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КОМЕНТАР

Веќе подолг период 
домашните претставници на 
власта ја убедуваат јавноста 

дека со исполнувањето 
и со спроведувањето на 

критериумите од  Рамковниот 
договор се неутрализирани 

девијантните и деструктивните 
сили во општеството, со што 

практично им се оневозможува 
ново појавување на политичко-
теренската сцена во државава. 

Едноставно кажано, немало 
простор за нови облици на 

етничко незадоволство, 
кои би прераснале во нов 

судир или форми на некаков 
софистициран тероризам со 

лик на паравојска.
Сè било под контрола - е 

најчестата реторика која може 
да се слушне од овластените 

претставници. Дали Кондово е 
затворен случај? На ова никој 
не дава веродостоен одговор. 

Дали Кондово е последниот 
екстремен случај? Ќе ви 

речат дека тоа е хипотетичко 
прашање. 

КАДЕ, КОЈ И ЗОШТО ГИ КРИЕ НОВИТЕ 
МУЏАХЕДИНИ ВО МАКЕДОНИЈА?

На стартот на есента почнуваат но-
вите анализи околу прогресот на 
државава во приближувањето до 

НАТО и до европските структури. Како и 
вообичаено, мислењата се поделени. Оп-
равдано се наметнуваат прашања кои 
преку одговорите треба да дадат по це-
лосна снимка за состојбата во која се 
нао  ѓаме. Веќе не е прашање дали има 
или нема корупција, туку за колкав сте-
пен станува збор. Веќе не е прашање 
има или нема организиран криминал, 
туку кој го спроведува и во колкав обем. 
Веќе не е прашање дали безбедносната 
состојба е ставена под контрола, туку ка-
де се локациите на новите тренинг кам-
пови за екстремистите, зошто тие се то-

ле рираат и кој ги стимулира? Особено 
внимание заслужува токму проблемот 
опфатен во третиот блок прашања, кои 
ја тангираат политичко-безбедносната 
сфе  ра во Македонија. Веќе подолг вре-
менски период домашните претстав ни-
ци на власта ја убедуваат јавноста дека 
со исполнувањето и со спроведувањето 
на критериумите од охридскиот Рам ко-
вен договор се неутра ли зи рани деви јан-
тните и дес трук тивните сили во опш тес-
тво то, со што практично им се оне воз-
можува ново поја ву вање на политичко-
теренската сцена во државава. По прос-
то кажано, немало простор за нови об-
лици на етничко не задоволство, кои би 
прераснале во нов судир или форми на 

некаков софис ти ци ран теро-
ризам со налик на па ра вој-
ска. И тоа е убаво за уво, ва-
ка за слушање, за смиру ва-
ње на страстите и кај ед ната 

и кај другата страна, за спуштање на ви-
соко "шутнатите" топки. Но, кога по дла-
боко ќе се навлезе во сферата на фак-
тичката ситуација, која е присутна на 
нашиве простори ќе се дојде до сосема 
поинакви сознанија и тези од оние кои 
ни ги нудат ресорите за одбрана и внат-
решни работи и Владата во целина. От-
тука, не треба да се поставува пра ша-
њето има или нема нови кампови за 
обука на регрути - екстремисти во Ма-
кедонија, туку каде тие се лоцирани. На 
29 август годинава американската теле-
визиска мрежа CNSNEWS прикажа не-
колкуминутен материјал на кој се гледа 
како униформирани лица на некаква 
нова терористичка организација вршат 
обука за нови акции. Според податоците, 
станува збор за камп кој се наоѓа на 
територијата на Република Македонија, 
но не се даваат прецизни податоци во 
кој дел од државата се прават тие ак тив-
ности. Шпекулациите дека тоа се слу-
чува на падините на планината Китка, за 
која се врзуваа разни приказни на оче-
видци дека сега таму се пребегани Му-
џахедините од Кондово и од тетовскиот 
регион, не држат од едноставна при чи-
на што инсертите прикажуваат спортска 
сала со реквизити кои новите борци ги 
користат како средства за поуспешен 
тренинг. На Китка нема спортска сала. 
Претпоставките се врзуваат за тоа дека 

повторно овој нов тренинг центар е 
лоциран некаде на падините на Шара, 
односно на просторот меѓу тетовскиот 
и гостиварскиот регион. Се верува дека 
материјалот е снимен лично од аме ри-
канската тв-мрежа кон средината на ав-
густ оваа година. И по месец и половина 
од јавното емитување на телевизискиот 
материјал, никој од државните струк ту-
ри, пред сè, оние кои се занимаваат со 
тие прашања, не даде ниту една ана ли-
за, претпоставка, па макар и шпе ку ла-
ција за организаторите, учесниците и 
целите на новите регрутни кампови за 
екстремисти во Македонија. Сè било 
под контрола - е најчестата реторика 
која може да се слушне од овластените 

