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ЕЛМАЗИ БЕШЕ    И СÈ УШТЕ Е ЕЛМАЗИ БЕШЕ 
"ДОБРА МУСТ   РА" НА ТАЧИ"ДОБРА МУСТ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Оставката на заменик-министерот 
за внатрешни работи на Ре пуб-
лика Македонија, Рефет Елмази, 

кадар на ДПА, и еден од најдоверливите 
луѓе на лидерот на партијата, Мендух 
Тачи, не претставува политичко изне-
надување, туку задоцнет потег, кој нај-
после мораше да се стори, бидејќи на 
патот кон евроинтеграционите про це-
си, ЕУ одамна го опомена премиерот 
Никола Груевски и му врачи жолт кар-
тон. Сепак, тоа не значи дека се нару шу-
ва "бракот" меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДПА, 
напротив тој уште повеќе се ста били-
зира, затоа што претседателот на Вла-
дата остана доследен на својот по ра-
нешен став да почека и да ризикува со 
позицијата на Рефет Елмази, кој по-
долго време претставуваше трн в око 
за владејачката коалиција. Со тоа мо-
ментно ги смири односите меѓу парт-
нерите во власта а, исто така, им ја ис-
полни и желбата на западните дипло-
мати во Скопје, кои уште пред неколку 
месеци ја пренесоа официјалната нега-
тивна порака на Брисел.

Според тоа, контроверзниот Елмази 
повеќе нема да претставува пречка за 
функционирањето на владејачката коа-
лиција, но ќе стане флагрантен пример 
каков тип политичари не треба да се 
ангажираат за функционери кои, патем 
да потсетиме, зад себе имаат докажани 
црни петна. Меѓутоа, заменик-минис-

Претставата на заменик-
министерот за внатрешни 
работи, Рефет Елмази, 
можеби завршува со 
оставка, која секогаш се 
дава за некому да му се 
прави лице, или 
едноставно да се има 
некаква бирократска 
сатисфакција, со која 
проблематичната личност 
ќе биде симната од дневен 
ред. 

Меѓутоа, исто така, и 
Мендух Тачи е 
проблематична личност, 
чиј речник постојано пали 
или гаси во Собранието, 
односно во ерата на 
Џафери, тој помпезно 
влегуваше и излегуваше 
од коалицијата, така што 

во овој случај ниту 
лук јадеше, ниту на 
лук мирисаше.

терот не заминува во политичка или во 
партиска илегала, туку во позиција на 
корисна сенка на претседателот на 
ДПА, Мендух Тачи. Малкумина знаат де-
ка пред оставката токму заменик-ми-
нистерот Рефет Елмази има голем удел 
во реализацијата на специјалната по-
лициска акција во тетовското село Бро-
дец. Всушност, без неговиот "амин" не 
ќе можеше да се отстрани политичката 
и терористичката закана, која сè повеќе 
ги дестабилизираше меѓунационалните 
односи во Република Македонија но, 
исто така, беше страшна криминална 
конкуренција за т.н. нелегален бизнис, 
кој се одвиваше на релација кон Косово 
и Албанија, а го контролираат одредени 
партиски структури на ДПА. На ова нè 
упатува фактот дека со "ликвидацијата" 
на командант Морина почна кри ми-
налната пресметка меѓу албанските 
кри  минални лоби групи, кои го кон тро-
лираат движењето или се обидуваат да 
го зачуваат приматот во движењето на 
луѓето и на стоката меѓу граничните 
линии кон Приштина и кон Тирана. Тоа 
значи дека полициската акција делумно 
ги отстрани регионалните и внатреш-
ните политички опасности, а привре-
мено е обезбеден и непречен проток 
на криминални дејствија меѓу албан-
ските кланови, кои го контролираат 
овој вносен црн бизнис.         

