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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

БЕЗБЕДНОСНАТА СИТУАЦИЈА ВО     

СÈ Е НОРМАЛ  
РАБОТИТЕ НИ Република Македонија 

повторно се соочува со 
проблемот на безбед-

носта, кој всушност од 2001 
година никогаш не бил сим-
нат од дневниот ред на ак-
туелната политичка сцена, 
бидејќи отсекогаш се корис-
тел како инструмент за пот-
кусурување со непријателите 
и со противниците и за ос т-
варување на нескромните ам    -
биции на лидерите на пар-
тиите.

Оттаму, на ова дискута-
билно прашање може да се 
гледа на неколку начини:  де-
ка нашава држава е жртва на 
нерешениот статус на Ко со-
во, кој како ѓавол ги мати 
односите меѓу граѓаните, но 
истовремено е и извор на 
други придружни проблеми, 
кои се поврзани со сè по го-
лемата амбиција на албан-
ската заедница во Македо-
нија да се претстави како кон-
ститутивен народ на земјава. 
Во овој контекст мора да се 
бара и втората причина за 
сложените внатрешни од но-
си, кои се предизвикани од 
исклучително тешката еко-
ном ска криза, која се про-
длабочува поради бези деј-
носта и неспособноста на ак-
туелната владејачка гарни-
тура и сè поголемото вли-
јание на меѓународниот фак-
тор кој се меша во внатре ш-
ното уредување на зем ја ва.  

Нападот на полициските 
станици во Вратница и на 
Бит-пазар, како и постојаните 
закани на Агим Красниќи од 

"Повеќе од јасно е дека во пресрет на одлуките 
за конечниот статус на Косово се подготвува 
контролирана нестабилност, поширока кон-
тролирана дестабилизација на Балканот. За-
тоа претседателот на Владата и прет се дате-
лот на државата не треба меѓусебно да се об-
винуваат или да градат свое алиби за евен-
туален негативен развој на состојбите, треба 
да се дејствува заеднички и со коор динирани 
активности можно е да ја из бег неме ната-
мошната криза", изјави лидерот на ДС, Павле 
Трајанов и поранешен министер за внат реш-
ни работи.

Кондово, се последици на 
севкупната сложена економ-
ска, но и безбедносна ситу а-
ција која се реперкуира врз 
општиот амбиент на живе е-
ње. Доколку се имаше храб-
рост, односно доблест да се 
повлечат навремени поли-
тички потези денес немаше 
да се занимаваме со после-
диците. Но, во контроли ра-
ниот нестабилен хаос постои 
една друга варијанта, која е 
дури поопасна за актерите 
во играта. Имено, ако се при-
соберат сите аргументи кои 
пристигнуваат од теренот, то-
гаш постои можност сегаш-
ната безбедносна криза да е 
предизвикана од домашни 
фактори, кои сакаат да ја 
контролираат Македонија за 
да ги покријат своите вносни 
бизнис-криминогени рела-
ции. Тие толку се поврзани 
што улогата на национална 
основа е занемарена, но не 
секогаш можат да ги кон тро-
лираат зовриените екс трем-
ни националистички нас тро-
ени глави. Нивната за сле пе-
ност не може да се пред ви-
ди. Таа може да предизвика 
нова и посложена безбед-
носна криза ако навреме не 
се реагира и не се уништат 
екстремистичките групи. 
Нив  ното дејствување пока-
жува колку е ранлив без бед-
носниот систем на РМ. Ко-
мандно-раководната струк-
тура одбива да реагира, би-
дејќи се плаши од политич-
ките реперкусии кои можат 
да настанат по соодветните 

полициски и армиски акции. 
Во таква атмосфера само се 
импровизира, а не се отстра-
нуваат причинителите за но-
вонастанатата ситуација.  

КРИЕНКА

Експлозивот (ТНТ) кој  бе-
ше подметнат пред Поли-
циската станица на Бит - па-
зар во Скопје покажа дека 
криминално - терорис тич ки от 
напад врз станицата во гл ав -
ниот град е уште еден до каз 
дека станува збор за се ри-
озен атак врз безбед нос ните 
институции во земјава. Овој 
пример мора да се земе 
предвид, бидејќи според ма-
нифестацијата одговара на 
ситуацијата во 2001 година, 
кога неколку пати Скопје го 
потресуваа детонации од 
раз ни видови експлозиви. 
Од МВР велат дека по на па-
дот врз полициската станица 
на Бит-пазар се преземени 
засилени безбедносни мер-
ки пред повеќе витални др-
жавни објекти и полициски 
станици низ РМ.

