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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

" С Л О Б О Д А Р С К О  К О Л О "  Н А  К Р И     М И Н А Л Ц И  И  Т Е Р О Р И С Т И  " С Л О Б О Д А Р С К О  К О Л О "  Н А  К Р И  

ВОЕН СТРИПТ   ИЗ НА "БАРБИКИТЕ ВОЕН СТРИПТ 
НА БЕЛОСВЕТ   СКАТА ГАРНИТУРА" НА БЕЛОСВЕТ 

Приказната од 1999 и од 2001 го ди-
на, кога затвореници и крими-
налци се користат за постиг ну ва-

ње одредени политички цели, се пов-
торува. Имено, одисејата на седум ми-
ната побегнати затвореници од косов-
скиот затвор "Дубрава", при што секој од 
нив е поопасен од другиот, продолжува 
да ја заинтригира јавноста, бидејќи 
спек такуларното бегство е предиз вика-
но од политички, односно од гео стра-
тешки интереси на Албанците во ре гио-
нот, но и на моќниците од "белосветската 
политика", кои со помош на старата 
формула и екипа се обидуваат да про-
фитираат. 

Поради ова, сите безбедносни струк-
тури се на "штрек", а нема резултати од 
потерата против Рамадан Шити и Ли-
рим Јакупи. Сите информации се све-
дуваат на тоа дека станале "духови", кои 
се појавуваат во Танушевци, во Пре-
шево или во Бујановац. Дали тоа значи 
дека на помош треба да повикаме "оџи 
и попови", кои со "кандилца и молитва" 
ќе ги истераат духовите или, пак, спасот 
е во координацијата на безбедносните 
структури на Македонија и на Србија, 
бидејќи се докажа дека делови од ко-
совската полиција го организираа нив-
ното "слободарско коло".  

ПЛЕЈАДА НА 
ТЕРОРИСТИЧКИ ДЕЛА

Зголеменото ниво на борбена го тов-
ност на српската полиција, која па тро-
лира во невралгичната Прешевска до-
лина претставува прва сериозна мерка 
за намалување на политичките тензии 
во регионот. 

Меѓутоа, ваквиот настан можеше да 
се предвиди, бидејќи нерешениот ста-

Сите безбедносни структури 
се на "штрек", а нема резултати 
од потерата против Рамадан 
Шити и Лирим Јакупи. Сите 
информации се сведуваат на 
тоа дека станале "духови", кои 
се појавуваат во Танушевци, во 
Прешево или во Бујановац. 

Бегството на Џејми Шеј 
отвори многу прашања, кои сè 
уште се под лупа на органите на 
редот. Зошто затворската 
Управа решила да го пушти на 
погребот на мајка му, кога за 
време на тој период се случи и 
бегството на седуммина 
затвореници од "Дубрава".

тус на Косово сè повеќе ги нервира 
албанските политичари во Приштина. 
Затоа се премина на стариот испробан 
рецепт, кој долги години се спроведува 
на Балканот. Но, постои голема опас-
ност криминалците, кои до сега прет-
ставуваа маша во рацете на бело свет-
ските трговци, да прераснат во моќни 
локални лидери и на тој начин да ја од-
редуваат судбината на илјадници гра-
ѓани во регионот. Притоа, не само што 
расте нивната криминална и политичка 
моќ, туку се зголемува и нивното бан-
карско конто, кое им дава гаранција де-
ка нема повторно да завршат зад ре-
шетки.

Поради овие причини, овој неиз-
весен политички натпревар станува 
тем пирана бомба, која прераснува во 
скапа "терористичка играчка", бидејќи 
ако Рамадан Шити и Лирим Јакупи до-
сега претставуваа "барбики на светската 
геостратешка политика", утре можеби 
ќе станат приврзок на Ал каида, која 
сепак негува блиски врски со овие кри-
миналци и докажани терористи. Вак-
вите индиции се можни, бидејќи гла си-
ните за појавувањето на Лирим Јакупи - 
Нацист дека се крие во неговиот роден 
град Бујановац, на југот од Србија, ги 
разбуди српските безбедносни служби, 
кои деноноќно стражарат во Пре шев-

ската долина. Втора силна причина за 
неговото можно криење во овој српски 
град е тоа што во текот на воените су-
дири на југот од Србија тој беше еден 
од најблиските соработници на пора-
нешниот командант на главниот штаб 
на т.н. Ослободителна војска на Пре ше-
во, Медвеѓе и Бујановац, Шефкет Мус-
лиу.

