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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"МАЛА СИЦИ  ЛИЈА""МАЛА СИЦИ  
ВО АРАЧИН  ОВОВО АРАЧИН 

Акцијата на специјалната единица 
на МВР во Арачиново покажа де-
ка меѓунационалниот мир во Ре-

публика Македонија е кревок, а селото, 
пак, и натаму е под ингеренции на кра-
левите на подземјето. Зошто? Со години 
ова село е легло на криминалот, а  по-
лицијата често пати замижувала, така 
што нивното царство цветало и притоа 
никој не преземал одредени акции за 
да се вратат редот, мирот и конечно 
законот во оваа специфична рурална 
средина.

Поради овие долгогодишни причини 
акцијата на полицијата беше изведена 
со висок степен на ризик. Но, тоа не ја 
намалува командната или политичката 
одговорност за спроведувањето на за-
дачата која, со текот на времето сè по-
веќе се претвора во политичка замка за 
меѓунационалните односи во РМ.

Затоа наместо да се оценува спро-
ведувањето на полициската задача се 
истакнува значењето на националната 
припадност на криминалецот, кој во 
меѓувреме долго време безгрижно и 
сло бодно се движел по патиштата на 
земјава, иако во овој период сторил ни-
за други сериозни криминални дејства. 
Според тоа, жртвата стана херој, а по-
лицијата окупатор. Тоа се две нови ком-
поненти во политичкиот мозаик, во кој 
'ржат сите, а најмногу претставниците 

на ДУИ. Градоначалникот на Општина 
Арачиново, Музафер Беслими, активист 
на ДУИ, се закани дека ќе воведе нов 
курс во овој атар. Што тоа значи?  Но, од 
кој агол ќе демнат активистите на ДПА. 

ОБВИНУВАЊА НА 
ГРАДОНАЧАЛНИЦИ 

АЛБАНЦИ 
Контрадикторните информации и 

негативната кампања дополнително ја 
влошуваат состојбата и ја креваат тен-
зијата во скопското село Арачиново, 
кое како легло на криминалот не ја да-
ва својата душа, бидејќи за мафијашите 
тоа претставува синоним за неосвоена 
тврдина. Градоначалникот Музафер Бе-
слими најави дека нема да соработува 
ниту со набљудувачите на ОБСЕ, кои по 
линија на помал отпор се согласуваат 
со забелешката, но ќе продолжат да 
ра ботат на терен. Претставниците на 
ОБСЕ во Скопје знаат дека револтот е 
последица на полициската акција но, 
исто така, се свесни  за својата улога 
или моќ, која често пати ја користат за 
постигнување одредени политички це-
ли, кои им штетат на вистинските на-
бљудувачи.

"Ние целосно го разбираме тој потег, 

се иритирачки, со цел подигнување на 
тензиите и омразата.

"Доколку евентуално е воден од тоа 
да ја види репризата на филмот каде во 
оваа населено место се случи убиството 
на Енвер Џафери и ранувањето на Фат-
мир Лури, како и апсењето на невини 
млади луѓе, каде главни режисери и 
сценаристи за овој случај беа Бранко 
Цр венковски и Али Ахмети, додека ак-
терите беа субјекти познати на поши-
роката јавност, кажуваме дека одго во-
рот е негативен и дека горенаведениот 
филм нема да има своја реприза", ре-
плицираше Беким Фазлиу, градона чал-
ник на Општина Сарај.

Веднаш по убиството градоначал ни-
кот на Арачиново изјави:

"Јас знам дека во Скопје се кријат 
мно гумина од потерниците, исто така, и 
во Кондово, насекаде се кријат и никој 

само ја нотиравме ситуацијата. Но, за 
да се донесе таква одлука значи дека 
нешто не е в ред. Ќе чекаме и ќе видиме. 
Мисијата во Арачиново продолжува 
како досега. Во Арачиново постои  тен-
зична атмосфера", изјави амбасадорот 
на ОБСЕ, Џорџо Радикати.

Инаку, се заострува и битката меѓу 
ДПА и ДУИ, особено на прв удар се гра-
доначалниците Албанци, кои се дојдени 
до "нож".

Градоначалникот на Сарај, Беким 
Фазлиу од ДПА, најави дека ќе поднесе 
кривична пријава за колегата од Ара-
чиново, Музафер Беслими, кој обвини 
дека во Општина Сарај и во село Кон-
дово се шетаат организирани кри ми-
нални групи, а власта во која пар тици-
пирала и ДПА не презела ништо за да ги 
фати или затвори.

Според Фазлиу, изјавите на Беслими 

БАСТИОНОТ НА БАСТИОНОТ НА 
КРИМИНАЛЦИТЕ КРИМИНАЛЦИТЕ 
ОСТАНУВА БАСТИОН ИЛИ ОСТАНУВА БАСТИОН ИЛИ 
НЕОСВОЕНА ТВРДИНАНЕОСВОЕНА ТВРДИНА

Дали Арачиново му го 
предава приматот на 
Кондово или тоа е "јадец" 
за многу други 
посериозни криминални 
дејства, кои всушност ги 
покриваат тајните 
планови на политичките 
врхушки од власта и од 
опозицијата. 

