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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

КРЕНЕШ ЛИ РАКА    ПО УНИФОРМАТАКРЕНЕШ ЛИ РАКА   
УДИРАШ ПО    ДРЖ АВАТАУДИРАШ ПО  

Еден убиен и двајца ранети поли-
цајци во Танушевци... Во тетов ски-
те шарпланински села Бродец, Ве-

шала и Бозовце вооружена група кид-
напира петмина вработени во ЕСМ-
ЕВН. Граѓани й се пожалија на поли ци-
јата дека на патот Тетово-Јажинце ги за-
преле униформирани лица без ознаки. 
Од МВР коментираат - не се исклучува 
можноста дека тоа биле "Алфи" во по-
трага по криминалец од Косово, кој 
сакал да й се придружи на групата на 
Ли  рим Јакупи-Нацист во Бродец. Поли-
циски пункт кај селото Вратница, рас-
поредени специјалци со џипови и тран-
спортери...

На македонско-албанската граница, 
во реонот на гостиварското село Бибај, 
спречен е шверц со оружје, на кое сè 
уште не му се знае крајната дестинација. 
Пред неколку седмици, полицијата во 
истиот реон откри големо количество 
минофрлачки гранати, кои беа зако па-
ни во импровизиран бункер... Пред не-
полни два месеца, во реонот на Вак син-
це загина полицаец.

И додека полицајците ни гинат како 
дивеч за отстрел, а разни криминално-
терористички групи роварат низ зем-
јата, политичарите во законодавниот 

дом "верглаат" во лер и никако да се по-
местат од мртва точка, односно да доне-
сат конкретни заклучоци како да се сп ра-
ват со овие групи. Без епилог заврши 
и вонредната седница на Собранието 
на која се дискутираше за последниот 
настан во Танушевци. Всушност, таа за-
врши исто онака како што заврши и 
седницата пред два месеца, на која по-
зиционерите и опозиционерите си фр-

лаа отровни стрели за загинувањето на 
полицаецот во Ваксинце. Но, искуството 
ни покажа дека од ниту една досегашна 
седница на која се разговарало за без-
бедносни прашања не произлегол кон-
кретен одговор. Седницата за Тану шев-
ци е трета вонредна седница за актуел-
ни прашања во последните шест ме се-
ци. Но, освен додавката вонредна, ниш-
то друго не предизвика внимание, заш-

"Последнитве неколку месеци КФОР, 
УНМИК и косовската локална полиција 
функционираат поефикасно. Косово 
веќе не е место каде ќе бидат безбедни 
оние кои вршат криминални актив-
ности. Меѓутоа, КФОР не функционира 
така како што функционира нашата 
гра нична полиција. Тие имаат друг сис-
тем, иако генерално преземаат таква 
обврска. Според практичното распо-
редување на силите тие не се така по-
ставени за да можат секогаш да забе-
лежат илегални преминувања на гра-
ницата. Тие се стационирани на одре-
дени подрачја и  малку се изложуваат 
на ризик. Соработката меѓу КФОР, 
УНМИК и цивилната полиција треба да 
продолжи, но не треба да се потпи-
раме на тоа дека тие ќе бидат гарант 
оти нема да се пропуштаат пара вое-
ните формации, кои ги има на Косово, 
можеби и во Јужна Србија. Нам не 
смее да ни се повторуваат изјавите од 
2001 година, кога Љубен Пауновски 
твр деше дека се работи за внатрешни 
паравоени групации, а Доста Димов-
ска дека се работи за паравоени фор-
мации дојдени од Косово. И тогаш и се-

