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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Г Л А С О Т  Н А  О Р У Ж Ј Е Т О  П Р О Т И     В  Г Л А С О Т  Н А  Н А Р О Д О ТГ Л А С О Т  Н А  О Р У Ж Ј Е Т О  П Р О Т И   

По повод 9 јули, Светскиот ден на 
уништување на оружјето и со-
гласно Програмата на ОН за пре-

венција, борба и искоренување на не-
дозволената трговија со мало и лесно 
оружје, чиј потписник е и Република 
Македонија, во железарницата "Мак-
стил" беа уништени околу илјада пар-
чиња запленето, конфискувано и про-
најдено оружје (пушкомитралези, пиш-
толи, автоматски пушки...).

Во таа пригода министерката за вна-
трешни работи, Гордана Јанкулоска, 
која заедно со претставници на стран-
ските мисии и амбасади во Скопје при-
суствуваше на чинот на уништување на 
оружјето, нагласи дека нема корист од 
поседување прескапо илегално оруж је. 

"Секое илегално оружје, покрај тоа 
што е опасност по општата безбедност 
и по безбедноста на граѓаните, е и се-
риозно прекршување на законите и 
неминовно еден ден ќе заврши како 
овие парчиња", нагласи министерката 
Јанкулоска.

Прв пат МВР оваа година самостојно 
ја спроведе акцијата 9 јули - Светски 
ден на уништување на оружјето, би-
дејќи во изминатите четири години таа 
се извршуваше во соработка со УНДП. 

Но, за жал, можеме да констатираме 
дека акциите за собирање на иле гал-
ното оружје од населението во Ма ке-
донија не даде позитивни резултати. 
Целото оружје кое досега беше собрано 
на ниво на земјава беше од симболичен 
карактер и стануваше збор за застарени 
и неупотребливи примероци кои, пред 
сè, можеа да завршат во музејските 
витрини.

Оружјето кое го заплени 
македонската полиција кај 
селото Вејце било складирано 
за предизвикување на 
поголеми изборни немири, 
како и вршење терор врз 
цивилното население, кое во 
последно време често пати 
беше на удар на насилниците 
и на екстремните 
националисти.

Последните две исклу чи-
телно професионални акции 
на МВР, "Планинска бура", 
како и пронаоѓањето големо 
количество оружје кај селото 
Вејце, во пресрет на пред вре-
мените парламентарни из бо-
ри и потоа нè предупредуваат 
дека всушност заканата од 
употребата на илегалното 

оружје за постигнување 
одредени политички 
цели е жива материја.

Министерката Јанкулоска најави де-
ка во соработка со АРМ ќе бидат униш-
тени и повеќе од 200.000 парчиња му-
ниција, а на воениот полигон Криволак 
веќе биле уништени повеќе од 800 мин-
ско-експлозивни и хемиски средства, 
како и муниција со калибар поголем од 
12,7 мм. Тоа значи дека во Република 
Ма кедонија сè уште може да се про-
најде енормно количество илегално 
оружје, кое може да се искористи за 
разни намени, вклучувајќи и за по ли-
тички цели. 

МЕСТО И УЛОГА НА 
РАЗУЗНАВАЧИТЕ

Последните две исклучително про-
фесионални акции на МВР, "Планинска 
бура", како и пронаоѓањето големо ко-
личество оружје кај селото Вејце, во 
пресрет на предвремените парла мен-
тарни избори и потоа, нè предуп ре ду-
ваат дека всушност заканата од упо-
требата на илегалното оружје за по стиг-
нување одредени политички цели е жи-
ва материја.

Имено, оружјето кое го заплени ма-
кедонската полиција кај селото Вејце 
било складирано за предизвикување 
по големи изборни немири, како и вр-
шење терор врз цивилното население, 
кое во последно време често пати беше 
на удар на насилниците и на екс трем-
ните националисти.