ЗАСЛУГИТЕ НА 
ЗАМЕНИК-

МИНИСТЕРОТ
Што Рефет Елмази обезбеди за по-

лициската акција во селото Бродец? Пр-
во, информации за движењето на теро-
ристичката групација, потоа сигурен 

РЕФЕТ ЕЛМАЗИ Е ИСКЛУЧИТЕЛНО ВАЖНА РЕФЕТ ЕЛМАЗИ Е ИСКЛУЧИТЕЛНО ВАЖНА 
ФУНКЦИОНЕРСКА ФИГУРА НА ДПА, ПОРАДИ ШТО ФУНКЦИОНЕРСКА ФИГУРА НА ДПА, ПОРАДИ ШТО 
ТОЈ ДОЛГО ТРАЕ, И ТРАЕ, И ЌЕ ТРАЕ...ТОЈ ДОЛГО ТРАЕ, И ТРАЕ, И ЌЕ ТРАЕ...

Рефет Елмази е роден на 
5.9.1959 г. во с.Теново, Општина 
Брвеница, Тетово.

Образование: дипломирал на 
19.2.1984 г. на Универзитетот 
"Св. Кирил и Методиј", во Скопје, 
Факултет за одбрана.

Работно искуство: 1984-1998 г. 
работи како професор во 
средното училиште "Кирил 
Пејчиновиќ", во Тетово; 1998-
2000 г. бил заменик-министер во 
МО на РМ;

2000-2002 г. (во Владата на 
Љубчо Георгиевски) бил 
заменик-министер во МВР; 

21.9.2006 г. бил заменик-
министер во МВР.
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ЕЛМАЗИ БЕШЕ    И СÈ УШТЕ Е  И СÈ УШТЕ Е 
"ДОБРА МУСТ   РА" НА ТАЧИРА" НА ТАЧИ

политички грб, кој претходно не беше 
обезбеден за полициската акција во с. 
Танушевци, а можеше да претставува 
сигурна "смрт" за штотуку вгнездената 
владејачка коалиција, која никако да се 
ослободи од заканата за дестабили-
зација на Македонија.

Во контекст на ова мора да се бара и 
да се анализира политичкото и функц-
ионерското однесување на заменик-
министерот во настаните во Собра-
нието на РМ од минатата година, кога 
всушност се одмеруваа силите меѓу ал-
банското гласачко тело, кое длабоко е 
разочарано од однесувањето на ДПА, 
но и од ДУИ, чиј "ореол" згасна со паѓа-
њето на власта на СДСМ. Доколку на 
кантар се стави работата на Елмази во 
МВР, тогаш и нема што многу да се 
додаде во неговата кариера, освен де-
ка всушност му беше лесно да мани-
пулира или да продава информации од 
разузнавачки тип, бидејќи и шефицата, 
министерката Гордана Јанкуловска, не 
еднаш, туку три-четири пати ги прове-
руваше неговите вести од други свои 

ПРИФАТЕНА 
ОСТАВКА

     
Шоуто на Елмази можеби завршува 

со оставка, која секогаш се дава за не-
кому да му се прави лице, или едно-
ставно да се има некаква бирократска 
сатисфакција, со која проблематичната 
личност ќе биде симната од дневен ред. 
Но, исто така, и Мендух Тачи е про бле-
матична личност, чиј речник постојано 
пали или гаси во Собранието, односно 
во ерата на Џафери, тој помпезно вле-
гуваше и излегуваше од коалицијата, 
така што во овој случај ниту лук јадеше, 
ниту на лук мирисаше. 

Поради ова, образложението од ос-
тавката на заменик-министерот за вна-
трешни работи, Рефет Елмази, мора да 
се сфати како мамец зад кој има многу 
подлабока политичка заднина, отколку 
што се официјалните лични проблеми.  
ДПА ја прифати оставката на еден од 
најблиските соработници на партискиот 
лидер Тачи, кој неспорно дека веќе по-
долго време имаше нарушени комуни-
кациски односи со првите луѓе во по-
лицијата но, исто така, и тој горопадно 
се однесуваше, па затоа им ја загор-
чуваше судбината не само на минис тер-
ката, туку и на коалицијата.

Ова е втора оставка на Елмази, пр-
вата ја поднесе по полициската акција 
во Танушевци, која неговата партија не 
ја прифати. Потоа, по минатогодишните 
настани во Собранието, опозицијата 
побара негова интерпелација, но таа не 
помина поради недоволен број гла-
сови, иако НСДП се коцкаше со мирот 
во владејачката куќа. 