Градоначалникот на 
Сарај, Беким Фазлиу од 
ДПА, најави дека ќе 
поднесе кривична пријава 
за колегата од Арачиново, 
Музафер Беслими, кој 
обвини дека во Општина 
Сарај и во с. Кондово се 
шетаат организирани 
криминални групи, а 
власта во која 
партиципирала и ДПА не 
презела ништо за да ги 
фати или затвори.
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не ги апси. Изгледа целта им е во Ара-
чиново, меѓутоа од утре ќе имаме друг 
курс. Ќе слушнете, од утре ќе видите".

Полициската акција во Арачиново ја 
зголеми напнатоста меѓу владејачката 
ДПА и опозиционата ДУИ. Тие настапија 
со различни оценки за пресметката во 
Гостивар и за полициската акција во 
Арачиново. Првите ја оправдаа акци ја-
та за фаќање на криминалецот, но вто-
рите жестоко ја осудија.

За ДУИ акциите ги извршиле па ра-
милитарни структури на полицијата, а 
ја поддржаа одлуката на Општината 
Арачиново да не соработува не само со 
полицијата, туку и со ОБСЕ.

МУВА НА КАПАТА
Тезата дека парамилитантните ст рук-

тури тераат своја војна во РМ е опас-
на, бидејќи таа нè потсетува на лик-
видацијата на командант Морина, во 
која се истакнуваше информацијата де-
ка учествувале лица од криминалната 
банда на Красниќи од Кондово. Тоа зна -
чи дека војната меѓу криминалните 
банди во Македонија продолжува да се 
одвива, при што не се избираат ниту 
средства ниту методи. Станува збор за 
реална и сурова слика од сицили јан-
ските или од неаполските улици во 
Италија, која може да се отслика и на 

вор од политичката контрола. Тие се 
употребуваат за постигнување на од-
редени политички цели. Доколку нив-
ната сила прерасне во економска моќ, 
тогаш најверојатно политичарите ста-
нуваат нивна играчка, односно маша за 
покривање на нивните криминални 

рајќи политичка одговорност од минис-
терката Јанкуловска. Партијата на Али 
Ахмети го обвинува македонското МВР 
за смртта на Небија Насер и Сејфедин 
Мустафи. За ДУИ акциите ги извршиле 
парамилитарни структури на поли ци-
јата. 

"Во Македонија се формираат па ра-
милитарни структури од страна на МВР, 
кои егзекутираат граѓани, без оглед 
дали има потерница или не", изјави Ра-
физ Алити од ДУИ.

Социјалдемократите, во своите пр-
вични оценки беа резервирани, но не-
годуваа на методите кои МВР ги при ме-
нило во акцијата.

"Во континуитет МВР повеќе е ‘скло-
но’ кон тоа да лиферува три-четири пар-
тиски и политички соопштенија во те-
кот на денот, но за многу сериозни ра-
боти кои ни се случуваат и кои се ре-
зултат на лошата безбедносна ситуација 
информациите се сведуваат речиси на 
минимум", истакна потпретседателот на 
СДСМ, Игор Ивановски.

Наспроти опозицијата, власта ја под-
држа полициската акција.

"Нашите полицајци заслужуваат пол-
на поддршка во расчистувањето со кри-
миналните банди. Полицијата секој-
днев  но се соочува со опасност и мис-
лам дека нашите полицајци заслужуваат 
полна поддршка", оцени Влатко Ѓорчев, 
ВМРО-ДПМНЕ.

"Ние имаме определена политика, 
односно ДПА и Владата, дека криминал 
нема да се трпи, корупција, за нив треба 
да има и има нула толеранција", истакна 
Агим Рамадани, ДПА.

балканско  платно, особено ако за тоа 
по стојат идеални услови во Маке до-
нија.

Но, тесната врска меѓу политичките 
кругови и криминалните банди нè на-
ведува на констатацијата дека сè уште 
постојат можности да се избегнат ита-
лијанските мафијашки слики, бидејќи 
криминалците во Македонија не се над-

дејства, кои ни се случуваат пред очи.
Затоа кој си ја има мувата на капата, 

тој се обидува да ја "ишка".
Власта и опозицијата имаат различен 

аршин за акцијата во Арачиново и за 
пресметката кај Гостивар. Првите 
(ВМРО-ДПМНЕ и ДПА) ги оправдуваат 
мерките на МВР, додека опозиционата 
ДУИ жестоко ја осудува полицијата, ба-

Две паралелни но спротивставени верзии кружат за убис-
твото на арачиновецот Насер Небија. Роднините тврдат дека е 
ликвидиран, а МВР истакнува дека е убиен, бидејќи при ап-
сењето се обидел да побегне и не сакал да го предаде оруж-
јето.

"Почнаа да пукаат, јас гледав, пукаа надолу и го убија во 
автомобилот, само што влезе првиот, дојдоа и тие и без ништо 
полицијата пукаше прва", изјави Насер Алија, очевидец.

"При обидот да побегне бил предупреден од страна на 
полицајците да го положи оружјето, откако не се одзвал на 
наредбата на полицајците, од страна на полицајците е отворен 
оган кон него", истакна портпаролот на МВР, Иво Котевски.

ПОЛИЦИЈАТА НЕ ЈА ПОЛИЦИЈАТА НЕ ЈА 
КОНТРОЛИРА ТЕРИТОРИЈАТА КОНТРОЛИРА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА ОПШТИНАТА НА ОПШТИНАТА 


