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Пишува: Венцо ДОНЕВ

Е СКЛОНА КОН УРБ   АН ТЕРОРИЗАМ СОЕ СКЛОНА КОН УРБ  

КОСОВСКИ ЕГЗ  ЕКУТОРИКОСОВСКИ ЕГЗ 
По апсењето на Џејми Шеј мо-

жеше да се очекува дека ќе се 
случи инцидент, бидејќи зака-

ната на Заим Алили, алијас командант 
Туши, не може да биде случаен, тврдеа 
познавачите на безбедносните при-
лики во тој крај, но и на Туши. Тие про г-
нозираа дека во најмала рака ќе има 
киднапирање на полицаец, но отидоа 
на поекстремна варијанта - убија поли-
цаец, а двајца ранија. Алили "де бело" 
бил "загазен" со криминални ак тив-
ности, но обично ги остварувал свои-
те намери. Како таков е ока рак те ри-
зиран од безбедносните служби за 
време на конфликтот во 2001 година. 
При апсењето на Џејми Шеј на 2 сеп-
тември, тој им се закани на премиерот 
Груевски и на министерката за вна-
трешни работи Јанкуловска дека, до-
колку не го ослободат Џемаил Исеини 
за 48 ча са, тој нив ќе ги фати, а на Мен-
дух Тачи, Рефет Елмази и на не го вите 

Познавачите на оваа област 
не ја исклучуваат можноста од 
поврзување со групи од 
Косово, кои ќе ја вршат 
валканата работа за групата на 
Алили; потоа да го осигураат 
патот кој им служи за шверц на 
релација Косово-Македонија 
и, трето, "Зјари" е најопасна 
група, бидејќи е водена од 
исламистички идеи, која во 
конфликтот 2001 година беше 
дел од муџахединската 
бригада во Кумановско-
липковскиот регион.

"кодоши" им порача дека ќе ги убие. 
За таа цел ќе ги мобилизирал своите 
борци од ОНА за да ги убијат Тачи и 
Елмази, од патриотска побуда, и пора-
чал дека нема да бидат осудени според 
ал бан ските канони.

ТРОЈЦА ЗАГИНАТИ
Во инцидентот на влезот од ку ма-

новското село Ваксинце загинаа три 
лица, а тројца беа ранети. Во пре стрел-
ката меѓу полицијата и напаѓачите за-
гинаа командирот на полицијата во 
селото Матејче, Фатмир Алили, и вак-
синчаните Скендер Халили и Џеладин 
Исеини а, пак, полицајците Јанче Ки-
танов и Слаѓан Костовски, како и Заим 
Халими од Ваксинце се ранети. Убиени 
се напаѓачите Џеладин Исеини, брат, и 
Скендер Халили, внук на Џејми Шеј. По 
инцидентот ранетиот напаѓач Заим Ха-

лили побегнал на Косово и таму по ба-
рал помош во болница, што е потвр-
дено и од косовските власти.

Според полициска информација, 
тројца полицајци од станицата во Ма-
тејче, заедно со нивниот командир, 
спроведувале редовна контрола во 
околината на Ваксинце, кога на патот 
пред селото се разминале со друго 
возило. Откако возилото ја поминало 
полициската патрола, запрело и се 
вра тило назад. Во моментот кога за-
станале до полициското возило, отво-
риле оган од автоматско оружје. На 
тоа веднаш возвратиле полицајците.

Наши извори велат дека полицијата 
сакала да го уапси Алили откако јавно 
се закани дека ќе преземе теро рис-
тички акции за ликвидации. Напред 
одело возилото на полицајците од Ма-
тејче, кое било пресретнато од вози-
лото на Заим Алили, при што веднаш 
почнале да пукаат, но набрзо при стиг-
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нале "алфите" кои ја следеле прет ход-
ницата. Всушност, тие се пресметале 
со напаѓачите затоа што полицајците 
биле опсипани со куршуми и немале 
време да се спротивстават.

