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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Д Е П О Н И РА Н О ТО  Д Е П О Н И РА Н О ТО  
О Р У Ж Ј ЕО Р У Ж Ј Е  Т РА Г И Ч Н О   Т РА Г И Ч Н О  
ГО  Н А П Л АТ И  Ц Е ХО ТГО  Н А П Л АТ И  Ц Е ХО Т

ЕКСПЛОЗИЈА ВО ВОЕН МАГАЦИН ЕКСПЛОЗИЈА ВО ВОЕН МАГАЦИН 
ВО АЛБАНИЈА ОДНЕСЕ МНОГУ ВО АЛБАНИЈА ОДНЕСЕ МНОГУ 
ЧОВЕЧКИ ЖИВОТИЧОВЕЧКИ ЖИВОТИ

Крвава трагедија во Ал ба-
нија. Сè уште е непознат ко-
неч ниот број жртви, кој за 

жал, секојдневно расте, многу по-
вре дени лица, меѓу кои и деца, 
ил јад ници евакуирани граѓани, 
огром на материјална штета... Ос-
тавка од албанскиот министер за 
одбрана, Фатмир Медиу. Се бара 
оставка и од албанскиот пре ми-
ер Сали Бе риша. Тоа е билансот 
од експло зијата која минатата 
сабота се слу чи во воениот ма-
гацин во с. Грдец, 12 км северно 
од Тирана, но и од повеќето по-
следователни екс пло зии со по-
мал интензитет. Се трага и по ра-
ботниците, половина од нив же ни кои 
биле на работа во критичниот момент, 
ангажирани во демонтирање на повеќе 
од десет тони муниција, тр анспорт и 
чистење. Најмалку 300 куќи во Грдец се 
целосно урнати, а исто тол ку се опасни 
за живеење поради го лемите оште ту-
вања. Медицинска по мош во луѓе и во 
средства, како и крвни единици, при-
стигнуваат од Македонија, Косово, Гр-
ција, Италија и од други ев ропски земји. 
Во отсуство на вис тин ската причина за 
експлозијата се шират најразлични 
шпекулации. Давид Бак с фолд, менаџер 
на компанијата "Саик" од Јужна Каро-
лина, со која, како што изјави Бериша, 
Владата потпишала до говор за демон-
тирање на муницијата, тоа го деман-
тираше, наведувајќи дека договорот 
завршил во декември ми натата година. 

Додека трае потрагата за 
пронаоѓање на жртвите во 
несреќата во воениот 
магацин во Албанија, се 
шират најразлични 
шпекулации за причината за 
експлозијата. Сепак, 
најгласни се обвинувањата 
упатени до премиерот Сали 
Бериша и министерот за 
одбрана, Фатмир Медиу, кој 
поднесе оставка.

Според претставник на албанската фир-
ма која била ангажирана од Амери кан-
ците, а потоа ја про дол жила работата, 
вина не сносат и тие. Се пак, сè пои н-
тензивни стануваат обви нувањата упа-
тени до Бериша и Медиу, кои се по со-
чуваат како главни винов ници за не-
среќата. Сабит Брокај, пора нешен со-
партиец на Бериша и екс ми нистер за 
одбрана смета дека најголема грешка е 
тоа што се дозволило да се деминира 
муниција токму на тоа место, кога во 
гратчето Куличан имало спе ци јална 
фаб рика за таа цел. Весникот "Шќип" 
наведува дека вакви опасни жаришта, 
кои можат да предизвикаат трагедии, 
има дури на 26 подрачја на цела те ри-
торија на земјата. Бериша ја оцени со-
стојбата како драматична, но упати по-
рака за смирување на насе ле нието би-

дејќи, како што рече, таа е ста-
вена под контрола и експертите 
га ран тираат дека нема да има 
нови го леми експлозии и зафа-
ќање на дру гите воени магацини 
во ова село. Нагласи дека во 
магацинот немало ракети земја-
воздух и земја-земја, но дека има 
големо количество му ниција и 
динамит. Призна дека нај голем 
проблем на земјата е ог ром ното 
количество муниција, повеќе од 
100.000 тони се депонирани во 
магацини низ целата територија 
на државата. Се поставува и пра-
шање зошто Министерството за 
одбрана и Владата воопшто и пот-

пишале договор со американската ком-
па нија, на чиј сајт таа нуди услуги за 
демонтирање на лесно оружје со ка ли-
бар до 12,7 мм, а премиерот Бериша из-
јави дека тука имало муниција со ка ли-
бар 60-152 мм и зошто надлежните до-
зволиле да работат дури и деца, за само 
5.000 лека или 2.500 денари. 

Силната детонација која одекна во 
Албанија ја почувствуваа и жителите на 
Македонија. Досега нема податоци за 
евентуални загадувања на воздухот ка-
ко резултат на експлозиите. Се работи 
за муниција од поголем калибар, која 
не е радиоактивна и според Инспек-
торатот за животна средина можни се 
мали загадувања со тврди честички во 
воздух, но не се очекува загадување 
на почвата и на водата на територија 
на Р Македонија. 