Богатата криминално-терористичка 
биографија на Лирим Јакупи, Рамадан 
Шити, Бурим Баша, Амир Сопа, Астрит 
Шабани и Џавид Морина, осудениците 
кои побегнаа од косовскиот затвор "Дуб-
рава", претставува виза за нова криза 
во регионот, кој во исчекување на реша-
вање на статусот на Косово, врие и во 
секој момент може да пукне. 

Инаку, овие опасни криминалци 
одамна им се познати и на македонските 
безбедносни и полициски структури. 
Пред извесно време тие престојуваа во 
Македонија и "барабар" со останатите 
криминогени структури правеа карие-
ра во нашата земја. Рамадан Шити и 
Лирим Јакупи се осудени за изведување 
на дела од тероризам во Македонија. 
Во 2004 година Јакупи рани тројца ма-
кедонски полицајци, додека Шити уби 
скопски таксист и е осуден за напад на 
полициската станица Бит-пазар во Скоп-
је. На двајцата им е судено во отсуство.

СЕЛОТО ТАНУШЕВЦИ ОДАМНА ГИ БРКА МАКЕДОНСКИТЕ СЕЛОТО ТАНУШЕВЦИ ОДАМНА ГИ БРКА МАКЕДОНСКИТЕ 
ПОЛИЦАЈЦИ, А ЗА КРИМИНОГЕНИТЕ СТРУКТУРИ ТОА ПОЛИЦАЈЦИ, А ЗА КРИМИНОГЕНИТЕ СТРУКТУРИ ТОА 
ПРЕТСТАВУВА ЛЕГЛО ЗА НИВНИТЕ АКТИВНОСТИ, БИДЕЈЌИ ПРЕТСТАВУВА ЛЕГЛО ЗА НИВНИТЕ АКТИВНОСТИ, БИДЕЈЌИ 
ГЕОГРАФСКАТА ПОЛОЖБА Е ИДЕАЛНА ЗА ТАКВИ ЗАДАЧИГЕОГРАФСКАТА ПОЛОЖБА Е ИДЕАЛНА ЗА ТАКВИ ЗАДАЧИ
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" С Л О Б О Д А Р С К О  К О Л О "  Н А  К Р И     М И Н А Л Ц И  И  Т Е Р О Р И С Т И   М И Н А Л Ц И  И  Т Е Р О Р И С Т И  

ВОЕН СТРИПТ   ИЗ НА "БАРБИКИТЕ ИЗ НА "БАРБИКИТЕ 
НА БЕЛОСВЕТ   СКАТА ГАРНИТУРА" СКАТА ГАРНИТУРА" 

 КООРДИНИРАНИ 
АКЦИИ

Во координација со косовските "ме-
шетари" трудољубиво работи и коман-
дант Хоџа, експратеник и поранешен 
припадник на ОНА, кој сега повторно 
си игра со нервите на политичарите и 
на граѓаните. 

По неуспешната зимска авантура на 
полицијата за негово приведување и 
затворање, тој повторно ја повикува 
државата на двобој, бидејќи како ага и 
паша сега ќе организира референдум 
за отцепување на Танушевци од Репуб-
лика Македонија. Но, заборава дека 
ова село одамна е надвор од контрола 
на македонската гранична полиција, 
така што т.н. акт за самопрогласување 
независност не претставува новина 
или политички атак врз РМ, кој може да 
прерасне во војна. Тој самиот себе се 
негира, односно се доведува во не при-
родна опасна ситуација, во која ниту 
еден актуелен политички фактор јавно 
не сака да ризикува и да го поткрепува 

реализацијата на гореспомнатото дело 
против територијалниот интегритет на 
РМ. Може ли Хоџа да претставува вест 
или инфомација за средствата за ин-
формирање, кога тој повикува на теро-
ризам или неговото дело, кое се пов-
торува и не е некоја сериозна про во-
кација, бидејќи атакот спласнува со ме-
диумската просторна застапеност.

На пример, пред неколку месеци, 
неколку новинари се обидоа да му да-
дат на значење, но сепак неговата аван-
тура згасна за седум дена, бидејќи без-
бедносните структури во Македонија 
ги предупредија дотичните пискарала 
да не долеваат масло на огнот, односно 
не успеа формулата од јануари 2001 го-
дина. Според ова, само две прашања се 
актуелни, дали Хоџа има моќни при вр-
заници во Македонија или, пак, Та ну-
шев ци е параван за Косово, па затоа 
бара да се одвои од земјава. Ако се од го-
ворат прашањата, тогаш ќе се дојде до 
констатација дека настаните се орга ни-
зираат или се координираат со цел да 
се држи тензијата за статусот на Ко-
сово.

