
6  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 610 / 10.3.2006

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ПРЕСУШИ КОНДОВ 

КАКО ЌЕ ЈА РЕШИМЕ КОСОВСКАТА ГРАНИЦА, АКО НЕ  МОЖЕМЕ  ДА 
ГО "СРЕДИМЕ"  НИТУ  КОНДОВО?

Кондово повторно ак ту-
елно, и повторно под 
опсада! Причината за 

тоа е убиството на Енвер Џа-
фери, криминалец со богато 
досие, кој има сторено дури 
192 кривични дела. На јав-
носта й е познат како бега-
лец од Идризово, кој наместо 
осум одлежа четири години, 
а во октомври минатата го-
дина им фрли бомба на по ли-
цајците, кои сакаа да го уап-
сат.

Ова е грубата содржина 
на новата кондовска при каз-
на во која, за изненадување, 
главната улога ја немаше 
суперменот на Бучковски - 
Агим Красниќи, но сепак тој 
се јави за на јавноста да й ка-
же дека крв со крв се плаќа, 
и дека тоа сите нас скапо ќе 
нè чини! 

Кондово видовме дека мо-
же да се репризира. Но, како 
и секогаш, така и сега, јав нос-

Дебаклот кој полицијата го доживеа 
минатата седмица во Кондово е само 
показател за тоа на кое ниво ни функ-
ционира државата, или поточно како 
функционира полицијата, која замис-
лете, не може без помпа да уапси ниту 
еден обичен криминалец. Мини стер-
ството за внатрешни работи не може 
да спроведе ниту една акција во ова 
село, а да не се направи опсада во која 
ќе бидат активирани многу полицајци, 
но и многу вооружени лица од другата 
страна, кои нели, не се криминалци и 
терористи, и кај кои случајно се нашле 
едно чудо бомби и оружје. 

та, а особено полити ча рите 
беа изненадени од слу чува-
њата во ова скопско се ло. 
Сепак, виновник мора да се 
најде, а тој најлесно е да се 
пронајде во опозиционите 
редови, па било каде тие да 
припаѓаат, во македонските 
или, пак, во албанските по-
литички партии. 

И по теркот на онаа ста ра-
та "од гранките да не се види 
шумата", Владата на Репуб-
лика Македонија,преку свои-
те гласноговорници, нео фи-
цијално пресече. Овој пат ви-
новна е Демократската пар-
тија на Албанците на Арбен 
Џафери, кој остро го нападна 
актуелниот владин состав, 
при тоа отворено барајќи ос-
тавка од министерот за вна-
трешни работи Љубомир Ми-
хајловски-Џанго и од него ви-
от заменик. 

ЕКСТЕРИТОРИЈА ИЛИ 
ТАМПОН ЗОНА ЗА 

ТРЕНИРАЊЕ 
СОЖИВОТ?

Владата на Република Ма-
кедонија, односно Минис-
терството за внатрешни ра-
боти, подолго време не кон-
тролира добар дел од својата 
територија. Оттуѓувањето 
поч на за време на воениот 
конфликт во 2001 година, а 
се официјализира со доне-
сувањето на Законот за де-
централизација. И по сè ова 
македонската полиција, за 
да ни покаже дека државата 
територијално ни функцио-
ни ра, одлучи да преземе ак-
ција во скопското село Кон-
дово, кое неофицијално ва-
жи за бастион на албанскиот 
тероризам во Македонија, и 
во кое без дозвола никој не 
смее да си дозволи да по ми с-
ли да отиде. Овој пат при пад-
ниците на Министерството 
за внатрешни работи, кои ја 
следеле трагата на, според 
нив, долго бараниот Енвер 

АГИМ ЧЕКУ ВЕТУВА НЕЗАВИСНОСТ НА КОСОВО!АГИМ ЧЕКУ ВЕТУВА НЕЗАВИСНОСТ НА КОСОВО!
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СКАТА ОАЗА НА "МИРОТ"

Џафери, кој, пак, според сите 
оперативни сознанија се кри-
ел во напуштена куќа во Кон-
дово, одлучи да спроведе се-
опфатна акција, односно да 
влезе во селото. Но, неус-
пешно. 

Кондово сè уште е дел од 
некоја друга структура, која 
упорно й соопштува на поли-
цијата дека е непожелна, ду-
ри само и за на гости. Де бак-
лот кој полицијата го дожи-
веа минатата седмица во Кон-
дово, е само показател за тоа 
на кое ниво ни функционира 
државата, или поточно како 
функционира полицијата, ко-
ја замислете, не може без по-
мпа да уапси ниту еден оби-
чен криминалец кој, како што 
вели Џафери, имал пра во на 
живот.