Прашање е само кој ја организирал 
ак цијата и истовремено ја подгот ву-
вал? 

За тоа постојат индиции кои водат 
кон одредени активни политички суб-
јекти, кои повторно се обидуваат да ја 
дестабилизираат безбедносната сос-
тојба во Македонија. Но, таа политичка 
намера не им успеа, бидејќи прв пат 
разузнавачите конечно ја добија сво-
јата морална и професионална битка 

против инсталираните политички и пар-
тиски структури во МВР. 

Можеби ова беше исчекор или по ну-
дена рака за смирување на внатрешните 
состојби, бидејќи партиските структури 
ја утнаа разузнавачката работа?! А бре 
не ги бидува за системот "рекла-казала". 
Во кафеана не се прави акција или 
некоја посложена операција. За тоа 
треба да се има талент и, пред сè, со-
одветна практика. Со години про фе-
сионалноста на разузнавачите во МВР 
беше минимизирана од страна на по-
литичките структури на власта, кои на 
нивно место ставаа нестручни и пар-
тиски луѓе кои, пред сè, имаа одредена 
задача да го ослабнат овој сегмент или 
да направат паралелен партиски разуз-
навачки систем. 

Таквиот однос кон македонските ра-
зузнавачи и професионалци доведе до 
уривање на дигнитетот на УБК и на БЈБ. 
А, како природна последица на непо-
читувањето на стандардите на службата 
првите знаци на слабост се појавија 
пред 2000 година, кога одредени пар-
тиски структури ги добија "имињата на 
полициски доушници". Тоа значеше де ка 
финалето во политичкиот пинг-понг во 
Македонија можеше да се одигра. Сите 
услови беа остварени. По 2001 го дина 
постојат повеќе примери кога ст-
руктурите на МВР беа вовлечени во 
играта на политиката, така што вли ја-
нието на партиите во службите сè уште 
е преголемо и претенциозно. Дури и 
малите деца, оние од улица, веќе ги 
препознаваат партиските фаци инвол-
ви рани во полицијата. Од луѓе без шко-
ло, од луѓе со три месеци курс не би-
дува професионалец, туку  мангуп на 
улица.  

Поради тоа, паднаа во вода акциите 
за фаќање на познатиот командант Хо-
џа, кој се дрзна да направи ексте ри-
торија. Како се лоцираше командант 
Бреза, или некои други инкриминирани 
лица? Неуспешните полициски акции 
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Г Л А С О Т  Н А  О Р У Ж Ј Е Т О  П Р О Т И     В  Г Л А С О Т  Н А  Н А Р О Д О Т В  Г Л А С О Т  Н А  Н А Р О Д О Т

РАЗУЗНАВАЧИТЕ РАЗУЗНАВАЧИТЕ 
СЕ БОРАТ ЗА СЕ БОРАТ ЗА 

"ПРОФЕСИОНАЛНО "ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОСЛОБОДУВАЊЕ" ОД ОСЛОБОДУВАЊЕ" ОД 
ПОЛИТИЧКИТЕ СТЕГИПОЛИТИЧКИТЕ СТЕГИ
покажаа дека треба да се прави ди сти н-
кција меѓу разузнавачкиот и пар тис-
киот извор на информации. Потоа тре-
ба да се прави разлика меѓу разуз навач 
и партиски разузнавач итн.

Сè додека не се искоренат ваквите 
паралелни системи секогаш ќе се пра-
ват ноторни грешки.

ТАКА ИМ ГОДИ
Успешното изведување на поли-

циската акција "Планинска бура", која се 
одвиваше под надзор на меѓународниот 
фактор, покажа колку вредат профе-
сионалците во УБК. Без нивна соодветна 

проверена информација не ќе може да 
се направи ваква комплицирана по-
лициска акција, која при тоа се изведува 
во услови на планински предел и во 
регион каде безбедносната состојба бе-
ше на работ на вулканска ерупција.

