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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ТЕРОРИСТИТЕ ПРЕДИЗВИКАА ДИСХАРМО    

Во јули годинава беа де-
мантирани, а деновиве 
со факти потврдени ин-

формациите дека во Кондово 
имало вооружена група од 
околу осумдесеттина лица, 
кои претставуваа сериозна 
опасност за безбедноста на 
главниот град во државава, 
Скопје. Нема човек кој не се 
прашува која е причината зо-
што долго време сè ова се 
криеше и зошто токму сега 
премиерот реши да ја каже 
вистината? Очигледно е дека 
тогаш властите нè излажаа, 
па зошто сега по полициската 
акција и по запленувањето на 
топот на Красниќи, со кој тој и 
неговата група се закануваа 
дека ќе го "бомбардираат" 
Скопје, да му веруваме на 
премиерот дека во моментов 
на целата територија на Оп-
штина Сарај нема ниту едно 

Ослободувањето на Агим Красниќи ќе остане 
енигма уште долго време, но во оваа држава 
сè е така заплеткано, па нема многу да нè из-
ненади и ако и командант Бреза ја доживее 
судбината на кондовскиот "фраер".

Иако во Кондово беа спроведени две полициски 
акции сè уште недостасува дел од тешкото 
во оружување (со кое му се закануваа на гл а в -
ниот град на државава), кое најверојатно со 
себе на Косово го понела групата на Ра мадан 
Шити.

вооружено лице. Ако се точ-
ни и информациите дека сп-
роведената полициска акција 
во селото Кондово била на-
местена, за што нормално 
надлежните демантираа, то-
гаш очигледно е дека некој 
од целава ситуација сака да 
извлече некакви поени. Це-
лиот "Кондовски" случај е за-
плеткан како што е "замрсена" 
и играта околу повлекувањето 
на потерницата за Агим Кра-
сниќи. Значи ли ова дека по-
седувањето топ е услов за 
здобивање статус на по ли-
тички партнер за преговори. 
Актуелните властодршци из-
вршија делегитимизирање 
на целиот уставно-правен по-
редок и ги потценија маке-
донските граѓани, а Законот 
не го применија подеднакво 
за сите. Иако надлежните ко-
ментираат дека Красниќи не 

е амнестиран, народот стра-
вува дека со повлекувањето 
на потерницата против него, 
тој ќе исчезне од државава, и 
дека некаде оддалеку ќе го 
држи под тензија населението 
во Кондово и пошироко.

Зачудува и тоа како сите 
надлежни институции во др-
жавава се ставија во одбрана 
на Красниќи. Судиите кои ги 
повлекоа потерниците по 
Красниќи се амнестирани, а 
Републичкиот судски совет 
нема да отвори постапка за 
утврдување на одговорност 
за двајцата истражни судии 
кои го сослушале Агим Кра-
сниќи и ги поништија при-
творот и потерниците и по-
крај обвинувањата дека раз-
врската на случајот "Крас ни-

дини, а тој, пак, бил подготвен 
да докаже дека не е ин вол-
виран во ова.

ОБВИНЕНИЕ

И скопскиот јавен обви-
нител Стерјо Зиков вели дека 
не постои акт на амнестија за 
лицето Агим Красниќи и оти 
не е повлечено ниту едно об-
винение или барање за сп-
роведување истрага против 
него.

"Ова решение на судот е 
правно и во натамошната суд-
ска постапка против Крас ни-
ќи се водат обвиненија за две 
тешки кражби, две насилства 
против поединечни лица и 
едно обвинение за подгот-
вување тероризам. Веројатно 

Минатата седмица, македонската полиција спроведе 
две полициски акции во селото Кондово. Во првата акција 
пронајде еден топ, рачен фрлач, 7 РПГ, по 2 зољи, авто-
матски и полуавтоматски пушки, 2 пушкомитралеза и 4 
бомби. Тоа е оружјето со кое Агим Красниќи и неговата 
осумдесетчлена група биле вооружени и се закануваа со 
гранатирање на Скопје. Во втората акција е пронајдено 
дополнително количество оружје и муниција, еден ми-
нофрлач, пушкомитралез без и со постамент, митралез со 
барабан, пет автоматски пушки, една зоља и еден РПГ, две 
гранати за минофрлач, шест тромблони, девет пакетчиња 
запалки за гранати, муниција, противпешадиски мини и 
експлозив ТНТ.

ќи" ја договорила власта на-
двор од Уставот и од зако-
ните. 

Уште долго време ќе ос-
тане енигма како беше осло-
боден Красниќи, но во оваа 
држава сè е така "закукулено", 
па нема многу да нè изненади 
ако и командант Бреза ја до-
живее судбината на кон дов-
скиот "фраер". И овој коман-
дант, по кого има потерница, 
сака да го примени рецептот 
на колегата од Кондово. А 
веќе се шират информации 
дека преку политичари од ал-
банскиот блок изразил под-
готвеност тој или неговиот 
адвокат да се појави во судот. 
Сакал да види за каков пре-
кршок го гонат и какви до-
кази има против него. Бреза 
знаел само дека го товарат за 
киднапирањето на полицајци 
во Арачиново пред две го-

за причините за ова обви не-
ние е запозната и јавноста 
преку снимките во кои Крас-
ниќи заедно со неколку свои 
следбеници во воена уни-
форма се шета во близина на 
селото Кондово", вели Зиков.

Тој вели и дека ваквото 
решение на случајот со Крас-
ниќи не дава сигнал за можен 
сличен третман и на другите 
случаи.

