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"ГОЛИЈАТ" И "ДАВИД" ВО С ЛУ ЖБА       НА ПОЛИТИК АТА"ГОЛИЈАТ" И "ДАВИД" ВО С ЛУ ЖБА  

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"УСЛОВИ ЗА "УСЛОВИ ЗА Д   РЖАВЕНД  УДАР 
ВО МАКЕД  ОНИЈА!?"ВО МАКЕД 

Можеби оваа тема за некого ќе 
претпоставува едноставна асо-
цијација дека станува збор за 

некаква шпекулација, но со оглед на 
актуелните состојби во Република Ма-
кедонија кои, пак, се поврзуваат со си-
туацијата на Косово, таа може и мора да 
се разгледува и да се анализира.

Во моментов се јавуваат 
внатрешни и надворешни 
сили, кои се обидуваат да 
нè оддалечат од процесот 
на приближување кон 
НАТО. Првиот чекор се 
обидоа да го направат со 
аферата за нелегалниот 
транспорт на оружје, кое 
сепак ни го донесе 
јаболкото на раздорот во 
дворот на системот на 
одбраната и на 
безбедноста.

Се наметнува 
прашањето колку 
Министерството за 
внатрешни работи владее 
со ситуацијата во земјава. 
Или дали надлежното 
Министерство кое, исто 
така, длабоко се 
реорганизира, може да 
одговори на 
предизвиците и при тоа 
да не загризе во 
партиските аферашки 
игри на позицијата и на 
опозицијата.

Сега дури и малиот 
врабец знае дека 
структурите на ДБК, ЈБ, 
како и на Агенцијата за 
разузнавање се поделени 
на неколку 
непрофесионални и 
стручни табори, при што 
секој секому му лиферува 
лажни информации за да 
се испита теренот, 
односно да се види кој 
кому му го продава своето 
драгоцено "уво".

Имено, во последно време во зем-
јава ни се случуваат премногу скандали 
и афери, кои директно се поттикнати од 
домашни влијателни фактори, но и од 
агенти на странски разузнавачки служ-
би, кои се лоцираат на две исклучително 
важни државни институции - МВР и 
АРМ.

Поради тоа, се очекува да се ин тен-
зивира атакот врз овие одбранбено-
без бедносни сектори, бидејќи се ко-
ристи сегашниот лабилен политички 
момент кој, пред сè, е директен про из-
вод на односите во владејачката коа-
лиција и несредената ситуација во нај-
големата опозициона македонска пар-
тија - СДСМ, која по сè изгледа и натаму 
ќе продолжи да тоне во состојбите, кои 
ги создадоа личните интереси на од-
редени нејзини партиски моќници. Зна-
чи, општиот амбиент е таков како да 
ништо значајно не се случува во Со бра-
нието, а уште повеќе "чкрипи" борбата 
против урбаната мафија, битката про-
тив корупцијата итн. Ова ќе придонесе 
за влошување на состојбите во држа-
вата, чиј никулец можеби ќе изрти не-
каде во март или во април.

Нашите извори оценуваат дека за-
ладените односи меѓу Министерството 
за одбрана и Генералштабот, кои по 
аферата за нелегалниот транспорт на 

донираното американско оружје, се на 
најниските гранки од осамостојувањето 
на државава, можеби ќе бидат иско рис-
тени за голем политички пресврт кој, 
пред сè, се прави од личен, а не од пар-
тиски интерес. 

Сè ова е плод на заткулисните игри 
(местења) и афери, кои се прават од 
стра на на политичките субјекти во зем-
јава, а во кои се инволвирани и стран-
ски разузнавачки агенти.