Тоа значи дека е потребна пла ни ра-
на, координирана и навремена акција 
за фаќање на криминалците, кои често 
пати се поврзуваат и со терористичките 
елементи во регионот и пошироко. 
Колкава беше заканата на групата на 
Рамадан Шити и Лирим Јакупи можеше 
да се забележи од запленетото оружје, 
со кое можеа да се опремат стотина 
лица - една поголема воена единица.

Исто така, нефаќањето на крими нал-
ците, чие име и презиме преминува во 
градење на педигре или на значајна 
марка, тогаш значи неуспех. Лирим 
Јакупи - Нацист сè уште е на слобода и 
тој сè уште се шета на тромеѓето меѓу 
Албанија - Македонија - Косово, а по-
времено се среќава и околу регионот 
Витина. Тој во секој момент може да би-
де искористен за постигнување на од-
редени политички цели.

Во овој момент и Хоџа и Нацист мол-
чат, зашто така им одговара, односно 
нашите и полициските структури од 
соседните земји не ги "чепкаат". Оваа 
состојба на мимикрија е опасна си туа-
ција, бидејќи таа секогаш е потен ци јал-
но жариште за нови криминални деј-
ства, но и за изведување терористички 
акции. Терористичките напади во Авга-
нистан, како и примерот со нападот врз 
американскиот Конзулат во Истанбул, 
Турција, покажува дека терористичките 
групации се реорганизирани и сè по-
веќе се поврзуваат меѓу себе. Дел од 
нивните активности се префрлени и на 
Балканот, особено на Косово, во Босна 
и Херцеговина и во севернозападните 
планински предели на Македонија. 

Последното оружје кое беше про-
најдено крај Вејце беше за предиз-

"БРЕЗА ПОВТОРНО Е НЕЧИЈА ДЕБЕЛА СЕНКА"

Хамди Бајрамовски, командант Бреза, со калашников го 
попречувал изборниот процес. Со својата петчлена банда во 
Малина Маала го украле гласачкиот материјал од избирачкото 
место, соопшти полицијата.

Наместо полицајците кои го обезбедувале местото, член на 
избирачкиот одбор се обидел да го спречи Бајрамовски во на-
мерата.

Бандата на Бреза почнала да пука во просторијата и по бег-
нала со гласачките ливчиња. Граничната полиција немо набљу-
дувала и не се обидела да го запре џипот "Паџеро".

Друга вооружена банда, која била во близина на избирачкото 
место, почнала да пука кон џипот на Бајрамовски.

"Од МВР најавија пријава за Бреза, но ќе бараат од говорност 
и од полицајците кои не интервенирале. Во при јавата која се 
однесува на него опфатени се четири службени лица, кои 
вршејќи ги своите службени овластувања би требало да пре-
земат дејства во однос на документирање, пријавување, ба-
рање помош во врска со настанот, кој претходно се случил", 
изјави министерката Гордана Јанкуловска.

Командант Бреза овој пат ќе треба да одговара за зло стор-
ничко здружување и спречување избори и гласање.

Неговото полициско досие сега брои вкупно десет кривични 
дела, меѓу кои и убиство, предизвикување општа опасност, гр-
абнување.

На страната на МВР од 2003 година има потерница по него, 
но т.н. командант сè уште не е зад решетки.
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викување предизборни и постизборни 
насилства кои, за жал, не добија на 
интензитет. Но, од друга страна, пак, тоа 
нè опоменува дека се потврдуваат ин-
формациите дека во политичката со-
стојба на Македонија се вмешаа и ст-
рански служби на соседните земји, кои 
им даваа логистичка поддршка на овие 
истурени криминогени структури во 
земјава. Тоа значи дека конечно треба 
да се менува стратегијата на МВР во 
однос на борбата против тероризмот и 
истовремено да се преземаат риго роз-
ни казнени мерки против извршителите 
и нарачателите на овие дела. Нивните 
активности не смеат да бидат неказнети, 
иако тоа веќе навлегува во инге рен-
циите на правосудството. Меѓутоа, до-
колку навреме се преземат одредени 
акции тогаш ризикот се намалува.