Предвидувањата дека негов на след-
ник ќе биде Ернад Фејзулаху се оства-
рија, ДПА даде зелено светло, иако не 
се знае дали тој е поголем "ѓавол" од не-
говиот претходник. 

ОЦЕНКИ НА 
ОПОЗИЦИЈАТА

Опозицијата истакнува дека остав-
ката на Рефет Елмази е задоцнета, но и 
стравува од неговиот наследник кој, 
според неа, би требало да биде човек 
на место, човек со сите нишани. За ДУИ 
името на Ернад Фејзулаху е непри фат-
ливо решение за заменик-министер за 
внатрешни работи.

"Во тоа Министерство не би требало 
да има партиски милитанти. Напротив, 
треба да се регрутираат професио нал-
ци", изјави  Рафиз Алити од ДУИ.

Првиот коментар на СДСМ и на ЛДП 
беше дека оставката на Елмази, кој го 
газеше Азис Положани, доаѓа директно 
под притисок на Брисел.

"Она што загрижува е пораката која 
Тачи му ја упати на Груевски преку оваа 
оставка, а тоа е да докаже кој е главен 
во Владата на РМ", оцени пратеникот на 
ЛДП, Андреј Жерновски.

извори. На тој начин, влијанието на 
ВМРО-ДПМНЕ, на ДПА, на СДСМ или на 
ДУИ во македонската полиција беше 
избалансирано, така што при акцијата 
во с. Бродец беше анулирано, односно 
намалено "партиското групашење", кое 
постојано им прави мака на професио-
налците во УБК. Меѓутоа, со ваквиот 
ôд на "мачката преку лимениот маке-
донски покрив" не може вечно да й се 
дава кислород или енергија на коали-
цијата за нејзино опстојување. Исто та-

ка, кодошите веќе не им веруваат на 
партиите или на лидерите, туку бараат 
свој интерес во "објавената војна" меѓу 
македонските разузнавачи. Всушност, 
кодошите скапоцено ја платија својата 
кожа во 1999 и 2000 година. Нивните 
имиња им беа предадени на тацна, така 
што тешко дека некој денес ќе им даде 
веродостојна информација на маке-
донските разузнавачи и на "квази ра-
зузнавачите" во полицијата.

МВР поднело кривични при-
јави за организирано спре чу-
ва ње на изборниот процес 
против пратеникот на ДПА 
Ружди Ма тоши и партиските 
функционери Рефет Елмази, 
Ернад Фејзулаху и Африм Ра-
мадани, кои искршиле гла сач-
ка кутија во тетовското село 
Синичане. Четворицата по ин-
цидентот биле повикани во 
СВР Тетово, по што Елмази бил 
пуштен, а другите тројца биле 
за држани, информираше МВР.

КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ ЗА 
ЧЕТВОРИЦА ЧЛЕНОВИ 

НА ДПА

ЕЛМАЗИ ВО "ПРВИТЕ ФУНКЦИОНЕРСКИ БОРБЕНИ РЕДОВИ" ЕЛМАЗИ ВО "ПРВИТЕ ФУНКЦИОНЕРСКИ БОРБЕНИ РЕДОВИ" 
НА МВР, ВЕДНАШ ПО АКЦИЈАТА ВО СЕЛО БРОДЕЦНА МВР, ВЕДНАШ ПО АКЦИЈАТА ВО СЕЛО БРОДЕЦ
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"Олеснета ни е работата, затоа што 
на крајот нема да се бара политичка 
одговорност од заменик-министерот за 
внатрешни работи, туку веројатно ќе се 
сконцентрираме на политичката од-
говорност на пратениците", изјави Вла-
до Бучковски од СДСМ.

Во моментот кога опозицијата поба-
ра интерпелација на Елмази, владиниот 
трет коалиционен партнер по големина, 
застана на нивна страна, така што пре-
дизвика огорчен револт кај Мендух 
Тачи.

