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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

"БРИОНИ" ГИ РАЗГОРУВА      

Д

РОДНИНИТЕ ПЛАЧЕА - АЛ 

али случајот "Бри о-
ни" повторно ги ра з-
горува меѓу етнич ки-
те односи меѓу Ма  -

кедонците и Албанците, кои 
искрено речено по во ениот 
конфликт во 2001 го дина во-
општо не биле затоп лени. 
Станува ли збор за по ли-
тички проблем или, пак, за 

злосторството. Тогаш се кре-
на целата домашна и светска 
јавност, под интервенција на 
меѓународните сили тогаш-
ниот министер успеа да вле-
зе во ова село. И овој пат, по 
многубројните интервенции 
и преговори, соселаните Ал-
банци им го ослободија на 
роднините на загинатите па-

ИМОТОТ

Роднините на загинатите 
македонски бранители не-
маат каде да запалат свеќа, а 
спомениците на загинатите 
албански терористи ник ну-
ваат во државава како печур-
ки по дожд. Македонската 
власт никако да ги исполни 
ветувањата дека ќе изгради 
споменик за Македонците 

кај Карпалак, Вејце, Љубо-
тенски бачила. Напротив, таа 
сè уште не може да им ја 
плати отштетата на прежи-
веаните од Карпалак. Некои 
од нив, чекајќи ја отштетата, 
заминаа од овој свет. 

Дали само спомениците 
на терористите во Селце, 
Гајре, Теарце, во Порој, ќе 
све  дочат за она што се слу-
чуваше во 2001 година? 

На 26 август годинава изминаа четири години од злосторството извршено 
врз двајцата вработени во мотелот "Бриони". Албанските терористи 
прво со жица ги врзале Боге Илиевски и Светислав Трпковски, на нив-
ниот појас поставиле експлозив, по што целиот објект и луѓето бук-
вално ги кренале во воздух. 

Денес, четири години подоцна, најблиските на Илиевски и на Трпковски не 
можеа да запалат свеќи на местото на злосторството. Тоа го направија 
пред Владата.

имотно-правен спор, како 
што тоа некои сакаат да го 
претстават. Но, ако е во пра-
шање само денационали за-
цијата, тогаш зошто Албан-
ците од селото Челопек не 
им дозволија на блиските на 
Боге Илиевски и Светислав 
Трпковски да запалат свеќи 
на местото на злосторството, 
а и патот до гробиштата го др-
жеа под опсада. Во немож-
ност да дојдат на местото 
каде што пред четири години 
албанските терористи по гро-
зоморното мачење со ди на-
мит ги кренаа во воздух двај-
цата работници заедно со мо-
телот, роднините свеќи за па-
лија пред Владата. 

Значи ли ова дека Албан-
ците во оваа држава можат 
да се однесуваат како што 
сакаат и дали воопшто во др-
жавава функционира прав-
ниот систем? Случувањата ни 
се повторуваат. Блокади има-
ше и кога роднините на за-
гинатите од Вејце сакаа на 
годишнината од нивната см-
рт да го посетат местото на 

тот до гробиштата.
Албанците во западниот 

дел од државава не дозво-
луваат никакво обележје на 
загинатите македонски бра-
нители. Тие господарат со Те-
товско, но ним никој ништо 
не им може. Власта како да 
не е заинтересирана за нив-
ното однесување и како по 
некое правило со нив секо-
гаш преговара и ги моли. До 
кога ќе им подлегнуваме на 
нивните уцени, до кога тие 
ќе ни кажуваат каде можеме 
да се движиме, а каде не сме-
еме?

Она што се случуваше во 
Челопек е доказ дека др жа-
вата нема контрола врз це-
лата своја територија. Значи 
ли ова дека по скандалот со 
пуштањето на Красниќи и на-
водната релаксација на сос-
тојбата во Кондово, сега се 
појавува ново фингирано жа-
риште во Челопек, со цел по-
стојано да се внесува страв и 
тензии кај македонското на-
селение?

СВЕЌА ЗА ЗАГИНАТИТЕСВЕЌА ЗА ЗАГИНАТИТЕ

РАЗУРНАТИОТ МОТЕЛРАЗУРНАТИОТ МОТЕЛ
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     МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ОДНОСИ

БАНЦИТЕ ИГРАА ФУДБАЛ  

Но, и она што го имаме не 
знаеме да го негуваме, име-
но факелот на вечниот оган 
на единствениот споменик 
на загинатите полицајци, кој 
се наоѓа во дворот на Ми-
нистерството за внатрешни 
работи, одамна не гори. Не-
маме ли пари за плин?

Истрагата за откривање 
на злосторниците во "Брио-
ни" тапка во место, а Ал бан-
ците од Челопек му даваат 
друга конотација на про бле-
мот, односно дека станува 
збор за нерасчистени имот-
но-правни односи, а не за по-
литички проблем. 

Протестот кој тие го орга-
низираа на денот кога тре-
баше да се одбележи чети-
ригодишнината од злос тор-
ството во "Бриони" е, како 
што велат самите, затоа што 
земјиштето каде што бил из-
граден мотелот, било бес-
правно узурпирано во 70-ти-
те години од минатиот век. 
Сепак, според новите соп-
ственици на "Бриони", вак-
вата состојба е резултат на 
целосното неприфаќање на 

ле револтирани од одол го-
влекувањето на реша ва њето 
на имотниот спор - кој е соп-
ственик на "Бриони".