ДЛАБИНСКА 
АНАЛИЗА

Што научи македонската полиција 
од акцијата во селото Бродец? Прво, не 
смее политиката да се меша во фун-
кционирањето на структурите на МВР, 
односно во работата на УБК и на БЈБ. 
Второ, секое доцнење носи поголем 

ризик или опасност по живот на при-
падниците на МВР. Трето, честото учес-
тво на меѓународниот фактор во под-
готовките и во изведувањето на вакви 
или на слични акции од помал или од 
поголем обем предизвикува спротивен 
процес, кој може да донесе негативен 
ефект или истекување на информациите 
и пребегнување на криминалците на 
територии кои се надвор од РМ. И ос-
новно, навременото квалитетно при-
бирање на докази за инволвираноста 
на криминалците во подготовките за 
терористички акции или за друг вид 
криминалитет, ќе ја намали тензијата 
која се создава кај домицилното на се-
ление, кое живее во овие места и често 
пати се принудени да им помагаат на 
криминалците. 

Сè ова има одраз и врз македонското 
правосудство, кое под притисок на 
јавноста или под политичкиот амбиент 
донесува чудни санкциони мерки, кои 
ја девалвираат работата на при пад ни-
ците на МВР. Тоа значи дека сè што ќе се 
случи во однос на акцијата "Пла нинска 
бура" мора да биде предмет на пов-
торна длабинска анализа.

Во неа ќе бидат пронајдени и добри 
и лоши страни, кои треба навреме да се 
отстранат. 

ЗАТВОРСКИ КАЗНИ

Седумнаесетмината членови на те-
рористичката група од селото Бро-
дец е осудена на 192 години затвор-
ска казна. Судскиот совет ги про-
гласи обвинетите за виновни по сите 
точки од обвинението, организи ра-
ње терористичка група, членување 
во терористичка група и нелегално 
поседување на оружје и распрс ку-
вачки материјали, за кои минимал-
ните затворски казни предвидени 
со Кривичниот законик изнесуваат 
осум, пет односно четири години. 
Нај долги затворски казни добија 
четворицата организатори на теро-
ристичката група: косовците Лирим 
Јакупи-Нацист и Фатос Алија, ал-
банскиот државјанин Амир Сопа и 
Метин Ислами, кои добија по десет 
години затвор за тероризам и се-
дум години за недозволено држење 
на оружје, но казната беше пре и на-
чена во единствена казна во трае-
ње од по петнаесет години. Пет-
тообвинетиот Хебиб Амети (27), кој 
веќе е осуден на доживотна казна 
затвор за убиство, доби по седум го-
дини затвор за двете кривични дела, 
но казната му беше преиначена во 
единствена во траење од дванаесет 
години. Нему треба да му се суди за 
уште едно убиство. Останатите об-
винети Флурим Амети (24) и него-
виот татко Измит (55), Бафќар Беќи-
ри (45), Рахметула Даути (26), Нев-
зат Аријани (55), Нади Даути (49) и 
неговиот брат Тафил, Ханиф Дер ви-
ши (52), Шкендим Даути (26), мало-
речанецот Мегди Ислами-Муки, Нев-
зат Зибери (45) и Шехир Зибери 
добија по шест години за членување 
во терористичка група и за недоз-
волено држење оружје и ќе треба 
да одлежат по десет години затвор.

ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО ОРУЖЈЕ БЕШЕ ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО ОРУЖЈЕ БЕШЕ 
УНИШТЕНО НА ВОЕНИОТ ПОЛИГОН КРИВОЛАКУНИШТЕНО НА ВОЕНИОТ ПОЛИГОН КРИВОЛАК