га состојбата е иста, се работи за па-
равоени формации кои се составени 
од државјани на РМ, но и од Косово и 
од Јужна Србија. Тие сега се групираат 
на криминална основа, бидејќи не се 
задоволни од тоа што го добиле како 
дел од колачот по доаѓањето на власт 
на ДУИ. Сакаат да бидат присутни, за-
бележани, но треба да се истражува 
нивната врска со некои политички суб-
јекти во РМ, евентуално со странски 
служби. Дали цел на нивното поја ву-
вање е да се прикаже дека државата е 
нестабилна пред  извештајот на ЕК или 
приемот во НАТО? Безбедносните 
служ би овие настани треба да ги сле-
дат и што е најбитно не треба да се по-
јавува колебливост околу мерките кои 
треба да ги преземе државата. И МВР 
и другите безбедносни служби, и ГШ 
на АРМ, треба активно да се вклучат. 
Да се исчисти теренот и да се спречи 
било какво ново групирање или, пак, 
преминување на границата. Послед на-
та акција во Танушевци беше насочена 
против полицијата. Можеби тие групи 
се во РМ, во с. Бродец (како што има 
информации), можеби заминале на Ко-

На 31 октомври во 14 часот 
во Министерството за 
одбрана почна состанокот на 
националниот Совет за 
безбедност кој го свика 
претседателот Црвенковски. 
Причина за оваа средба беа: 
последниот инцидент во 
Танушевци, вооружените 
групи во Тетовско, 
запленетото оружје на 
македонско-албанската 
граница... Станува ли збор за 
криминални, шверцерски 
или, пак, за терористички 
групи, не е и толку релевантно 
да се утврди, битно е дека 
границата ни е порозна и 
поради тоа граничната 
полиција како да станува 
дивеч за отстрел. На државата 
й останува да направи 
сериозен потег. 

КОЛКУ ВИСТИНА СЕ КОЛКУ ВИСТИНА СЕ KAЖAKAЖA НА СЕДНИЦАТА НА  НА СЕДНИЦАТА НА 
СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ?СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ?
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то собраниската атмосфера веќе е ви-
дена работа. И токму како резултат на 
инертноста на политичарите, ситуа ци-
јата ни се повторува. А, тие, пак, наместо 
борбата да ја водат на теренот, во со-
браниски фотелји си вадат очи за тоа 
чиј производ се ваквите групи. Но, се 
препукуваат и за тоа во кој момент сос-
тојбата во државата била порелак си ра-
на? Чија била заслугата за тоа, односно 
на кој министер за внатрешни работи 
треба да му "честитаме". За жал, како на-
града за празните муабети добиваа де-
бели собраниски дневници, а за семеј-
ствата на загинатите остана само бол-
ката. 

Јавноста сè уште чека одговор на 

прашањето - која е вооружената група 
во тетовските села, која станува сè 
побројна, дали нападот во Танушевци е 
криминален како што тврди минис тер-
ката Јанкуловска или терористички ка-
ко што оценија нејзините подредени и 
дали се во комуникација вооружените 
од Тетово со групата која атакуваше на 
граничарите. По киднапирањето на ра-
ботниците во шарпланинските села, за 
што полицијата почна истрага, праша-
њето кое сите си го поставуваме е дали 
МВР воопшто има патроли во тој реон. 
Локалните жители сведочеа за патроли 
на вооружени групи и тврдеа дека меѓу 
нив се и дел од избеганите затвореници 
од затворот "Дубрава" на Косово, а по-

виканите коментираат дека селата се 
под контрола. Можеме ли да им веру-
ваме?

Ако Македонија навистина има сила 
да се справи со сите предизвици кои би 
можеле да ја загрозат безбедноста, и 
има капацитет да гарантира за својата 
стабилност и безбедносна ситуација, ка-
ко што изјави министерот Антонио Ми-
лошоски, тогаш зошто чека? Чекањето 
скапо ќе нè чини, а скапи се и невините 
човечки жртви, без разлика дали се по-
следица на криминални или на теро-
ристички банди.

Но, наспроти владините проценки 
дека последните безбедносни инци-
денти имаат криминално-шверцерска 
позадина, претседателот Бранко Цр-
венковски не исклучува дека тие сепак 
се резултат на состојбите на Косово, па 
затоа и ја свика седницата на Советот за 
безбедност.