"И натаму сме убедени дека не треба 
да се прави никаков компромис со на-
силството од каков било вид во Со бра-
нието", оцени претседателот на НСДП, 
Тито Петковски.

Политичката судбина на Рефет Ел-
мази одамна е исполнета со црни петна. 
На пример, да се потсетиме на избор-
ните насилства од локалните избори во 
2000 година. Имено, на 10 септември 
2000 година, за време на првиот круг на 
локалните избори, во неколку општини 
се случија тешки инциденти, кои оста-
вија темни и длабоки дамки врз из бо-
рите. Во Дебар се случи тежок инцидент 
во кој, во пресметка на две групи, со ог-
нено оружје е ранет активист на ПДП. 
Во исто време, во Кондово, во престрел-
ка беа ранети три члена на избирачкиот 
одбор, а подоцна се потврди дека едно 
лице загинало. Тогашниот премиер Ге-
ор гиевски, за да ја затскрие вистинската 
ситуација на теренот, му фрли ракавица 
на екслидерот на СДСМ, Црвенковски. 
Георгиевски оцени дека изборите има-
ат референдумско значење и повтори 
дека доколку владината коалиција ос-
вои 10 отсто помалку гласови од обе-
динетата опозиција, тој лично ќе се за-
ложи за предвремени избори. Набрзо 
мотивот се заборави, а напнатата и крај-
но влошената политичка ситуација се 
заборави, иако имаше пукања, тепачки 
и загинати лица. 

Тогаш во општините во кои прео-
владува албанско население се водеше 
класична војна меѓу активистите на 
ДПА и на некогаш многу моќната пар-
тија ПДП, која денес се сведе на ми но-
рен политички елемент. Во тоа време, 
состојбата беше најлоша во Дебар каде, 
според одредени информации, акти-
вист на ДПА го застрелал и го ранил 
својот ривал од ПДП. По овој инцидент 
гласањето во сите пет општини во Де-
бар беше прекинато поради скршените 
гласачки кутии и стравувањето на гра-
ѓаните да излезат да гласаат. Немили 
сце ни се случија и во село Кондово. 
Првичните оценки на ПДП беа дека во 
Општина Кондово група рекетари на 
ДПА пукале од огнено оружје и раниле 
три члена на Избирачкиот одбор. Двај-
ца од нив беа хоспитализирани во Вое-
ната болница во Скопје, подоцна тре-
тиот почина. Истиот извор тогаш потен-
цираше дека еден од рекетарите кој 
пукал во членовите на Избирачкиот од-
бор е телохранителот на Рефет Елмази, 
кој во 2000 година, исто така, ја вршеше 

"Имаме нови детали за акцијата во 
Бродец. Ќе бараме конкретни инфор-
мации од МВР. Затоа побаравме итна 
седница", изјави во тој момент пра те-
никот Ружди Матоши од ДПА, кој ја 
бранеше "дотичната фигура". 

Опозицијата ја обвини власта дека 
прекинувањето седница за интерпе ла-
ција на владин функционер е преседан, 
кој дотогаш не се случил во работата на 
Собранието. 

"Стана јасно дека на Груевски му е 
поважен зборот на Тачи, наместо да ги 
слуша ЕУ и НАТО. Очигледно, профунк-
ционира заканата на Матоши за оп ста-
нок на владината коалиција и Груевски 
се исплаши", оцени Јани Макрадули од 
СДСМ. 

ДУИ обвини дека Собранието се 
претвора во циркус.

"Груевски го изгуби компасот. Да се 
прекине седница за интерпелација без 
никакво образложение е невиден ап-
сурд", изјави Џевад Адеми од ДУИ. 

Аналитичарите оценија дека седни-
цата беше прекината поради несогла-
сувања во коалицијата ВМРО-ДПМНЕ, 
ДПА и НСДП, кои се создадоа околу пра-
шањето дали поради учеството во те-
пачките во Собранието Елмази треба да 
"падне" или не. Ситуацијата беше до-
ведена во прашање кога Тито Пет ков-
ски, претседател на НСДП, најави дека 
ќе гласа за интерпелацијата. На тоа реа-
гираше Ружди Матоши, кој истакна де-
ка доколку Собранието изгласа поли-
тичка одговорност за заменик- минис-
терот од ДПА, тогаш паѓа и Владата на 
ВМРО-ДПМНЕ. 