како влакно од коса, но не сакав на тој 
начин да излезам".

Бегството на Џејми Шеј отвори многу 
прашања, кои сè уште се под лупа на 
органите на редот. Зошто затворската 
Управа решила да го пушти на погребот 
на мајка му, кога во тој период се случи 
и бегството на седуммина затвореници 
од "Дубрава".

"Не ставаме ништо во контекст, во 
затворот во 'Дубрава' или некаде на дру-
го место, ние работиме индивидуално 

неговото дело, иако во моментов го тур-
каат да предизвика безбедносна криза 
во земјава. Сепак, од овој настан може 
и нешто друго да се забележи, повторно 
индикативно се појавува поврзаноста 
меѓу Џезаир Шакири - Хоџа и одредени 
македонски новинари, кои како негови 
платеници го форсираат во медиумите, 
така што предизвикуваат сомневање за 
инволвираност во делото, односно во 

Од друга страна, новата медиумска 
ѕвезда Џемаил Исени, наречен Џејми 
Шеј, ја провоцира македонската јавност, 
убедувајќи ја дека тој е "невина девојка". 
Имено, тој од Прешево бара македон-
ските власти да го затворат неговиот 
предмет, но не и него, иако сериозно ги 
нарушил затворските принципи.

"Зошто да се предадам, јас не сум на-
правил ништо, никаква грешка немам, 
зошто да одам, немам проблем, но не 
сакам да ми дојдат дома, зошто да се 
предадам. Нека ги земат документите, 
не ка видат дека лежам без ништо", из-
јави Џемаил Исени.

Тврди дека со него не се Лирим Јаку-
пи и Рамадан Шити, осуденици кои по-
бегнаа од косовскиот затвор "Дубрава".

"Овие групи кои побегнале немаат 
врска со некое организирање или да 
излезат на територијата на Република 
Македонија, не верувам. Овие луѓе по-
бегнале од таму и сега можеби се нао-
ѓаат некаде во Косово", истакнува  Исе-
ни додавајќи дека има многу јаки при-
јатели на Косово и во Македонија.

"Ако ме уапсат, тогаш ќе има про-
блем, јас не сум виновен, имам многу 
јаки пријатели и од Идризово ќе ме 
извадат, имаат начин, но јас не сакав, јас 
сум им кажал дека не сакам на тој начин 
да излезам, од 'Идризово' ќе ме извадат 

по наша програма, по наши проценки, 
по наши сознанија за потребите. Од ст-
рана на стручниот колегиум е утврдено 
дека треба да се однесе", изјави ди рек-
торот на затворот "Идризово", Ацо До-
нев.

Исто така, останува дискутабилно 
пра шањето дали затворските чувари 
од "Идризово" го пуштиле Шеј. Според 
директорот на "Идризово" чуварите се 
суспендирани.

"Треба тие да потврдат дека цело вре-
ме, за време на настанот, на погребната 
церемонија биле во непосредна бли-
зина на осудениот, тоа го проверуваме", 
истакна Донев.

Македонската полиција ја утврдува 
веродостојноста на сите информации, 
особено на тоа зошто затворските чу-
вари веднаш не ја известиле полицијата 
за бегството, туку тоа го сториле дури 
утредента.

"Оваа разлика во времето ќе биде 
предмет на дополнителна истрага", из-
јави министерката за внатрешни ра бо-
ти, Гордана Јанкулоска.

Исени, заедно со Јакупи и Шити, свое-
времено беше еден од најбараните за 
тероризам во Македонија. Пред три го-
дини им се предаде на силите на КФОР. 
Веднаш потоа беше екстрадиран и осу-
ден во Македонија.

Џемаил Исени е осуден на се-
дум години затвор, во неговото 
досие стои дека тој ги поставил 
бомбите на пругата Скопје-Бел-
град кај Ваксинце и оние во цен-
тарот на Куманово. Со него беа 
осу дени и Чакала и Бељули.

Во 2004 година тој беше екс тра-
диран од Косово во Македонија, 
а подоцна беше осуден. Со Ра ма-
дан Шити и Лирим Јакупи-Нацист, 
тој е третиот осуден за тероризам 
кој е во бегство.


