ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА
"СЛУЧАЈОТ ХАРМС" ВО КАНЏИТЕ НА ЛИЧНИТЕ И НА
П Р О Ф Е С И О Н А Л Н И Т Е Ф Р У С Т РА Ц И И

С

лучајот "Трајан Беќиров"
ќе влезе во аналите на
македонското општествено живеење како безобѕирен атак врз институциите на
системот - МВР и Институтот
за судска медицина и криминалистика, кој македонскиот
Хелсиншки комитет за човекови права го врза во јазол
без да се најде соодветно решение, односно да се утврди
дали има одговорност во акцијата и во дејствувањето на
"Алфите" на полицијата.
На тој начин, наместо да се
трага по аргументите за смртта на Беќиров, се создаде фама, која уште повеќе го продлабочи јазот меѓу инволвираните страни: полицијата и
претседателката на Хелсиншкиот комитет за човекови права, Мирјана Најчевска, која уште еднаш покажа дека прво
крева врева (кампања), а потоа веднаш ја напушта битката и се крие во "дувло", без да
возврати на ударите кои го уриваат угледот на меѓународниот Комитет.

ска во Хелсиншкиот комитет
за човекови права, таа се нафрли врз образованието, кое
ја дочека како "ослободител
од робовладетелските односи", кои наводно ги создал
министерот за образование и
наука, Азис Положани.
Сликајќи ги "вецињата" во
училишните згради, Најчевска
само си го крена рејтингот,
заборавајќи на реномето на
невладината организација во
која работи, поради што сè
повеќе им дава аргументи на
противниците за нејзино отповикуивање кое, пред сè, е
последица и на непотизмот
во работењето.

КОНФРОНТАЦИЈА

Д-Р МИРЈАНА НАЈЧЕВСКА, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАКЕДОНСКИОТ
ХЕЛСИНШКИ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Поради сè ова, прашањето
за одговорноста или за наводното пречекорување на
овластувањата на дел од припадниците на специјалната
единица на македонската полиција "Алфи", која се нафати
да го намали процентот на

ДУМА НЕ СЕ ИЗБОДЕ НА ТРНОТ
ОД "ДИВАТА РОЗА" НАЈЧЕВСКА
Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ
Ова не е прв или последен
судир меѓу Најчевска и македонската полиција, таа ја крена својата глава за време на
воениот конфликт, за потоа
да се сконцентрира само на
месечните извештаи за нарушување на човековите права
и слободи, кои биле загрозени
од институциите на системот.
Во меѓувреме, Хелсиншкиот комитет се занимаваше со
исправањето на "кривата Дрина" во историјата која, за жал,
се врати на првичната констатација од проектот дека Албанците пишуваат своја историја, додека Македонците забораваат на својот корен и
славното минато.
По затворањето на оваа
епизода од приказната за работата на д-р Мирјана Најчев-

Војната меѓу "Алфите" и д-р Најчевска
не е од вчера. Таа се влече со месеци. Докажувањето кој е девица, а кој лисица, ги
наруши односите на релација МВР - Хелсиншки комитет за човекови права. При
тоа, ниту волкот е убиен, а уште повеќе не
е откриен грабливецот, кој ги ништи овците во трлото.
Затоа, овој специфичен однос се претвори во личен судир, а не во професионално
докажување или дополнување на слабостите и на негативностите во работата. Последниот настан покажа дека конфронтацијата ја достигна својата точка на ври е ње, која всушност досега вешто ги криеше
професионалните и личните фрустрации
на интелектуалниот и на стручниот потенцијал во земјава.
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уличниот криминал, ќе остане
неодговорено.
Војната меѓу "Алфите" и д-р
Најчевска не е од вчера. Таа се
влече со месеци. Докажувањето кој е девица, а кој е лисица, ги наруши односите на
релација МВР - Хелсиншки комитет за човекови права. При
тоа, ниту волкот е убиен, а уште повеќе не е откриен грабливецот, кој ги ништи овците
во трлото.
Поради тоа, овој специфичен однос се претвора во личен судир, а не во професионално докажување или дополнување на слабостите и на
негативностите во работата.
Последниот настан покажа
дека конфронтацијата ја достигна својата точка на вриење, која всушност досега вешто ги криеше професионалните и личните фрустрации на
интелектуалниот и на стручниот потенцијал во земјава.

Меѓутоа, кулминацијата не
можеше да се избегне. Сè што
се одлага или се фрла во Вардар, водата подоцна го исфрла на површина, па така и
телото на Беќиров, кое беше
пронајдено кај Трубарево, е
последица на нетрпеливоста
и на недовербата во институциите на системот, но и на невладините организации, кои
се ставија во функција на остварувањето на политичките
амбиции на одредени структури во нашата држава.
За што се конфронтираа
МВР, Институтот за судска медицина и криминалистика, од
една страна, и Хелсиншкиот
комитет за човекови права,
од друга?
"Седумнаесетгодишниот
Трајан Беќиров починал од
давење и на неговото тело немало траги на насилство", се
истакнува во првичниот резултат од обдукцијата извршена во Институтот за судска
медицина и криминалистика.
Според посочениот извештај,
кој претходно беше предмет
на сомневања, во градите на
Беќиров било најдено големо
количество вода, од која момчето се задушило и починало.
"Повредите на главата и на
телото биле механички и нанесени од камења, и тоа додека телото било во водите на
Вардар", се вели во извештајот. Резултатите се доставени до истражниот судија Велче Панчевски, од Основен суд
Скопје 2 Скопје. Судијата Панчевски треба да одлучи дали
натаму ќе се покрене нова
истражна постапка. Во меѓувреме, таткото на починатиот
дури сега бил информиран
дека тој може да поднесе
барање до истражниот судија
за да добие копија од наодот
од надлежниот Институт. Зошто досега со него се манипулирало, никој нема да дознае,
бидејќи многу страни ја искористија неговата положба
за да ги покријат своите слабости во процедурата. Истовремено, кариера не се гради
преку смртта на поединци.
Инаку, Институтот за судска
медицина и криминалистика
потврди дека првичните резултати биле испратени до
истражниот судија, а крајните
резултати од обдукцијата ќе
бидат доставени во текот на
следниве денови.
Екипа од Институтот за судска медицина и криминалистика престојуваше на Меѓународна конференција на
форензичари од Југоисточна