Кој стои зад подметнатиот 
експлозив пред полициската 
станица? Во овој момент се 
испитуваат сите информа-
ции, а се проверуваат и по-
датоците за поврзаноста на 

нападите на Бит-пазар и во 
Вратница со трите бомбашки 
напади извршени во текот на 
изминатите десеттина дена 
во Приштина. Според првите 
проценки на македонската 
по  лиција, нападите се од кри-
минално-терористички ка-
рак  тер, но посочуваат де ка 
зад бомбашите стојат го леми 
политички играчи. 

Инаку, седницата на Сове-
тот за безбедност, која се одр-
жа на иницијатива на пр ет-
седателот Бранко Цр вен ков-
ски, не донесе ништо но во 
во однос на круци јал ните 
прашања: Кондово, Бр ест, 
Вратница и сега Бит-па зар. 
Советот само констатира без 
да даде конкретни за да чи, 
кои МВР треба да ги сп ро-
веде.

Што всушност се крие зад 
целава ситуација, немоќ или 
игра? И едното и другото е во 
игра, бидејќи премногу ак-
тери до гуша се инвол ви ра-
ни во конструирањето напна-
тост и зголемена неси гур ност 
во државава.

Дали во вакви сложени 
услови на живеење Мини-
стерството за внатрешни ра-
боти, во најкус можен рок, ќе 
се осмели да ја реши сос тој-
бата во Кондово и пред ли-
цето на правдата ќе ги изве-
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     МАКЕДОНИЈА СЕ ВЛОШУВА

 НО, СÈ Е 'КУЛ', АМА 
  БЕГААТ ОД РАЦЕ!?

де лицата, кои се вмешани во 
настаните? Шефот на држа-
вата Бранко Црвенковски, по 
седницата на Советот за без-
бедност, изјави дека "вкуп-
ната безбедносна состојба 
во Македонија е во грани-
ците на нормалата". Но, ос та-
на нејасен и недоречен што 
под тоа подразбира. Во кон-
текст на ова, претседа телот 
Црвенковски дополни дека 
моментно "не постојат за ка-
ни и ризици кои би пре ди з-
викале некаква поши рока 
дестабилизација или би го 
загрозиле територијал ни от 
интегритет на Маке до ни ја". 
Според него, одредени поли-

рители на кривични дела, а 
за кои постојат и судски пре-
суди, да бидат изведени пред 
лицето на правдата. Од раз-
бирливи причини не мо жам 
да спомнам, ниту таму на сед-
ницата на Советот бе ше по-
ставен рок или датум, меѓу-
тоа задачата на МВР е во нај-

туциите и МВР да бидат вни-
мателни, бидејќи "ќе бидат 
најодговорни за сè она што 
може да се случи". Во Сарај, 
изјавите на високите др жав-
ни раководители за итно 
решавање на проблемот ги 
"оценија како загрижувачки 
и бараат да не се врши ре-

ги преземаме сите мерки, 
превентивно да го елими ни-
раме или минимизираме пре-
дизвикот од евентуални мож-
ни прелевања на не как ви нес -
табилности на тери то ријата на 
Република Маке донија", изја-
ви шефот на др жавата Бран-
ко Црвенковски.

РЕАКЦИИ

Последниот напад врз По-
лициската станица на Бит-
пазар дојде веднаш по  ус во-
јувањето на Законот за зна-
мињата, последна обврска 
која произлегува од Рамков-
ниот договор, но и по сед-
ницата на Советот за без бед-
ност. Во вакви услови и вл ас-
та и опозицијата се обви ну-
ваат за индолентноста во од-
нос на зголемената не сигур-
ност во Македонија. Во овие 
напади владејачката гарни-
тура препознава обиди за 
дестабилизација на Ма кедо-
нија додека, пак, опо зицијата 
оценува дека Вла дата ги ко-
ристи нападите за да ја де-
фокусира јавноста од еко-
ном  ските и од поли тич ките 
проблеми. Во меѓувреме ал-
банскиот политички фак тор 
е без одговор за тоа кој стои 
зад терористичките на пади 
и со какви мотиви се оби ду-
ваат да ја деста били зираат 
Ма кедонија. 