Со барањето итна седница за слу чу-
вањата во Бродец, всушност ДПА го 
спаси својот заменик-министер, но и го 
покажа вистинскиот удел на Елмази во 
акцијата на полицијата во тетовското 
село, кој се пофали со одредени ра зуз-
навачки информации за инволви ра-
носта на некои членови на ДУИ, кои им 
давале логистичка поддршка на крими-
налците и на терористите. Спо ред ова, 
Рефет Елмази претставува исклучително 
важна функционерска фигура на ДПА, 
односно една од "главните мустри" на 
лидерот на партијата Мендух Тачи. По-
ради ова, тој долго време трае, и трае, и 
ќе трае..., иако е проблематична лич-
ност, која има долг стаж во предиз ви-
кувањето тешки ексцеси, кои не се ме-
рат со демократскиот културолошки ба-
рометар.

Оставката на заменик-ми-
нистерот за внатрешни работи 
Рефет Елмази е морален чин, 
смета лидерот на НСДП, Тито 
Петковски. Како што Петковски 
изјави, тоа е чувство на по-
литичка одговорност на но-
сител на јавна функција. 

"Собранието, односно пар-
ламентарното мнозинство ка-
жа што мисли за таа работа, а 
јавноста знае што НСДП мис-
леше. И натаму сме убедени 
дека не треба да се прави ни-
каков компромис со насилство 
од било каков вид во Со бра-
нието". 

КАКОВ ШЕФ, ТАКОВ ЧИРАК, КАКОВ ШЕФ, ТАКОВ ЧИРАК, 
СЦЕНА ОД ПОЗНАТИТЕ СЦЕНА ОД ПОЗНАТИТЕ 
СОБРАНИСКИ НАСТАНИ НА СОБРАНИСКИ НАСТАНИ НА 
"КЛОЦАЊЕ""КЛОЦАЊЕ"

Инаку, во извештајот на ПДП беа на-
ведени примери на повеќекратно гла-
сање, кршење гласачки кутии, одзе ма-
ње изборен материјал, предизвикување 
масовни тепачки, престрелки сè до 
пуштање осуденици за тешки кривични 
дела на викенд отсуство за да можат да 
ги тероризираат гласачите. Поради овие 
причини беа воведени измени во из-
борното законодавство, но сепак дел 
од причините сè уште не се отстранети.

"ЗБОРОТ НА 
ЛИДЕРОТ"

Доколку се потсетиме на состојбите 
во РМ, односно на атмосферата во 
Собранието по полициската акција во 
с. Бродец, тогаш сигурно можеме да 
правиме политички римејк на односите 
во владејачката коалиција, која во да-
дениот момент беше на стаклени нозе. 
Имено, Собранието ја прекина сед ни-
цата за покренатата интерпелација на 
работата на заменик-министерот за 
внатрешни работи, Рефет Елмази. На-
место тоа, на барање на ДПА беше за-
кажана итна седница за полициската 
акција во Бродец. 

функцијата заменик-министер на МВР. 
Подоцна ПДП подготви детален изве-
штај, кој се разгледуваше на три собра-
ниски комисии. Но, за него парла мен-
тарците расправаа дури на 27 сеп тем-
ври 2000 година. Според извештајот на 
ПДП, за време на викендот кога се одр-
жуваа локалните избори во 2000 го-
дина, наводно на слобода од затвор би-
ле пуштени познати осуденици за теш-
ки кривични дела, кои за време на гла-
сањето работеле во обезбедувањето на 
ДПА. Во тоа време ПДП, сега владин 
партнер, упати сериозни обвинувања 
на сметка и на тогашниот министер за 
правда, Џевдет Насуфи, и на сега екс за-
меникот-министер за внатрешни ра бо-
ти, Рефет Елмази, кои наводно "им да-
вале директиви и ги координирале гру-
пите насилници". 


