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ваа крв ќе се плати многу скапо, многу скапо ќе се плати", изјави "кондовскиот херој" Агим
Красниќи, за ТВ "Алсат".
Но, не кажа како и кога ќе се одмаздува. Неговата закана доаѓа по полициската акција во
Кондово, во која беше убиен "бомбашот" од "Дижонска", Енвер Џафери, ранет неговиот
ортак Фатмир Љури, а уапсен албанскиот државјанин Сокол Бега. Кондовската акција предизвика револт кај месното население, кое неколку часа под опсада го држеше ова скопско предградие. По она што овде се случуваше изминативе денови, нормално е сами да си
го поставиме прашањето: дали ни претстои ново кондовско сценарио или уште полошо нова дестабилизација на државава.
По минатогодишните блокади, кога Красниќи го држеше Кондово окупирано, за што всушност се
води судски процес, тензиите во ова село се зголемуваат. Кондовската приказна ни се повторува, а
криминалците, по кој знае кој пат, се обидуваат да ја попречат полицијата во нејзината работа. Иако,
барем засега, не се спомнува под чие раководство беа протестите, заканите кои ги упати "ѕвездата" од
Кондово, за крвна одмазда, доволно говорат дека тој стапува на сцена. Дали целта на кондовскиот
"херој" е постојано да нè држи под тензија и дали жртва повторно би требало да бидат институциите
на системот, конкретно, полицијата, која конечно се осмели да стави нога во окупираното скопско
село од кое се нишанеше на главниот град?
Како сега да ја убедиме Европската унија дека сме стабилна земја, кога кондовските сценарија повторно се најдоа на насловните страници. Ова покажува дека "фитилот" не е изгаснат, само чека погоден
момент да се запали. А токму овие случувања ќе нè оддалечат од европското семејство за години и
години.
Немаме ли ние соодветни органи кои ќе се спротивстават на ваквите сценарија и до кога криминалците ќе ни бегаат од затворите, а како "награда" "зошто сме им дозволиле да избегаат", ќе ни се
закануваат со дестабилизација. Се лажевме ли кога тврдевме дека Кондово е безбедно? Ние одамна
знаеме, но не сакаме да си признаеме дека работите ни се излезени од контрола. А штом си дозволивме
некој "локален шериф" да се прогласи за фактор од кој зависи безбедноста на целата држава, тогаш ни
нема спас.
Иако, убиениот во Кондово беше "тежок" криминалец, со богато полициско досие, со поднесени 192
кривични пријави за различни дела и човек по кого беше распишана потерница, а лани употреби рачна бомба против тројца полицајци, тој за дел од албанските партии беше само невина жртва. Токму
вака, како почесен граѓанин, а не како криминалец, човекот кој не беше кондовчанец, кондовчани го
погребаа на селските гробишта.
Настанот во Кондово, односно полициската акција против одметнат криминалец, беше искористена
за маркетинг на политичките партии и собирање поени пред претстојните избори. Арбен Џафери
изјави: "Земајќи предвид што е Кондово, сметам дека оваа авантура беше намера за да ги дестабилизира
состојбите во Македонија. Тоа беше класична егзекуција, и тоа не е решение, туку е само поттик да се
дестабилизира Македонија". "Полициската акција во Кондово е политички мотивирана, за да се
дестабилизираат регионите во кои живеат Албанци" - со ваква оценка излезе и Советот на Општина
Сарај.
Но, премиерот Бучковски ја теши јавноста. "Полициската акција не треба да се поврзува со претходните кризни состојби со вооружените групи во селото. Нема никаква сличност во она што се
случуваше два пати во изминативе две години и она што беше редовна полициска акција против
одметнат криминалец".
Може ли да му се верува, ако се има предвид фактот дека тој долго време молчеше за минатогодишните влошувања на состојбата во Кондово. Дали е на видик нова криза во политичка употреба?
И сега, како и летото, премиерот не признава.
Од друга страна, пак, добивме ново предупредување: "Македонија ја чека нова криза", изјави Арбен
Џафери, а според него, причина е непочитувањето на Рамковниот договор.
"Кризата во Македонија ќе се појави откако ќе се завршат преговорите за Косово, кога ќе се види
јасно како Србите со дезинтегративна политика добија десет пати поголеми права од Албанците со
политика на интеграција", изјави Џафери во првото соочување со лидерот на ДУИ, Али Ахмети, на
вториот канал на МТВ.
Во едни вакви околности, со секојдневни потреси на безбедносната и на политичката сцена, Европа
може да ни биде само сон, но не и реалност!
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