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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

 ВО ИМЕ НА БЕЗБЕДНОСТА     

Пред состанокот на Со-
ветот за национална 
безбедност, кој го сви-

ка претседателот на Репуб-
лика Македонија Бранко Цр-
венковски, меѓу тројцата нај-
високи функционери во зем-
јава, шефот на државата, пре-
миерот Владо Бучковски и ми-
нистерот за внатрешни ра бо-
ти Љубомир Михај лов ски-Џан-
го, постои начелна согла с ност 
да се реши про блемот со Кон-
дово, кој се раз влече до не до-
глед и без милосно го пот ко-
пува без бедносниот си стем. 

Ова беше решено на по-
следната средба во Охрид, 
каде што се разговараше за  
круцијалното прашање, но от-
како претходно тројцата си 
упатија остри критики преку 
медиумите, без да ја преземат 
одговорноста врз себе за ло-
шата ситуација во скопското 
предградие. На тој начин, по-
литичарите уште еднаш пока-
жаа дека нај важ ната алка во 
синџирот, ко ха битацијата не 
функцио нира. 

Таа се наоѓа во криза, би-
дејќи покрај прав ните недо-
рече ности околу над  леж нос-
тите во врска со ан гажи ра ње-
то на полицијата и на војската, 
пр ечки претста вуваат и лич-
ни те суети и ам биции, кои за-
ед но со ло шата слика од функ-
цио ни рањето на овој сег мент 
во 2001 го ди на, се глав ните 
про блеми за нереша вање на 
си туацијата во Кон дово и по-
широко. 

Охридската средба на која министерот за вна т-
решни работи Љубомир Михајловски-Џан го 
доби целосна поддршка од претседателот 
Бранко Црвенковски и од премиерот Владо 
Бучковски за спроведување на потребните 
мерки за решавање на случајот "Кондово" е 
изнуден компромис, кој произлезе како ре-
зултат на сложеноста на ситуацијата околу 
Скопје и сè побројните информации за пов-
торното активирање на дестабилизаторските 
сили во Гостиварско, Дебарско и Липковско.

И додека државниот врв решава за случајот "Кон-
дово", се појави нов случај - напад на по ли-
циската станица во селото Вратница. 

КОМПРОМИС

Имено, веста дека на ох-
ридската средба им се даде 
целосна поддршка на МВР и 
на министерот Михајловски 
за преземање на потребните 
активности, бидејќи кога ста-
нува збор за спроведување 
на Уставот и на законите, не-
ма простор за политички кал-
кулации, не претставува из не-
надување туку изнуден ком-
промис, кој е диктиран од сло-
женоста на ситуацијата околу 
Скопје и поради сè побројните 
информации за повторното 
активирање на дестабили за-
торските сили во Гостиварско, 
Дебарско и во Липковско. От-
таму крајно мудро и внима-
телно мора да се пристапи 
кон решавањето на пробле-
мот, бидејќи рак-раната, гру-
пата на Адем Кр асниќи, не е 
лесен залак за полицијата. 
Многу пати таа покажа дека е 
тврд орев, кој наоѓа поли тич-
ка поткрепа кај албанскиот 
фактор во земјава, ДУИ и ДПА. 
Нивните тесни врски никогаш 
не пре станале со дејствување 
и со поддршка на групата во 
ова скопско село. Покажу ва-
њето сила за време на актив-
нос тите, поврзано со новата 
те риторијална поделба во РМ, 
претставува елоквентен при-
мер за немоќта на инсти ту ции-
те на државата, кои вс ушност 
ни по четири го дини од вое-
ниот конфликт во 2001 година 

не успеаја да ги вратат мирот, 
редот и безбедноста во криз-
ните ре гиони. Во ме ѓувреме, 
држав ниот врв кој не успеа да 
из најде соодветни мерки за 
смирување на деста били зи-
рачките фактори, се од  не су-
ваше како риба на су во. Тие 
од власта постојано ме ѓу се бе 
се обвинуваа, бидеј ќи кон тро-
лата им бега од рацете. Тоа го 
потврдија бројните по раки, 
кои беа испратени пре ку ме-
диумите. Сепак, от ров ните стре -
ли не ја по го ди ја цел та, па та-
ка "силум при лика" "тр ојцата 
мускетари" мо раа да ја за ко-
паат секи рата. Кој друг ќе ре-
шава за горчливата чорба, ако 
не тие?! Тие се на оѓаат во иста 
ситуација, како што се чув ству-
ваше Георги евски на по че то-
кот од кризата во Тану шевци, 
само што сега постои огромна 
разлика во однос на тогаш-
ните случу ва ња. Име но, се раз -
ликуваат и ролјите и актерите. 
Оние кои беа во опозиција и 
во плани ните околу тетов ско-
то Кале, на Ск опска Црна Гора, 
сега си иг раат власт. Дали влас-
та ќе има смелост, од носно 
доб лест да ги уапси остато ци-
те од ОНА? 