Значи, потребна е соодветна раз ме-
на на информации и координирана со-
работка меѓу безбедносните структури, 
зашто токму поради некоординираноста 
во 2001 година Македонија плати ви-
сока цена. 

сово. Некое време таму ќе се рас по-
редат по фамилии, ќе добијат налог, 
повторно ќе се групираат, ќе направат 
друг проблем. Апсолутно не треба да 
правиме проценки дека ако реагираме 
тоа ќе биде наш минус за НАТО или за 
во ЕУ. Напротив, ако дејствуваме про-
фесионално кон криминалците, теро-
ристите, тоа ќе биде респектирано од 
сите, бидејќи никој не поддржува те-
роризам. Сигурен сум дека ќе следува 
соодветна реакција не само во Та ну-
шевци. Нема време за било каква то-
леранција на такви криминални групи, 
независно што се проценило дека не 
можат да ја загрозат стабилноста. Не-
кои активности треба да се прават ко-
ординирано со НАТО, КФОР, во сора-
ботка со ЕУ, бидејќи групите практично 
дејствуваат на три посебни територии 
кои се под посебна контрола, Косово е 
под УНМИК, Србија и Македонија се не-
зависни држави. Граѓаните во РМ апе-
лираат службите да преземат акција, 
бидејќи групите ги напаѓаат, бараат 
храна, засолниште. Искуството пока-
жу ва дека тогаш кога дејствуваме до-
биваме многу критика од ЕУ и од НАТО, 

дека тоа би можело да се реши по пат 
на дијалог. Јас сум против било какви 
разговори со криминални или со те-
рористички групи кои го загро зуваат 
интегритетот на државата. До сега ди-
јалогот се покажа како непро дуктивен, 
и на штета на РМ. Кај нас не достасува 
ефикасно собирање инфор мации, про-
ценка и заедничко дејству вање. Не мо-
же професионалните еди ници на АРМ 
само да ги испраќаме во Авганистан и 
во Ирак, а овде да бидат само набљу-
дувачи на случувањата. Што ќе ни е 
Армија која ја подготвуваме само да 
биде дел од НАТО или да ра боти за 
стабилизирање на состојбите во други 
држави, а во РМ да биде предмет на 
напади на разни групации? Сега твр-
диме дека овие групации се крими нал-
ни, но извршуваат теро рис тички ак ции. 
Меѓутоа, лесно можат да воспостават 
линкови со некои поли тички субјекти, 
надвор или внатре и да ја загрозат 
стабилноста. Тоа што по стојат огромни 
разлики меѓу Владата и претседателот 
на државата може не гативно да се од-
рази врз стабил нос та. Групата која ја 
прогласи 'Илирида' е мар гинална група. 

Ќе се појават и многу групи во пресрет 
на конечниот статус на Ко со во. Дури и 
овие т.н. кри минални групи и пара вое-
ни формации преземаат ак тивност за 
да бидат тука, независно од развојот на 
состојбите на Косово. Ако се најде за-
едничко ре шение при фат ливо за Ср-
бија и за Ко сово мислам дека сите гру-
пи ќе бидат маргина ли зи рани. Треба да 
бидеме активни, иако не сме дел од ко-
совскиот проблем, ни ту дел од ре ше-
нието, а пре ку сора бот ка со другите 
влијателни држави да укажеме на мож-
ните ре перкусии, во зависност од тоа 
какво ќе биде ре ше нието. Не треба да 
при фа тиме ре ше ние кое прво ќе пред-
извика реде фи нирање на границите на 
Бал канот, неш то што може да ја загрози 
нашата безбедност. За мене, независно 
од ста вот на Владата, најдобро реше-
ние е она кое ќе го прифатат Приштина 
и Бел град. Наметнатото решение, до не-
сено од Советот за безбедност, до колу 
не биде прифатено од двете стра ни, ќе 
предизвика продолжување на неста-
билноста на Балканот, а најди ректните 
последици ќе се одразат врз Маке до ни ја". 

      Павле Трајанов, ексминистер за 
внатрешни работи


