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Пишува: 
Мишко ТАЛЕСКИ

КГБ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈА
СИВА ЗОНА

AТАК  ПРЕКУ  ТИРАНА  

За тезата дека КГБ имала дес трук-
тивна улога кон Југославија тешко 
можат да се најдат докази, бидејќи 

официјален Белград за таквата поли ти-
ка ги обвинувала само Албанија и нејзи-
ната служба Сигурими, но не и СССР. Во 
оној момент кога Сталин му се налутил 
на Тито, КГБ отворено тргнала против 
то гашна ФНРЈ и УДБА. Во времето кога 
Тито и Енвер Хоџа се договарале за бал-
канска федерација и обединување на на-
родите во комунистичките земји, во Ал-
банија и на Косово, националистите и 
агентите од Тирана продолжиле со свои-
те етнички пресметки. На 12 март 1945 
година албанската служба Сигурими ор-
ганизирала атентат на Миладин По по-
виќ, тогашен секретар на Обласниот ко-
митет на КПЈ за Косово. Во приштинската 
канцеларија тој бил убиен од Хаки Таха, 
агент на Сигурими, кај кого при ап се ње-
то било најдено албанско знаме на кое 
пишувало: Слободно Косово во заед ни-
ца со Албанија. Тоа било знак за почеток 
на сецесионизмот. Тоа било и знак дека 
Сталин не се предомислил и дека веќе 
не го интересирала балканската феде-
рација, бидејќи таа би го зајакнала Тито. 
Со избивањето на Резолуцијата на Ин-
формбирото летото 1948 година и по че-
токот на политичката кавга меѓу Тито и 
Сталин, отпочнала диверзантско-шпи-
онската војна на Албанија кон Југо сла-
вија. Во тој период Енвер Хоџа му се 
приклонил на Сталин. КГБ ја помогнал 
идејата - албанството е единствената ре-

На албанските националисти отсекогаш им било јас-
но дека против поранешната југословенска фе-
де  рација треба да соработуваат со секого, па ду-
ри и со комунистите од Русија. СССР, исто така, ту-
ка имале свои интереси. Преку КГБ често пати 
Мос ква се обидувала да предизвика кризни сос-
тојби во одделни делови во Југославија. Всуш-
ност, СФРЈ по уредувањето била слична на СССР, 
па тоа било причината на примерот на Југос ла ви-
ја, Москва да изведува заклучоци и за себе. Вто-
рата причина зошто Русија се интересирала за 
нашата поранешна држава е постојаното кон-
тинуирано слабеење на Југославија, па оттука 
Русија се плашела тој заразен вирус да не ја за-
фати и неа. КГБ имала задача да работи против 
Југославија, користејќи ги албанските нацио на-
листи како свои соработници.

лигија на Албанците. Оттогаш, по лож-
бата на Албанците во Југославија стана 
преокупација на надворешната поли-
тика на официјална Тирана. Се почнало 
и со пропагандата за редефинирање на 
балканските граници. Во времето на 
Информбирото, албанските разузна вач-
ки групи во пограничните места Ска-
дар, Пешкопеја и Подградец, изве ду ва-
ле акции кои го нарушувале терито ри-
јалниот интегритет на југословенската 

префрлаат преку границата. Творецот 
на тајната служба Сигурими, Мехмет Се-
ху и соработник на КГБ, лично учес тву-
вал во подготовките и во уфрлувањето 
агенти на југословенска територија. Во 
акциите учествувал и потпретседателот 
на албанската Влада, Тук Јакова, како и 
генерал-мајорот Хаџи Леси. Првата иле-
гална група, која албанската и руската 
служба ја инсталирале на Косово, била 
откриена во септември 1949 година во 

Метуш Красниќи, кој е осуден на 18 години затвор како водач на илегална 
група во 1979 година во разговор со група иредентисти, меѓу другото, рекол: 
"По Тито Југославија нема да постои и затоа мора да бидеме добро под-
готвени за да ја искористиме таа турканица која ќе настане. Косово најнапред 
треба да добие статус на република во рамките на Југославија, а потоа да се 
бара одвојување и негово спојување со Албанија".

држава. Основата на нивното работење 
била да одржуваат врски со веќе пос то-
ечките агентури и да создаваат нови, 
кои потоа ќе ги уфрлаат на туѓа те ри то-
рија. Во периодот од 1948 до 1954 го ди-
на албанската служба Сигурими ак тив-
но соработувала со руската КГБ. Во тоа 
време албанската служба уфрлила воо-
ру жени групи и поединци во Ма ке до-
нија, на Косово и во Црна Гора, со за-
дача да врбуваат и да воспоставуваат 
контакти со граѓаните од албанска на-
цио налност. Меѓутоа, УДБА успеала да 
ги уапси или да ги ликвидира речиси си-
те членови. Групите биле опремени со 
вооружување и муниција, пропаганден 
и санитетски материјал, храна за не кол-
ку дена, пари и југословенска уни фор-
ма, која им овозможила полесно да се 