Во историјата постојат многу при ме-
ри кога Балканот, а особено Македонија 
била предмет на интереси на стран-
ските разузнавачки структури. Во кон-
текст на ова сите странски служби, меѓу 
кои албанската, турската, БНД, ДСТ, 
СИСМИ, дури и МИ-6, ги зајакнуваат 
свои  те кадровски потенцијали во ре-
гионот. Истовремено и руската тајна 
служба се реорганизира и се вкопува 
во Македонија, во Црна Гора, во Србија, 
во Албанија итн. Значи, сите последни 
дејствија на релација АРМ - ГШ - МВР, 
запленувањето на дрогата или неле-
галниот транспорт на оружјето, будно 
се следи од страна на странските ра-
зузнавачки служби. Тие од секогаш го 
одредувале степенот на политичкиот и 
на економскиот развој на Македонија, а 
особено им било важно како се рас пре-
делува воениот потенцијал, кој прет-
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"ГОЛИЈАТ" И "ДАВИД" ВО С ЛУ ЖБА       НА ПОЛИТИК АТА  НА ПОЛИТИК АТА

"УСЛОВИ ЗА Д   РЖАВЕНРЖАВЕН УДАР УДАР  
ВО МАКЕД  ОНИЈА!?"ОНИЈА!?"

ставува огромен фактор за некои идни 
дејствија.

Еден од најголемите светски по ли-
тичари и стратези, Винстон Черчил, ре-
кол дека Балканот повеќе произведува 
историја, отколку што може самиот да 
ја потроши. Меѓутоа, тој заборавил јав-
но да каже дека голем дел од таа крвава 
историја е производ на натпреварот на 
интересите на големите сили: Англија, 
Германија, Франција и Русија. Но, сè 
што ни се случува во Македонија е про-
извод на многу фактори, во кои до-
машните се најголеми виновници за 
продавањето на македонските нацио-
нални, државни интереси. 

 

ЛАСО ВРЗ ГЛАВАТА
Поради тоа, за подигнувањето на 

тензијата во државава, за наглото вло-
шување на политичката состојба некој 
мора, пред сè, да има храброст или мар-

кантна психолошка доблест, но и при-
врзаници на вистинското место, кои ќе 
го искористат делото за соп стве на иден-
тификација, бидејќи нивниот ин те лек-
туален потенцијал покажува чис та ос-
редност, или народски кажано про ма-
шена инвестиција.

Дали во овој момент има аргументи 
за ваква опасна теза? Прво, без разлика 
дали Косово ќе добие сопствено столче 
во ООН, или и натаму фиктивно ќе се 
потпира врз грбот на Србија, односно 
процесот ќе зависи од волјата на Русија, 
сепак на теренот сè ќе се одвива според 
ќеифот на Албанците, кои некои се оби-
дуваат да ги прекрстат во Косовари.

Значи, и мутав да си, и при тоа да не-
маш никаков политички сенс, или да си 
политички неискусен, во "креветот" си-
те народи и заедници ќе ја прават ис-
тата белја во регионот. Всушност, без 
раз лика што живееме во XXI век, и Бу-
гарите, и Грците, и Србите, заедно ќе се 
коцкаат со Албанците на Балканот, од-

носно секој од нив ќе сака да профитира 
врз грбот на Македонците, кои и онака 
меѓу себе можат да се "поубијат" или да 
се "докрајчат". Затоа само Господ може 
да го зачува македонскиот народ од 
синдромот на себеуништување, кој сега 
фрла ласо врз главата на Република 
Македонија. 

Ако во 2001 година пропадна шан-
сата за поделба на земјава, за размена 
на територии, односно пропадна иде-
јата за прогласување воена состојба 
што е дел од тоа, тогаш сигурно сега се 
прашуваме како во услови на мир и на 
каква-таква толеранција и стаби лиза-
ција на меѓунационалните односи може 
да се создаде неприроден хаос во Ма-
кедонија, во услови кога таа, исто така, 
граби кон НАТО и кон Европската 
унија. 