АЛЕКСЕЈ ДУМА, ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА
СУДСКА МЕДИЦИНА И КРИМИНАЛИСТИКА

Европа, која се одржа во бугарскиот град Стара Загора.
Но, немаа директна средба со
бугарскиот форензичар Георги Банков, кој од страна на македонскиот Хелсиншки комитет беше најмен за да изврши втора обдукција на телото на Беќиров. Починатиот
Трајан Беќиров исчезна на 11
мај годинава, по наводната
бркотница од страна на полициските "Алфи", кои се обиделе да го легитимираат и да
го приведат како осомничен
за неколку кражби. Вечерта
тој бил излезен со својот
другар Орхан Исени (17). Двајцата биле со девојките и откако ги испратиле момчињата
застанале на станица да чекаат автобус.
Според очевидецот, ноќта
била многу студена, затоа
клекнале да го запалат контејнерот, за да се згреат. Во изјавите на Исени се наведува
дека полициските "Алфи" застанале, без да се легитимираат, почнале да ги тепаат, а
потоа двете момчиња се обиделе да бегаат. Но, полициската верзија на настанот е сосема поинаква. Според МВР,
двете момчиња биле забележани како клечат меѓу две
паркирани возила. Патрола
на единицата "Алфи", која барала сомнителни лица во
околината - сторители на неколку кражби, запрела и се
обидела да ги легитимира
момчињата, но тие одеднаш

почнале да бегаат во различни правци. Министерството
за внатрешни работи тврдеше
дека меѓу полицајците и момчињата воопшто немало физички контакт. Телото на Беќиров беше пронајдено во надојдените води на Вардар, на
29 мај, кај скопското село
Трубарево.

ДУЕЛ
Во меѓувреме, директорот
на Институтот за судска медицина и криминалистика, Алексеј Дума, ја повика претседателката на македонскиот Хелсиншки комитет на јавен дуел,
на кој би присуствувале претставници од седмата сила, но
и истражни органи. Соочувањето би било под полна морална и кривична одговорност.
"Ја повикувам Најчевска да
избере термин и јавно да се
соочиме. Барам на соочувањето да бидат присутни новинари и истражни органи. Сè што
ќе биде кажано ќе подлежи на
полна кривична и морална одговорност", изјави Дума. Претседателката на Хелсиншкиот
комитет, Мирјана Најчевска,
истакна дека нема да го прифати дуелот, бидејќи нема за
што да разговара со професорот Дума.
"Неговата понуда е понуда
на човек кој се обидува да изгради политичка кариера. Немам намера да го прифатам
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дуелот. Кога ќе бидат готови
резултатите од двете обдукции, аргументирано и под одговорност ќе излеземе на дуел",
изјави Најчевска.
Всушност, нивниот дуел
почна пред десеттина дена,
кога еден на друг си упатија
многубројни отровни стрели
за компетентноста и за сомневањата за смртта на Беќиров.
Имено, македонскиот Хелсиншки комитет го најми бугарскиот форензичар за 500
евра за да го докаже или за да
го негира извештајот од обдукцијата за смртта на младиот
Ром.
Наспроти ова, првите луѓе
од Институтот за судска медицина и криминалистика настапуваат со контраудар.
"Кој е тој човек", праша директорот на Институтот за судска медицина, Алексеј Дума,
кој остана доследен на својот
извештај за наодите од неговата обдукција, кој на пресконференцијата за медиумите
во Македонија ја образложуваше процедурата на обдукцијата.
"Затоа сакав да ви ја објаснам редовната постапката при
секој случај. Овде немаше некоја специјална постапка. Постапката за работа со тела извадени од вода е оваа и нема
друга постапка", изјави д-р
Здравко Чакар, од Институтот
за судска медицина.
Хелсиншкиот комитет за човекови права многу брзо реагираше на оваа провокација.
"Нема спорност во стручноста на странскиот експерт",
тврдеше Најчевска, која му
возврати на Дума, "бугарскиот
експерт ќе се потпише на извештајот од обдукцијата".
"Има индиции дека постојат сериозни контрадикции
меѓу она што го видовме како
фактичка ситуација и информациите кои формално и неформално беа изнесени од
страна на МВР", изјави Мирјана Најчевска.
"Инаку, тој веќе 10 години
работи во бугарскиот Хелсиншки комитет, токму за случаи
на утврдување на тортура,
доктор е, форензичар", нагласи Најчевска.
"Основната контрадикција
која можевме да ја забележиме е состојбата на распаѓање
на телото. Значи, според состојбата во која се наоѓа, телото е многу неверојатно, сите овие денови, изминатите
14 до 17 дена, да се наоѓало
во вода", истакна Мирјана Најчевска.