"Поради случувањата во 
2001 година, има обиди про-
блемот да се прикаже како 
политички. Таквиот пристап 
е погрешен. Има многу фру-
страции кај населението, но 
ДУИ повикува за разумно ре-
шение. Ахмети како поли тич-
ки лидер на повеќето Ал бан-
ци ќе се ангажира за надми-
нување на проблемот во ин-
терес на меѓуетничкиот жи-
вот", вели Ермира Мехмети.

 ПРЕДИЗВИК

Советниците Македонци од 
Општина Брвеница им се спро-
тивставуваат на бара њата на 
колегите Албанци и на гра-
доначалникот Џељал Рама да-
ни, имотот на кој се наоѓаат 
урнатините од овој мотел да 
й се даде на оваа Општина, а 
не со него да сто панисува зад-
ругата "Единство". 

За случајот "Че лопек", Буч-

де решение, да се почитуваат 
правните процедури и да се 
види дали постои предмет за 
денационализација, со кој се 
спори дел од имотот на при-
ватните сопственици на зе м-
јо делската задруга 'Един ство'", 
изјави Бучковски.

Рамадани најавува дека 
Албанците од Челопек нема 
да отстапат од барањето др-
жавата да й го додели "Бри-
они" на Општината. 

"Доб ро е тоа што пре мие-
рот и Ахмети ќе се заложат 
да се најде решение за проб-
лемот. Ако има добра волја, 
сигурен сум дека има мож-
ност за ком промис. На тоа 
земјиште ќе изградиме ре-
креа   тивен цен тар и други об-
јекти, кои ќе можат да ги ко-
ристат сите гра ѓани, а не имо-
тот да се ко ристи за сто пан-
ски цели. Не сум запознат во 
детали, но мислам дека за тој 
имот не се води постапка за 
дена цио нализација, а некој од 
гра ѓа ните ако поседува та-
пии за сопственост треба да 
ги по каже. Подобро е имотот 
да нема сопственици бидејќи 

со политички до говори. Во 
1971 година др жа вата му до-
дели на 'Единство' парцела 
од 27.099 метри ква дратни 
во трајно користење без на-
доместок за стопански цели. 
Со Решение од 1980 го дина 
на задругата й е доде лена 
пар цела од уште 9.224 метри 
квадратни, која се нао ѓа сп-
роти 'Бриони'", изјавува Рис-
товски.  

"Иако - додава тој - на ја-
вив ме дека секој по не дел-
ник ќе се обидуваме да ја по ч-
неме обновата на мо телот, 
сега тоа ќе го ставиме во ми-
рување. Ќе го чекаме исходот 
од разговорите меѓу Буч ков-
ски, Ахмети и градо начал ни-
кот на Брвеница, за да не нè 
обвинуваат дека 'Един ство' 
провоцира, со зда ва тензии и 
меѓуетничка не трпеливост. 
Ќе чекаме тие да го потврдат 
нашето право на сопстве-
ност".

Станува ли збор за гола 
бит ка за земја или, пак, сè ова 
има друга заднина? 

Сепак, и да станува збор 
за проблем околу дена цио-

нивните аргументи од страна 
на Албанците од Челопек, 
дека по поставувањето на 
камен-темелникот и спомен-
плочата, тие ќе ги запрат си-
те натамошни активности, до 
добивањето одговор од над-
лежните институции за соп-
ственоста на земјиштето. 

Објаснувањето на порт-
паролката на ДУИ, Ермира 
Мехмети, зошто Албанците 
од Челопек не го послушале 
Али Ахмети и не се повлекле 
од блокадите, е дека тие би-

ковски од Охрид изјави оти 
тоа е сериозен пре дизвик за 
Владата. 

"Ќе раз говарам со гра    до-
на чал никот на Брвеница и со 
дел од населението од Че ло-
пек за решавање на проб ле-
мот, бидејќи ескалирањето на 
проблемот со мотелот 'Бри-
они' повторно ги загрозува 
меѓуетничките релации меѓу 
Македонците и Албанците, 
кои макотрпно се градеа во 
изминатите четири години 
во тој регион. Мора да се нај-

та ка полесно ќе може др-
жавата да го одземе од 'Един-
ство' и да й го додели на Опш-
тината", вели Рамадани.

Но, Веле Ристовски, еден 
од сопствениците на за дру-
гата "Единство" вели дека до-
сега никој не повел спор за 
денационализација на имо-
тот, ниту спор за негово одзе-
мање.

 "Државата само по суд ски 
пат може да му го одземе 
имотот на 'Единство' и да го 
даде на друг корис ник, а не 

нализацијата, Албанците од 
Челопек не требаше да по-
кажат толкава нечовечност. 
Всушност, додека семејствата 
и блиските на загинатите ми-
натиот петок им оддаваа по-
чит на Светислав Трпковски 
и Боге Илиевски пред Вла-
дата, Албанците од Челопек 
играле фудбал на просторот 
околу "Бриони". 

"Поголе ма на вреда и да 
сакаа не можеа да ни нанесат 
соселаните-Албанци од тоа 
што на денот на злос тор ство-
то си играа фудбал на мес-
тото каде што требаше да од-
дадеме почит. Нека им служи 
на чест", велат блиски на за-
гинатите. 

Во исчекување на она што 
го вети Бучковски, односно 
средба со Албанците од Че-
лопек и со градоначалникот 
на Брвеница, роднините на 
Светислав Трпковски и Боге 
Илиевски, 26 август вечно ќе 
го помнат како најцрн ден во 
нивниот живот.
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