Во пресрет на седницата 
на Советот за национална без-
бедност, која претсе да те лот 

Бранко Црвенковски ја најави 
за 15 јули, на заед ничка маса 
седнаа шефот на државата, 
премиерот и пр виот човек на 
МВР. Шефот на државата Бр-
анко Црвенков ски, премиерот 
Владо Буч ковски и минис те-
рот за вна трешни работи Љу-
бомир Михајловски-Џанго, се 
дого во рија да ги коорди ни-
раат активностите за разрешу-
ва ње на проблемите со скоп-
ското село Кондово. 

"На ср ед бата им се даде 
целосна под дршка на МВР и 
на ми нис те рот Михајловски 
за презе ма ње на потребните 
активности, бидејќи кога ста-
нува збор за спроведување 
на Уставот и законите, нема 
простор за по литички кал-
кулации", изјави портпаролот 
на претседателот на РМ, Ва-
лентин Николовски. 

Вак вата оценка дојде како 
резултат на неодамнешната 
реакција на првиот човек на 
Бирото за јавна безбедност 
во МВР, Цане Чапраговски, кој 
за ул тимативната изјава на 
прет  седателот на државата кој, 
меѓу другото, истакна де ка по-
лицијата мора во нај ско ро вре-
ме да го разреши слу чајот "Кон-
дово", рече дека ја доживеал 
како провокација.

Првите луѓе во државава ја 

"ТРОЈЦАТА МУСКЕТ    АРИ" МОРААТ ДА ЈА "ТРОЈЦАТА МУСКЕТ  
"ЗАКОПААТ"      ДИСХАРМОНИЈАТА"ЗАКОПААТ"    



19  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 576 / 15.7.2005

      И МИРОТ НА МАКЕДОНИЈА

"прочешлаа" изјавата на ди-
ректорот Чапраговски, би деј-
ќи тој му одговори на Црвен-
ковски дека "ситуа ци јата во 
ова скопско село е прв про б-

ливо кон ма кедонските на цио-
нални чув ства. Имено, то гаш 
настана инцидент, по вер бал-
ната рас права со ми нистерот 
за вна трешни ра боти, Љубо-

тепала 72-годишна старица и 
13-го дишно дете. 

"Собираме информации и 
го истражуваме овој пред мет. 
Претставката е доста ве на до 
нас во име на селаните од 

НАПАД ЗА "ПОТСЕТУВАЊЕ"

И додека некој се обидува безбедносната состојба да 
ни ја прикаже како стабилна, се случи напад на поли-
циската станица во село Вратница. Таа беше на падната 
на 12 јули, околу 1 часот по полноќ. Според неофицијални 
информации, врз неа било стрелано од автоматско оруж-
је, но и од потешко вооружување. Во нападот нема по-
вредени, иако во моментот во неа имало шест полицајци, 
четворица Македонци и дв ајца Албанци. Причинета е 
само материјална штета на полициската станица, смес-
тена во две монтажни бараки. Полициската станица во 
Вр атница се наоѓа на околу 50 метри од регионалниот 
пат Тетово - граничен премин Јажинце. Истрагата е во тек. 

"ТРОЈЦАТА МУСКЕТ    АРИ" МОРААТ ДА ЈА  АРИ" МОРААТ ДА ЈА 
"ЗАКОПААТ"      ДИСХАРМОНИЈАТА ДИСХАРМОНИЈАТА

лем на безбед нос ните струк-
тури, но оти тие самите ќе оце-
нат кога ќе преземат ак ција". 
Дирек то рот на Бирото за јав-
на без бедност оцени дека из-
ја   вата на шефот на др жавата 
прет ставува фрлена ракавица 
за безбедносните сили и таа е 
голема прово ка ција. 

"Ние са ка ме да спро ве деме 
акција, но сепак ризикот и пос-
ле диците да бидат нај мали ка-
ко по на шите безбед носни си-
ли, така и онаму каде што деј-
ствуваме", потенцира Ча пра-
гов ски. 

Дури по сите на с тани, на 
средбата во Охрид про из лезе 
заклучокот дека во од нос на 
ваквите настапи "по ли циските 
чиновници тре ба да си ја 
вршат својата ра бота, а не да 
даваат по ли тички ко мен тари, 
зашто не мале креди би литет 
за тоа".