"Секој кривично-правен 
случај - додава тој - е посебен 
и има различни околности 
кои се ценат со Законот за 
кривична постапка и со Кри-
вичниот законик. Во случајот 
со командант Бреза, во овој 
момент не би можел да кажам 
какви се постапките, но ако и 
тој се појави пред судот тогаш 
веројатно би имало услови 
да се повлече мерката при-
твор и против него. Меѓутоа, 

КОНДОВОКОНДОВО



19  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 584 / 9.9.2005

   НИЈА ВО ВЛАДЕЈАЧКИТЕ СТРУКТУРИ 

"КОНДОВСКИОТ ТОП" 
ЈА КАТАПУЛТИРА 
ТРОЈНАТА ВЛАСТ  

не станува збор за амнестија 
затоа што Обвинителството 
не може да даде амнестија и 
не предлага таков акт", додава 
скопскиот јавен обвинител.

"Кондовскиот" случај уште 
еднаш покажа дека затаи пр ав-
ниот систем во државава, а и 
Зиков коментира дека ние 
имаме големи проблеми со 
владеењето на правото, што 
е оценка и на сите меѓу на-
родни институции и на Европ-
ската унија, која најголемиот 
акцент го става токму на ова. 

"Сепак - додава тој - мис-
лам дека во Македонија има 
една долга традиција на вла-
деење на правото, меѓутоа со 
промената на општествено-
политичкиот систем и уре ду-
вањето се случија многу тур-

МВР, Љубомир Михајловски-
Џанго, беа координирани 
околу оваа акција и како тоа 

де ќе биде оставено оружјето 
за овие, пак, да го земат? 

Всушност, неколку часа пр-

покаже дека немало никаква 
амнестија за него, а втората - 
МВР да го најде оружјето. Тре-
то, имаме информација дека 
групата под водство на Ра ма-
дан Шити, која располагаше со 
тешко оружје и со мино фр-
лачи и која ги направи нај го-
лемите проблеми, се наоѓа на 
Косово. Во соработка со КФОР, 
УНМИК и со при вре ме ната 
косовска полиција мора да се 
реши проблемот зашто какво 
било нивно враќање на наша 
територија ќе создаде простор 
за нова слична си туација".

Неколку часа по изјавата, 
Џанго испрати полиција во 
Кондово и заплени куп оруж је. 
И додека ја оправдува суд-
ската одлука како законска, 
Бучковски призна дека про б-

буленции кои, пред сè, ги ос-
лабеа државните органи, су-
довите, но и моралот на лу-
ѓето. Во таа смисла навис тина 
се појавија многу про блеми 
кои едноставно орга ните, 
кои треба да го прак тикуваат 
правото, не се во состојба да 
го решат на начин кој ќе биде 
задоволителен". 

И така секојдневно про-
блемите ни се натрупуваат, а 
премиерот, иако не ни е како 
што вели самиот - супермен, 
сепак ќе направел сè за да ги 
реши проблемите и со иле-
галното оружје и со воору же-
ните групи и со меѓуетничките 
односи. 

КООРДИНИРАНОСТ

Зачудува и како тоа прет-
седателот на Владата, Владо 
Бучковски, и првиот човек на 

полицајците влегоа во истото 
она село во кое до вчера ја-
деа ќотек од вооружените 
групи. Значи ли ова дека гру-
пата на Красниќи била во до-
слух со надлежните во др-
жавава и ги информирале ка-

ед акцијата Бучковски из јави:
"Треба да се случат уште 

три работи за да се реши кон-
дов скиот проблем. Првата, е 
во октомври да се отвори пр-
ви от судски процес против 
Агим Красниќи, со што ќе се 

лемот е решен политички. По -
могнале властите во Ти ра на и 
во Приштина, а меѓу на родни 
претставници вршеле при ти-
сок.

"Политички притисок има-
ше, реков и тоа уште на 15  
јули, по завршувањето на сед-
ни цата на Советот за без бед-
ност, првиот апел го упати 
прет     се дателот на ДУИ, кој по-
бара и директно се обрати до 
Агим Красниќи, дека треба да 
се пр едаде пред истражните 
ор га ни и дека на тој начин 
може да се решат проблемите, 
а не со закани и употреба на 
оружје - вели Бучковски и до-
дава: - Сè додека јас сум на 
чело на Вла дата и додека ние 
сме поли тичка Влада, Владата 
нема ни ту во иднина да из-
бегнува со политички сред-
ства да реша ва безбедносни 
прашања".

"Нарушени се принципите на уставното уредување, не 
бев соодветно информиран за случајот 'Кондово'", вака 
претседателот Црвенковски ја коментира владината ин-
формација за кондовските случувања, а според негово 
мислење таа била посиромашна и од медиумските вести. 

Од Владата, пак, експресно му одговараат:
"Дали е прекршен Уставот утврдува Уставниот суд".
Црвенковски од другата страна дополнува:
"Фактот што како претседател на државата, за едно 

прашање кое по својата дефиниција беше безбедносно, 
во подолг временски период не бев информиран за ак-
тивностите кои одредени институции ги преземаа - сам 
по себе говори дека е направено едно нарушување на 
принципите на уставното уредување во Р Македонија и 
тоа е сериозен проблем - додавајќи - Македонија или ќе 
биде правна држава или не. Законите или ќе важат ед-
накво за сите или ќе промовираме беззаконие".

АГИМ КРАСНИЌИ