близина на Липљан. Агентите ги пред-
водел Скендер Косова, кој врбувал и 
дваесетина Албанци од Липљан. Не го-
вата група прераснала во организација 
од 57 члена. Водачот на групата не до-
живеал да се врати во Албанија, бидејќи 
неговите доушници Јашар Зекир и Ос-
ман Мусли го убиле и й го предале на 
УДБА. Истата година била откриена и 
униш тена тајната група Башкими Шќип-
таре во Пеќ и Ѓаковица, формирана од 
Костадин Васиљац, шпион на Тирана. 
Од 1948 до 1956 година Албанија на Ко-
сово уфрлила околу 650 шпиони на Си-
гурими. Во исто време, УДБА и КОС от-
кри ле дваесетина илегални групи, со ил-
јадници соработници, кои работеле за 
Сигурими, но и за КГБ, италијанската 
СИМ, британската МИ6 и американската 
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ЦИА. Третиот бран уфрлање агенти на 
албанската служба Сигурими и руската 
КГБ на територијата на Југославија бил 
извршен кон крајот на шеесеттите и по-
четокот на седумдесеттите години на ми-
натиот век, во времето на економската 
миграција на Југословените на прив ре-
мена работа во Западна Европа, што се 
поклопува со периодот на политичка 
миграција на еден дел Албанци од Ко-
сово. 

ИРЕДЕНТИСТИ И ЕМИГРАНТИ

Најголем број руски шпиони во Ју го-
славија бил регрутиран по судирот ме-
ѓу Тито и Сталин. Поголем број биле ис-
праќани и во соседните држави на Ју-
гославија, Унгарија, Романија, Бугарија, 
Албанија, дури и Италија. Друга група 
шпиони на КГБ ја сочинувале југос ло-
венски емигранти, домашните стали-
нисти и сл. Една таква група Југословени 
заминала во Албанија. Податоците на 
Службата за државна безбедност велат 
дека станува збор за околу 2.500 лица, 
главно, од албанска националност, од 
кои се регрутирани околу 270 шпиони. 
Тие, покрај за Тирана, работеле и за 
Москва. Шпионите на Москва ги пред-
водел Миле Петровиќ, кој во Тирана се 
запознал со двајца генерали на ал бан-
ската служба за безбедност, на кои им 
го претставувал т.н. привремено ра ко-
водство на новата КПЈ и нејзините цели. 
Оваа група, во чиј состав биле и гене-
ралите Дапчевиќ и Калафатиќ, била при-
мена од албанските власти. На неа и би-
ло овозможено дејствување на пропа-
ганден и субверзивен план. Во 1960 го-
дина, на емигрантите од Албанија им би-
ло дозволено влегување во СССР, а по-
тоа две групи се префрлиле во Одеса. 
Тие таму се залагале за рушење на КПЈ и 
создавање нова КПЈ без Тито. Во доц ни-
те седумдесетти години, кога Тирана ги 
затоплила односите со источниот свет, 
прво со Кинезите, потоа со Советите, се 
обновила и соработката меѓу разуз на-
вач ките служби. На Универзитетот во 
Тирана, во 1971 година, со помош на 
КГБ, бил формиран разузнавачки пункт 

задолжен за насочување и коорди на ци ја 
на работата против Југославија. Овој 
т.н. пункт вршел подготовка на про фе-
сорите од приштинскиот Универзитет. 
Професорите од Албанија воспос та ву-
вале контакти со граѓани од Косово од 
сите општествени структури и ги под-
готвувале за разни антидржавни деј-
ства. Службата за државна безбедност 
на Југославија ги открила непосредните 
организатори на групата на марксисти-
ленинисти на Косово, кои имале ди рек-
тни врски со Русите и со КГБ. 

Службата за државна безбедност зна е-

разни антијугословенски памфлети со 
изразита сталинистичка содржина, со 
повик за уривање на уставниот поредок 
на Југославија и социјалистичкиот само-
управен систем. Почнале да се фор ми-
раат групи по системот на т.н. илегални 
тројки, како во дијаспората така и на те-
риторијата на Југославија. Во 1976 го ди-
на во Франција бил испечатен првиот 
материјал со повик за основање на Пар-
тија на трудот на Косово. Оперативците 
на СДБ тврдат дека првите вакви групи 
биле составени од југословенски еми-
гранти, кои ги основале во Германија 

ла дека КГБ има исклучително важна 
улога во спроведувањето на акциите на 
албанските иредентистички групи. Во 
тие дејности учествувале и агенти на 
советската служба. На чело на орга ни-
зацијата Црвен фронт на Косово се нао-
ѓал Жан Клог, белгиски државјанин и 
Ѓерѓ Прифти, емигрант од Албанија и 
познат агент на КГБ. Ним им се при д ру-
жиле уште околу 70 емигранти од Ју го-
славија, кои работеле во Белгија. Во пе-
риодот од 1974 до 1978 година кога из-
бил судирот меѓу Албанија и Кина, од 
Германија во Југославија биле уфрлени 

под директно влијание на албанската 
Амбасада во Виена. Главен организатор 
бил Ибрахим Келменти од Дечани. Вто-
рата група косовски ленинисти под име-
то Зери и Косовас т.е. Гласот на Косово 
била формирана на 29 септември 1979 
година во Штутгард. Половина од оваа 
група била уапсена во 1981 година во 
Југославија. Иредентистички матери ја-
ли се растурале на подрачјата на Приз-
рен и Урошевац. Лицата кои го правеле 
тоа биле добро вооружени и под гот ве-
ни да го употребат оружјето во случај 
да бидат спречени во акциите. 


