
ваат и натаму, и покрај постојаните ука-
жувања од Брисел за политичката кул-
тура на македонската политичка елита и 
во конечна смисла за нејзино единство 
и консензус во поглед на решавањето на  
најважните проблеми и прашања од 
национален интерес.

Со ваквиот инает или сурова спро тив-
ставеност на партиите на власт и оние 
од опозицијата, ние всушност сами го 
снижуваме меѓународниот углед на др-
жавата, која конечно почна да добива 
некакви позитивни оценки во оства ру-
вањето на заложбите за борба против 
организираниот криминал и за подобру-
вање на економските услови кои ќе 
овозможат нови странски инвестиции. 
Во тој поглед и не треба да не чуди нај-
новиот "недефиниран" предлог на по сред-
никот во преговорите со Грција околу 
уставното име, Метју Нимиц, кој за нас 
значи и извесно враќање кон периодот 
од донесувањето на Лисабонската декла-
рација од страна на ЕУ, кога едноставно 
ни беше речено да си побараме поинак-
во име од она кое го имаме!

Но, сепак македонската политичка ели-
та покажа дека може да ги брани инте-
ресите на државата и нејзиното вековно 
име, со експресното одбивање на так ви-
от "непристоен" и во секој случај нео че-
куван предлог од медијаторот на ООН, 
Метју Нимиц. Некои велат дека тоа е на-
правено избрзано и без опстојни ана лизи, 
но според наши оценки таквиот по тег на 
македонското раководство значи чекор 
напред во поглед на градењето на един-
ствени ставови во однос на интегритетот 
на државата и нејзиниот меѓународен 
углед, односно ентитет, со кој никој не 
може да си игра како што сака! Иако сè 
тоа дојде како контрапункт на тради цио-
налната слабост на македонската поли-
тика - да се дејствува енергично дури 
кога ножот ќе дојде до коската! Но, да се 
надеваме дека од сè тоа ќе се извлечат 
позитивни искуства, кои ќе значат и по-
офанзивна поставеност на македонската 
надворешна политика и дипломатија во 
однос на спротивставувањето на акции те 
на грчката политика, која на секој начин 
ќе се обиде да покаже дека Македонија е 
страната која всушност не ги почитувала 
одредбите од привремената спогодба од 
1995 година!?   

      

КОГА ЌЕ ИМА            ИСТОВЕТНИ ОЦЕНКИ?   ИСТОВЕТНИ ОЦЕНКИ?

ЌЕ СЕ ПОВТОРИ ЛИ ЌЕ СЕ ПОВТОРИ ЛИ 
2001 ГОДИНА?2001 ГОДИНА?