КАВГАЏИЈА

Истовремено, познатиот кав -
гаџија и поранешен член на 
ОНА, а сега пратеник, Џе заир 
Шаќири-Хоџа, се бори за сво-
јата вистина, иако прет ходно 
на собраниската Ко ми сија за 
одбрана и без бед ност се од не-
суваше безоб разно и нав ред  -

мир Ми хајловски, Шаќири ре-
вол тирано ја на пуш ти салата 
и извика "сла вомакедонци". За 
ова Шаќири вели: 

"Бев изнервиран затоа што 
министерот Михајловски ме 
нарече лажго кога му ги пре-
несов аргументите дека по-
лицијата во Брест тепала же-
ни и деца и дека ги ог ра била 
селаните. Тоа беше при чината 
за инцидентот. Го под држувам 
секое апсење на лица за кои 
има распишано потерници и 
кои се сто ри тели на крими-
нални дела, но не можам да 
дозволам да бидат тепани же-
ни и деца". 

Тој ја истерува правдата кај 
неговиот сонародник, на род-
ниот правобранител Иџет Ме-
мети. Според Хоџа, при ак ци-
јата во селото Брест поли ци-
јата малтретирала жители, а 
притоа "правејќи се тошо" за-
борави да потенцира дека во 
таа акција МВР заплени пого-
лемо количество оруж је. Хоџа 
покрена иницијатива пред на-
родниот правобра нител Иџет 
Мемети за наво дното бру тал-
но однесување на македон-
ската полиција. Пратеникот 
од оваа изборна единица тв р-
ди дека собрал докази за на-
водното бру тално однесу ва-
ње на поли цијата, при што таа 

Брест. Како доказен мате ри-
јал се приложени фото гра-
фии. Не можам да кажам што 
има на тие фотографии доде-
ка не заврши истрагата", из-
јави Уранија Пировска, порт-
паролка на правобра нителот 
Мемети.

Претставката не е доста ве-
на и до Хелсиншкиот ко митет 
за човекови права. Тоа е уште 
една институција каде што 
обично граѓаните се жа лат 
кога некоја државна ин сти-
туција им ги повредува пра-
вата. 

Пратеникот Шаќири, по-
крај сликите, наводно обез-
бедил и сведочења од жи-
телите на двете села. Тој об-
вини и дека при акцијата во 
Блаце полицајците краделе 
пари и злато. 

"Доставив докази дека е 
тепано цивилно население, 
меѓу кое и деца и постари ли-
ца. Полицијата ги прече кори 
овластувањата. Фото графи ите 
и сведочењата се доволни за 
некој да од го ва ра", истак нува 
Шаќири.

По претресите на куќата на 
Хамди Бајрамовски - Бре за во 
Брест полицијата за плени ав-
томатски пушки, гранати, уни-
форми, мино фр лач и 300.000 
куршуми. Во Министерството 

за вна треш ни работи тврдат 
дека ак циите во Брест и во 
Блаце се изведени професио-
нално.

СТРАЖИ

Жителите на Брест, Тану шев  -
ци и на Малина Маала пос та-
виле стражи да не се обиде 
полицијата да влезе во селата, 
тврдат разузна вачки извори. 

Според изворите, стра жи-
те наводно биле поставени на 
истурени позиции надвор од 
селото. Лицата биле во ору же-
ни, но без униформи. 

Изворите велат дека во 
Брест биле обновени некои 
од пунктовите од кризата во 
2001 година. Жителите биле 
вооружени со лесно пеша дис-
ко оружје, а според ин фор ма-
ции од безбедносните струк-
тури, биле коорди ни рани од 
група од 15 Косовци од Де-
балде, која пред не колку дена 
влегла во Брест. 

Весникот на албански ја зик 
"Лајм" објави дека почна ла го-
лема евакуација на жи телите 
од овие три села и дека во 
Косово заминале же ни, деца 
и старци од педе сетина се-
мејства.

Официјална потврда за 
овие информации нема ниту 
од надлежните министерства, 
ниту од странските мисии во 
земјава. 

Информациите не ги по твр-
дува ниту, пак, ги де ман тира 
пратеникот од овој крај Џе за-
ир Шаќири-Хоџа. 

"Навистина не сакам да 
шпе кулирам оти работата е 
сериозна. Немам ниту на ме ра 
да давам такви инфор мации, 
оти очигледно дека на власта 
не й е многу грижа за луѓето и 
за состојбата во тој крај. Јас 
сум пратеник од опозицијата. 
Досега правев сè што е во 
моја моќ да по могнам во ре-
шавањето на состојбите, но 
ба дијала", из јави Шаќири. 