Министерството за вна-
треш ни работи не може да 
спроведе ниту една акција 

во ова село, а да не се на пра-
ви опсада во која ќе бидат 
активирани многу полицајци, 
но и многу вооружени лица 
од другата страна, кои нели, 
не се криминалци и теро рис-
ти, и кај кои случајно се наш-
ле едно чудо бомби и оружје. 
Запленетото оружје МВР јав-
но го лицитираше, се раз би-
ра, со желба да се пофали со 
спроведената акција, но се-
пак не го соопшти главниот 
одговор на прашањето.

Од каде толку многу оруж-
је во ова мирољубиво село, 
во кое откако главниот фра-
ер Красниќи се појави во ма-
кедонскиот суд, практично 
бе ше оценето за оаза на ми-
рот? 

Одговор нема. МВР ра бо-
ти на случајот, а претстав ни-
ците на меѓународната заед-
ница, соочени со реакциите 
на кондовчани поради убис-

твото на еден нивен сосе ла-
нец, бараат да се спроведе 
внатрешна истрага, која тре-
ба да даде одговор на пра-
шањето дали македонската 
полиција постапувала спо-
ред пропишаните правила. 
Сè со цел жителите на Кон-
дово да можеле подобро да 
разберат дека оваа акција, 
ка ко и сите останати кои на-
водно би следувале, не биле 
насочени кон нив, туку кон 
сторителите на кривичните 
дела. 

Резултатите од истрагата 
наскоро ќе ги видиме. Во ме-
ѓувреме, скопското веќе кул-
тно село Кондово и натаму 
ќе претставува мегдан за тре-
нирање строгост на поли ци-
јата, но и место за митин гу-
вање на опозиционите ал-
бан ски политички партии, 
кои гледаат од секој настан 
да направат добар мар ке-
тинг шки потег, особено сега 
пред изборите. Но, ниту ед-
ните ниту, пак, другите не го 
даваат одговорот на клуч но-
то прашање: 

Дали Кондово е тампон 

ЦРВЕНКОВСКИ ИНСИСТИРА НА 
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА!

Претседателот на Република Македонија, Бранко Цр-
венковски, во врска со ситуацијата на Косово, односно 
за демаркацијата на границата меѓу нашава земја и оваа 
Покраина, изјави дека тоа треба да се направи пред да 
биде одреден финалниот статус на Косово. Како пот кре-
па за оваа негова теза тој го наведе извештајот на ам ба са-
до рот Каи Аиде, во кој се препорачува демаркацијата на 
гра ницата да биде направена пред утврдувањето на ко-
неч ниот статус на Косово. 

"Извештајот на Аиде беше прифатен од Советот за 
безбедност на Обединетите нации и Контакт групата", 
из јави Црвенковски, потенцирајќи дека Македонија тре-
ба да инсистира да се реализира тоа што веќе е став на 
ме ѓународната заедница, но истовремено иста таква ат-
мо сфера да се креира и во Вашингтон , Њујорк и во Бри-
сел.

Сепак, македонската Влада сè уште не реагира.     

KОГА МАКЕДОНИЈА МИСЛИ ДА ЈА ОДБЕЛЕЖИ ГРАНИЦАТА?KОГА МАКЕДОНИЈА МИСЛИ ДА ЈА ОДБЕЛЕЖИ ГРАНИЦАТА?
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

зона за разгорување на ме ѓу-
етничките односи, и дали не-
кој намерно не сака да го ре-
ши проблемот со ова село? 
Ако е така, како тогаш ќе се 
справиме со Косово? 

ТЕРОРИСТИЧКОТО 
КРИЛО ГО ПРЕЗЕМА 

КОСОВО!

На Македонија повторно 
й се случи Кондово. На Ко-
сово падна Владата на Бајрам 
Косуми, а нов мандатор е 
Агим Чеку, на јавноста познат 
како поранешен командант 
на Армијата за ослободување 
на Косово, кој во моментов е 
водач на Корпусот за заштита 
на Косово. Лидерите на нај-
големите албански поли тич-
ки партии, ДПА и ДУИ, Арбен 
Џафери и Али Ахмети, се ср ет-
наа пред камерите, и раз-
говараа. Она што можевме 
да го разбереме е дека Ре-
публика Македонија ја оче-
кува нова криза. Наводно, по 
решавањето на косовското 
прашање. 

Но, македонскиот лидер-
шип никако да ги поврзе овие 
нешта, и конечно да сфати 
дека на Косово се случуваат 
сериозни промени, кои и тоа 
како можат да влијаат на си-
туацијата во Македонија, осо-
бено сега во пресрет на ре-
шавањето на косовското пра-
шање, или поточно откако 
поранешниот терорист Агим 
Чеку ја зема ситуацијата во 
свои раце. За Владата на Ре-
публика Македонија побе да-
та на терористичкото крило 
во политиката на Косово, и 
амнестирањето од страна на 
меѓународната заедница на 
терористичките активности 
на Чеку, не значи ништо. На-
шава Влада и натаму не реа-
гира на тоа ниту, пак, инсис-
тира да се реши нашата бол-
на точка - одбележувањето 
на границата со Косово, и 
тоа пред заклучувањето на 
преговорите за статусот на 
оваа Покраина, кои се водат 
меѓу Приштина и Белград. 