"Тоа нема да го дозволиме 
и јасно е дека единствената 
цел на ваквите напади и про-
вокации е да се спречи про-
цесот на интеграција на РМ 
во ЕУ и во НАТО", изјави порт-
паролката на ДУИ, Ермира Мех  -
мети.

ДПА не ги коментира на-
падите на полициските ста-
ници. Таа упорно молчи и ос-
танува на принципот, кој ка-
ко партиски став го зазеде 
пред некое време. Партијата 
се повлече од сите актив нос-
ти во Собранието, но очи глед   -
но и од јавноста. За раз лика 
од неа, македонските партии 
своите ставови во врска со ова 
прашање ги из несоа пре ку 
портпаролите.

"Одговорот мора да биде 
брз, извршителите и нарача-
телите на терористичките ак-
ции мора веднаш да се из-
ведат пред лицето на прав-
дата“, изјави портпа ро лот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Алек сандар Би  -
чиклиски.

Лидерот на ДУИ го повика Агим Красниќи да се пре-
даде и му вети фер судење. Тој смета дека не треба толку 
да се драматизираат случувањата во Кондово и нападот 
на Полициската станица во Вратница.

"Јавно го пови кувам Агим Красниќи да им се предаде 
на судските органи и му гарантирам дека ништо нема да 
му се случи. Безбедносната состојба е стабилна, а Кон до-
во е изо ли ран случај и нема потреба да се создава возне-
миреност кај граѓаните", из јави Ахмети.

тички субјекти се оби деле во-
оружените групи да ги ис ко-
ристат за постиг ну вање одре-
дени политички цели. 

"Станува збор за во ору же-
ни лица и групи кои, пред сè, 
настапуваат со крими нал ни 
мотиви. Меѓутоа, исто та ка, 
постојат одредени поли тич-
ки субјекти, кои се оби дуваат 
да ги употребат за не каква 
политичка цел. Без раз лика 
на тоа, беше заклучено дека 
МВР треба да ги пре зе ме си-
те неопходни мерки за да ус-
пее во најкус можен рок ов-
ие лица, кои се познати сто-

кус рок да ја реши таа ра-
бота", истакна Црвен ков ски. 
Во исто време седница одр-
жа и Советот на Општина 
Сарај, во чии рамки се наоѓа 
Кондово. Од неа се излезе со 
спротивни ставови и оценки 
во однос на кризата во се-
лото Кондово. Советниците 
од Сарај, каде што мнозин-
ството и градоначалникот 
доаѓаат од редовите на опо-
зиционата ДПА, побараа про-
блемите во Кондово "да се 
решаваат со дијалог, а не со 
традиционална употреба на 
сила". Тие ги повикаа инсти-

пресија врз граѓаните".  Прет-
седателот на државава Бр ан-
ко Црвенковски ги отфрли вак -
вите иницијативи - сос тој би-
те, како кондовската, да се ре-
шаваат со некакви по литич-
ки договори. 

"Минатата година во Соб-
ранието реков дека е пог ре-
шен начинот ваквите ситуа-
ции да се разрешуваат со 
некакви политички договори 
и оти е погрешен начинот по-
литичките активности да ги 
супституираат актив нос тите 
на институциите на сис темот. 
Мислам дека во една добра 
мера тоа што ни се повторува 
овој случај е ре зул тат на по-
грешниот при стап кој тогаш 
се избра. Овој пат говориме 
за функцио ни рање на држав-
ните институ ции", потсети Цр-
венковски. Инаку, Советот за 
безбедност ги разгледувал и 
вкупните состојби во ре ги о-
нот, бидеј ќи се очекува поче-
токот на преговорите за фи-
налниот статус на Косово. 

"Тоа е едно прашање кое 
ќе го разгледуваме перма-
нентно на секоја седница на 
Советот, бидејќи објективно 
е значајно, станува збор за 
процес во кој е инволвирана 
целата меѓународна за ед ни-
ца и благовремено треба да ДО СЕДНИЦАТА НА СОВЕТОТ ПРВИТЕ ЛУЃЕ ВО ДО СЕДНИЦАТА НА СОВЕТОТ ПРВИТЕ ЛУЃЕ ВО ДРЖАВАВАДРЖАВАВА  СЕ   СЕ 
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