претставници. Дали Кондово е затворен 
случај? На ова никој не дава веродостоен 
одговор. Дали Кондово е последниот 
екстремен случај? Ќе ви речат дека тоа е 
хипотетичко прашање. И повторно сме 
близу до Европа. Ха, ха, ха... Простете, 
иако не е за смеење. За прикривањето 
на одредени информации од безбед но-
сен карактер постои и некое разбирање. 
Имено, доаѓа периодот кога Брисел тре-
ба да го даде фамозниот одговор за на-
шето пристапување во членството на ЕУ. 
Веројатно и препораките однадвор се 
такви, многу-многу да не се зборува во 
јавноста за новите радикални форми и 
изблици на шовинизам и романтизам. 
Како и да е, државата е исправена пред 
нов сериозен предизвик. Поттурну ва-
ње то на чувствителните проблеми под 
килим може да создаде нови не пред-
видливи последици. Тие треба навреме 
да се елиминираат како такви. Во спро-
тивно ќе метастазираат до степен кој 
потоа е тешко совладлив. Некој ќе се 
обиде да наметне нова рамка на некоја 
нова спогодба, која ќе биде сосема по-
инаква од денешнава. Блиската историја 
ни покажа дека секое одложување на 
новосоздадениот проблем е контра про-
дуктивно за опстојување на ма кедон-
ската држава. Неговото занемарување 
или минимизирање доведува до екс пло-
зија од која наводно сите ќе бидат из-
ненадени. 

КОСОВО КАКО ПОВОД

Сите овие нови раздвижувања на ра-
дикалните групи и организации на наш 
терен се поврзани со претстојното ре-
шавање на косовскиот статус. Ал бан-
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На 29 август годинава аме -
риканската телевизиска мрежа 
CNSNEWS при ка жа неколку-
ми нутен материјал на кој се 
гледа како униформирани ли-
ца на некаква нова теро рис-
тичка ор ганизација вршат 
обука за но ви акции. Според 
податоците, станува збор за 
камп кој се нао ѓа на те ри то-
ријата на Ма ке до нија, но не 
се даваат прецизни податоци 
во кој дел од др жа вата се 
прават тие актив ности. Шпе-

кулациите дека тоа се слу чува на падините на планината Китка, за која се 
врзуваа разни приказни на очевидци дека сега таму се пребегани Му-
џахедините од Кондово и од те товскиот регион, не држат од едноставна при-
чина што инсертите прикажуваат спортска сала со реквизити, кои новите 
бор ци ги користат како средства за поуспешен тренинг. Но, на наша Китка 
нема спортска сала. Претпоставките се врзуваат за тоа дека повторно овој 
нов тренинг центар е лоциран некаде на падините на Шара, односно на прос-
торот меѓу тетовскиот и гостиварскиот регион. 

Никој од нашите државни структури, пред сè, оние кои се занимаваат со 
вакви прашања, не даде ниту една анализа, претпоставка, па макар и шпе ку-
лација за организаторите, учесниците и целите на овие нови регрутни кам-
пови за екстремисти во Македонија. Имено, денес веќе не е прашање дали 
безбедносната состојба во државава е ставена под контрола, туку ги има 
или ги нема, односно каде се локациите на новите тренинг кампови за екстре-
мистите, зошто тие се толерираат и кој ги стимулира? 

Ќе има ли одговори каде и кој ги крие новите рува на македонските Му-
џахедини? И можеби поважно: зошто ги кријат новите борци во црни уни-
форми?

скиот фактор на Балканот држи до те за-
та дека покрај дипломатијата подобро 
решение за финализирање на полож ба-
та на протекторатот ќе даде и упо тре-
бата на радикални чекори во постиг-
нувањето на целта. Слични вакви форми 
на заплашување на меѓународниот ес-
таблишмент има и на Косово, во Јужна 
Србија и во Северна Албанија. Тие ме-
тоди треба да ги натераат Брисел и Ва-
шинтон да потклекнат под теро рис тич-
ките закани на новите формации и да 
одредат статус за Косово, кој нема да 
биде ништо помалку од независност. 
Процесот е почнат. Жртви треба да би-
дат Македонија и Србија. Идејата е во 
рамките на новата балканска минија-
турна држава да влезат територии од 
овие две соседни земји, кои се населени 
со мнозинско албанско население. И 
Западот е свесен за таквата разврска на 
состојбите. Многу пати Македонија пре-
повтори дека не сака да влегува во ко-
совскиот мозаик, дека новиот Устав е 
брана од новите регионални тензии. Но, 
зарем некој ќе нè праша што сакаме и 
како сакаме. Но, тој што ја наумил рабо-
тата, ќе ја тера како таква. Насилниците 
не ги интересира ниту Рамковен дого-
вор, ниту човекови права. Тие се задое-
ни со идејата за големодржавна ал бан-
ска творба на балканските простори и 