И додека Македонија спие, 
односно чека некој да й каже 
како треба да изреа гира во 
даден момент, на Косово се 
случуваат турбуленции. Нај-
напред без никаква најава 
премиерот Косуми поднесе 
оставка, како што изјави, во 
интерес на општиот на пре-
док. Сепак, неофицијалните 

информации велат дека Ко-
суми всушност е разрешен 
од неговата матична партија 
Алијанса за иднината на Ко-
сово, поради недоволното 
залагање за независност на 
Косово, но и поради неефи-
касност. Заедно со него како 
колатерална штета "падна" и 
претседателот на Собра ние-
то, Неџат Даци, кој й припаѓа 
на партијата Демократски со-
јуз на Косово, а за нов пре-
миер е избран Агим Чеку. 

Што Косово може да оче-
кува од Агим Чеку? Нашите 
извори велат - лесен пат до 
независност. Пред сè, поради 
тоа што Чеку официјално не 
е припадник на ниедна по ли-
тичка партија, но ужива пре-
голема доверба од граѓаните 
на Косово, и што е уште по-
значајно, зад сите негови од-
луки односно, пред сè, за не-
гово поставување за преми-
ер, стојат Рамуш Харадинај, 
лидерот на партијата ОРА, Ве-
тон Сурои, како и дел од прет-
ставниците на САД. Всуш-
ност, велат нашите извори, 
поставувањето на Агим Чеку 
на местото премиер на Ко со-
во е само добро изрежирана 
претстава, во која не можеа 
да се снајдат Косуми и Даци, 
односно нивните партии, иа-
ко официјалната верзија е де-
ка со Чеку на чело на Владата 
нема да се прави застој во 
преговорите со Србија, за ре-
шавањето на косовското пра-
шање. 

Сепак, од друга страна, по-
ставувањето на Чеку за пре-
миер на Косово ја отвора 
мож носта за враќање на го-
лема врата на она што не ко-
гаш значеше терористичко 
крило на УЧК. Во таа насока 
се движат и анализите дека 
токму ова крило во иднина 
ќе го има главниот збор при 
преговорите со Белград, кои 
од сега натаму може да се 
оче кува да се одвиваат во за-
тегната атмосфера. Не е ис-
клучено, велат нашите изво-
ри, да биде и формирана тех-
ничка влада на широка коа-
лиција, со која од сенка би 
раководел Рамуш Харадинај, 
а официјално Агим Чеку. 

Оваа настаната ситуација 
по малку ја плаши меѓу на-
родната заедница, иако прет-
ставникот на Обединетите 
нации за Косово, Марти Ах-
тисари, ја уверува јавноста 
де ка нема да има застој во 
преговорите. Сепак...

ЧЕКУ ЌЕ ГИ СМИРУВА БОРЦИТЕ НА УЧК?

Косово има голема можност да влезе во нова криза. 
Доволен знак за тоа е поставувањето на Агим Чеку за пре-
миер на оваа Покраина. Пред сè, поради фактот дека ток-
му оваа личност се наоѓа на потерница на Интерпол, која ја 
распиша Министерството за внатрешни работи на Србија, 
поради злосторства кои ги направил против српските ци-
вили на Косово.

Но, по сè изгледа, овој податок не й пречи на меѓу на-
родната заедница да даде "пас" Чеку да се најде на местото 
премиер на Косово иако, како што дознаваме, голем дел 
од членовите на Контакт групата, задолжени за решавање 
на косовското прашање, сериозно се противат на овој из-
бор. Од друга страна, пак, дел од нив сметаат дека токму со 
него ќе се направи компромис меѓу албанските поли ти-
чари на Косово, кои имаат различни ставови за реша ва ње-
то на статусот на оваа Покраина. 

Претпоставките велат дека Чеку со својот авторитет ќе 
успее да направи "мир" на косовската политичка сцена, ко-
ја е значително нарушена по смртта на Ибрахим Ругова 
кој, пак, долго време успеваше да ги држи сите конци во 
свои раце. Но, и дека токму тој ќе успее да ги смири чле но-
вите на УЧК, кои повторно се закануваат со нови сценарија 
за војна на Балканот. 

Она што останува да се види е тоа како на овој предлог 
ќе реагира Србија, односно дали политичката сцена во 
оваа земја ќе ја прифати личноста обвинета за геноцид за 
иден премиер на Косово.  

ЗНАЕ ЛИ АХТИСАРИ ШТО САКА МАКЕДОНИЈА? ЗНАЕ ЛИ АХТИСАРИ ШТО САКА МАКЕДОНИЈА? 

КОНДОВО ПО КОЈ ЗНАЕ КОЈ ПАТ СЕ РЕПРИЗИРАКОНДОВО ПО КОЈ ЗНАЕ КОЈ ПАТ СЕ РЕПРИЗИРА