Министерката Јанкуловска направи 
грешка што се појави на собраниската 
расправа за овој случај, затоа што 
увидот сè уште не беше завршен. Како 
резултат на ова следуваа конфузни 
одговори, кои за опозицијата беа знак 
дека нешто не било како што треба, па 
побараа нејзина политичка одговор-
ност. Познавачите на безбедносните 
политики велат дека министерот е за 
политика а не да биде полицаец, би-
дејќи за тоа има одговорни и стручни 
лица.

ДЕЛ ОД 
МУЏАХЕДИНСКА 

БРИГАДА
Заим Алили е припадник на АНА, 

кој е лојален на Гафур Адили. Тој е чл ен 
на групата "Зјари", што значи оган, а 
брои петнаесеттина луѓе, која оперира 
на територијата на Лојане, Ваксинце и 

СЕЧЕЊЕ ВО КОРЕН

Настанот кој се случи во Слупчане, според сите проценки, 
се работи за освета, затоа што т.н. командант Џејми Шеј беше 
уапсен. Мислам дека целата ситуација, заканите кои беа 
дадени дека ќе се осветат за неговото апсење треба многу 
сериозно да се сфатат и да се преземат енергични мерки 
против сите оние кои јавно упатуваат вакви закани. Бидејќи 
ако не се преземат мерки, тие по одредено време ќе сакаат 
таквите закани и да ги реализираат. Не може да зборуваме за 
настан кој може да ја дестабилизира Македонија туку се 
работи за класично криминален настан, кој треба да го 
решаваат државните органи, вели поранешниот министер за 
внатрешни работи, Павле Трајанов, порачувајќи дека др жа-
вата не треба да покаже колебливост, дека може со нив да се 
најде и друго решение, да се преговара итн. Бидејќи тие сега 
се мали групи, немаат политички барања, немаат политичка 
поддршка, барем не јавна од политичките партии, уште по-
малку можеме да зборуваме за меѓународна поддршка од 
меѓународни центри. 

на Танушевци. Туши раководи со кри-
минално-терористичка група, која 
швер цува лесно оружје и акцизна 
стока преку Лојане. УНМИК има соз-
нанија, велат безбедносни извори, де ка 
оваа група шверцува оружје во Ма-
кедонија од Косово, како пиштоли, 
калашњикови и слично.

Бидејќи има жртви, претпоставките 
се дека уште ќе има меѓуалбански 
пресметки. Не се исклучуваат напади 
на други институционални објекти, 
односно дека има елементи на урбан 
тероризам, затоа што овие елементи 
се забележани во ТЦ "Мавровка" во 
Скопје. 

Познавачите на оваа област не ја 
исклучуваат можноста од поврзување 
со групи од Косово, кои ќе ја вршат 
валканата работа за групата на Алили; 
потоа да го осигураат патот кој им слу-
жи за шверц на релација Косово-Ма-
кедонија и, трето, "Зјари" е најопасна 
група, бидејќи е водена од исла мис-
тички идеи, која во конфликтот во 
2001 година беше дел од муџа хедин-
ската бригада во Кумановско-липков-
скиот регион.

КОМАНДИРОТ Е УБИЕН ОД КРИМИНАЛЦИ

Бесим Догани од ДПА изјави дека полицаецот 
бил убиен од поз ната криминална група, која 
сака да ја де ста би лизира борбата на ДПА и на 
Владата за де кри минализација на албанското 
општество во Ма ке донија.

Не се работело за контрола туку за редовна 
обиколка на теренот кога полицајците биле до-
чекани од криминалната група.

"Овој обид само уште повеќе ќе ја засили 
борбата на ДПА и на Владата против кри ми-
налот", порача Догани.

"Она што се 
случи во Вак син-
це е резултат на 

лошо менаџирање од страна на Вла-
дата. Вакви ситуации имало и кога 
ние бевме на власт и ги решававме 
со политички средства. Ситуацијата 
на теренот не е токму таква како што 
тврди Владата и тоа денес се докажа", 
изјави Рафиз Алити од Демократската 
унија за интеграција.