јавно се декларираа дека не отстапуваат 
од таа идеја, при тоа не бирајќи средства 
како ќе се дојде до проектираната цел. 
А онаа старата вели: "Целта ги оправдува 
средствата". Во наредниот период ќе се 
тресе политичката сцена на Балканот. 
Тоа е неспорно. Ќе јакнат прона цио нал-
ните струи и во Македонија и на Косово 
и во Србија. Реформските партии и про-
демократските елементи ќе слабеат за-
тоа што ќе се увиди дека нивните про-
екти не ги дадоа очекуваните резултати. 
Нивните реформи ќе паднат под налетот 
на националистичките структури, кои ќе 
се обидат со празна реторика да ги заш-
титат државните интереси на Србија и на 
Македонија. Ќе профитираат само албан-
ските радикали кои, како и досега, така и 
отсега, ќе ги полнат џебовите на запад-
ните хегемонисти со пари стек нати од 
зделките со шверцувана дрога и оружје 
од земјите на Средниот Исток и Азија. 

МАРИОНЕТИ

А, зарем има поинаков модел на ре-
шавање на балканските неприлики. Тоа 
е најизвонредното парче од Европа за 
богатење преку ноќ на т.н. меѓу на род ни 
дипломати, авантуристи и карие рис ти. 
Изминативе петнаесет години југо сло-
венските крвопролевања беа иде ал на 

почва за решавање на животното пра-
шање на многу дипломатски бело свет-
ски патници. Некој сака да про фи тира и 
денес. Нови фаци, исти аршини на ра-
ботење. Каде е вистинската Ев ро па? 
Онаа што треба да биде. Во срцето на 
"старата дама" се случуваат процеси 
кои одново можат да го тресат кон ти-
нентот. Позитивните сигнали кои беа 
пуштени кон земјите од Западен Балкан 
во врска со идното проширување на ЕУ, 
можеби даваат надежи дека времињата 
полни со зло се минато, но нивното раз-
влекување и претераното растегнување 
на временските рокови само ги осо ко-
луваат борбените умови да ги закочат 
тие процеси. А, за тоа имаат и добри 
покровители. На моменти истите оние 
кои се китат со европски и со циви ли-
зациски мисли. Како навреме да ги осу-
етиме и да ги разоткриеме двојните 
стан дарди на лицемерните политички 
бандити? Па, ги знаеме. Тие се тука, до 
нас, околу нас, секојдневно ги гледаме 
по малите екрани, по прес-кон ферен-
ции, по разно-разни патувања во ре гио-
нот и низ светот. Ги знаеме по име и 
презиме, како домашните така и стран-
ските. Треба само храброст да им се ка-
жат работите како што се, и на дип ло-
матски начин да се елиминираат од бал-
канската политичка сцена. Тие наиду ва-
ат на меко тло на овие простори, можат 
вешто да манипулираат со марионет ски-
те режими од Загреб до Тирана. Прак-
тично, никој ништо не им може. Затоа ќе 
произведуваат нови генерации екстре-
мисти и терористи кои во погоден мо-
мент ќе ги активираат за нив. Тие ја прак-
тикуваат т.н. контролирана демократија 
со по малку смешен автократски облик 
колку да се замачка работата. Не треба 
со ова да откриваме топла вода. Ова не 
е прво сценарио на овие простори. Не 
требаат нови предупредувања. Треба 
само  расчистување со оние индиви ду-
ал  ци кои наводно се борат за заштита 
на некаков државен и национален суве-
ренитет, а од друга страна ги премол чу-
ваат и ги затскриваат процесите на раз-
градба на истиот тој суверенитет. Тука 
лежи зајакот. Тука треба да се постави 
појдовната основа за да можат работите 
да станат почисти. Во спротивно, и во 
иднина ќе имаме власт со прома рио нет-
ска поставеност и опозиција која на вод-
но ќе биде десница и заштитник на ал-
банскиот, односно на македонскиот 
иден    титет. Само таквиот начин на во де-
ње политика им гарантира успех, на 
едните пред меѓународната заедница 
додека се на тронот, а на другите пред 
граѓаните додека се во опозиција. И 
наместо заклучок. Ќе одговори ли некој 
наредните денови на прашањето - каде 
се кријат и кој ги крие новите рува на 
македонските Муџахедини? И едно мо-
жеби поважно прашање од ова. Зошто 
ги кријат новите борци во црни уни-
форми?

ЦРНИТЕ УНИФОРМИ "ВЕЖБААТ" ЗА НОВАТА 
БАЛКАНСКА ДРЖАВА


