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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ПРОКСИМА ЗБОРУВА - МВР ДЕМАНТИРА

Безбедносното пра ша-
ње во Република Ма-
кедонија во ништо не 

се разликува во однос на 
сегашните состојби во светот 
каде тероризмот зема сè по-
големи размери, поради што 
владите на западните земји 
забрзано подготвуваат до-
полнителни ригорозни мер-
ки против екстремистите и 
радикалните лица. Поради 
ова англиската полиција до-
би одврзани раце и секое 
сомнително лице кое одбива 
да се легитимира може да 
биде ликвидирано на лице 
место. За разлика од за пад но-
европските земји, во на ша ва 
земја на тој план се тап ка во 
место, иако највлијателните 
ал    бански политичари во ре-
гионот, лидерот на ДУИ Али 
Ахмети и довчерашниот пре-
миер на Република Ал банија, 
Фатос Нано, повику ваат на 
внимание од рас течкиот ис-
ламски радика лизам во Ма-
кедонија.    

"Стабилноста на соседна и 
пријателска Македонија, е 
многу значајно прашање за 
Албанија. Без оглед дали на 
власт се социјалистите или 
демократите", изјави Фатос 
Нано, на средбата во Корча 
со лидерот на ДУИ, Али Ах-
мети.

Состојбата во Македонија, 
особено настаните во Кон-
дово, биле главна тема на 
оваа средба, при што била 
искажана заедничка во зне-
миреност.

"Вмешаноста на исламис-
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тички елементи меѓу Албан-
ците во овој регион, прет-
ставува потенцијална опа-
сност за подигнување на ме-
ѓуетничките тензии", се на-
гласуваше во соопштението 
по средбата во Корча.

Ова прашање, поважните 
албански гласила, состојбата 
во Кондово ја оценуваат ка-
ко нестабилна, која се вло-
шила откако албански групи 
се отцепиле од скопските ав-
торитети и се обидуваат да 
ги повторат сценаријата од 
изминатите години.

Инаку, вознемиреноста и 
загриженоста на албанските 
високи функционери, во врс-
 ка со состојбата во Кондово, 
најпрво ја изнесе шефот на 
државата Алфред Мојсију, кој 
на средбата со неговиот цр-
ногорски колега Филип Ву-
јановиќ, во Улцин, преду пре-
дувал на опасноста од нови 
немири во Македонија, наг-
ласувајќи дека албанските 
гру пи, како оние во Кондово, 
никако не треба да се под-
држуваат, туку напротив, тие 
треба да се најдат пред ли-
цето на правдата.

Наспроти нив Демократ-
ската партија на Сали Бе ри-
ша, која по победата на из-
борите на 3 јули, ќе го даде 
новиот албански премиер, 
во врска со состојбата во 
Кондово, апелира на риго-
розното спроведување на 
Охридскиот договор, а не на 
радикалните елементи во 
скоп ското предградие.

Со слична констатација е 

и на другите простори каде 
што живеат Албанци, имаат 
цел на албанската кауза да й 
дадат религиозен карактер, 
да ја копромитираат ал бан-
ската политика. Според него, 
таквите тези се подготвуваат 
од разни "антиалбански куј ни".

"Таквите тврдења имаат 
на мера да кажат дека во Ма-
кедонија или на другите про-
стори каде што живеат Ал-
банци, нема албанска, туку 
има религиозна кауза. Овој 
проблем не постои и не е 
закана за интегритетот или 
безбедноста во Македонија. 
Некој сака да создава не при-
јателство, со кое не можеме 
ниту ние ниту никој друг да 
из лезе на крај", изјави Џа-
фери. 

Но, тој не успева да ги по-
крие фактите на Проксима, 
која кај селото Зајас забе ле-
жала вооружени лица во ма-
скирни одела. Истовремено 
до вакви констатации дошле 
и гласилата во Албанија, кои 
уште тврдат: "Скопје и Тирана 
разменија бројни инфор ма-
ции за постоењето исла-
мисти во скопско Кондово, 
пренесуваат медиумите во 
Албанија, наведувајќи дека 
тензијата во ова село расте 
поради опасност од судири".

екстремисти од сектите Ва-
хаби и Текифири, кои на вод-
но се поврзани со првиот чо-
век на Ал Каида во Ирак, те-
рористот Абу Мусаб ал Зар-
кави.

Екстремистите од овие 
секти можно е да имаат и 
поддршка од одредени пар-
тии во Македонија, за што 
веќе разговарале офици јал-
ни претставници на Ско п је и 
на Тирана, наведува вес ни-
кот, најавувајќи нови ср ед би 
меѓу македонската и но вата 
албанската Влада ко га таа ќе 
биде консти туи рана.

Во тој контекст се и по-
след  ните случувања за убис-
твото на Миле Петковиќ-Брус, 
кој среде бел ден беше лик-
видиран на ѕверски и бру-
тален начин. Исто време но 
во затворот "Идризово" бе-
ше продолжена приказ ната, 
која веруваме тука не ма да 
заврши, бидејќи ѕвец кањето 
на оружјето нè пре дупредува 
за можните им пликации од 
лошата безбед носна сос тој-
ба, која се до полнува со ис-
клучително комплицираната 
слика во ИВЗ, каде ислам-
ските ради кални елементи 
ги диктираат настаните на 
денот, месецот, годината и 
иднината. 

"КОНДОВО ГИ СПЛОТУВА ОДНОСИТЕ "КОНДОВО ГИ СПЛОТУВА ОДНОСИТЕ 
МЕЃУ ТИРАНА И СКОПЈЕ"МЕЃУ ТИРАНА И СКОПЈЕ"

и првиот човек на ДПА, Ар-
бен Џафери, кој додаде: "На 
албанската кауза во Маке до-
нија й се облекува рели ги оз-
но руво, што повеќе ја зго ле-
мува тензијата".

Според Џафери, тезите за 
постоењето на муслимански 
екстремизам во Македонија 

Според "Газета Шкиптаре", 
покрај македонската Влада и 
официјална Тирана, состој ба-
та во Кондово будно ја сле-
дат и странски разузнавачки 
служби.

Тие, пишува весникот, се 
сомневаат дека во Кондово 
дејствуваат исламистичките 