Во моментов се јавуваат внатрешни 
и надворешни сили, кои се обидуваат 
да нè оддалечат од процесот на при-
ближување кон НАТО. Првиот чекор се 
обидоа да го направат со аферата за 
нелегалниот транспорт на оружје, кое 
сепак ни го донесе јаболкото на раз-
дорот во дворот на системот на од бра-
ната и на безбедноста. Значи, тие ди-
ректно удрија во срцето на АРМ, го на-
паднаа Генералштабот, кој и онака е ро-
вит од забрзаните армиски пре струк-
туирања, при што се прават добри и 
полезни работи, но и погрешни по тези, 
кои на полето на одбраната на Ма ке-
донија сега нè враќаат назад. За ради 
тоа, бумерангот ги удира по "тиква" офи-
церите, но и инволвираните по ли ти-
чари, кои се обидуваат да го надитрат 
противникот, кој ги намести сите ло-
вечки стапици за да биде фатен зајакот.

Вториот чекор е - се наметнува пра-
шањето колку Министерството за вна-
трешни работи владее со ситуацијата 
во земјава. Или дали надлежново Ми-
нистерство кое, исто така, длабоко се 
реорганизира може да одговори на 
предизвиците и при тоа да не загризе 
во партиските аферашки игри на по зи-
цијата и на опозицијата.

Имено, сега дури и малиот врабец 
знае дека структурите на ДБК, ЈБ, како и 
на Агенцијата за разузнавање се по де-
лени на неколку непрофесионални и 
стручни табори, при што секој секому 
му лиферува лажни информации за да 
се испита теренот, односно да се види 
кој кому му го продава своето дра го-
цено "уво".

Затоа, службите имаат толкави вна-
трешни проблеми или недовршени ак-
ции.

Доказ за тоа дека не млатиме празна 
слама е потсетувањето на некои пот-
пикнувања, барем најсвежите. Сè почна 
со информациите за можен атентат врз 
премиерот Никола Груевски, по што се 
стегна обрачот околу првиот човек на 
Владата.

Сега производителите на аферата 
знаат дека пре миерот го штитат околу 
70 лица - телохранители, а при тоа ги 
знаат релациите, автомобилите, регис-

КОЈ ГИ МЕСТИ ДО ВЧЕРА ЛУТИТЕ ПРОТИВНИЦИ? КОЈ ГИ МЕСТИ ДО ВЧЕРА ЛУТИТЕ ПРОТИВНИЦИ? 
КОЈ Е ТРЕТИОТ ЧОВЕК, КОЈ ГИ СПРИЈАТЕЛУВА КОЈ Е ТРЕТИОТ ЧОВЕК, КОЈ ГИ СПРИЈАТЕЛУВА 
НИКОЛА ГРУЕВСКИ И ВЛАДО БУЧКОВСКИ, А ПОТОА НИКОЛА ГРУЕВСКИ И ВЛАДО БУЧКОВСКИ, А ПОТОА 
ГИ ПРАВИ "ПАРАСПУР"?ГИ ПРАВИ "ПАРАСПУР"?
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тарските таблички итн. Како одговор на претходниот 
чин се откри нелегалниот транспорт на оружје, а се 
случи и кокаинот, за подоцна така лесно во јавноста 
да се лиферува и снимката од апсењето на по ра-
нешниот заменик-министер за економија, Саша Ан-
доновски.  

Што сакаме да потенцираме? Прво, во постапката 
на издавање државни тајни има многу дупки, од-
носно секој табор низ своето решето й продава на 
јавноста државна тајна со намера да види колку 
противникот знае што се случува во нивната кујна. 
Меѓутоа, со ова непосредно се потенцира дека во 
Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, 
во Јавната безбеденост и во Агенцијата за разуз на-
вање има големи внатрешни превирања, кои всуш-
ност укажуваат на фаталната состојба во службите, 
која може да се одрази врз системот на одбраната и 
на безбедноста на земјава. 

СУДИР НА ПАРТИСКИ 
ИНТЕРЕСИ

 
Во актуелниот процес на одбројување, односно 

во откривањето на идниот статус на Косово, нашите 
разузнавачки служби се занимаваат со дворски Хам-
летовски политички игри, кои директно се од ра-
зуваат врз нивната основна задача - пресретнување 
на информации, разбивање на странски агентурски 
мрежи итн. А што ни се случува во околината? Кон 
крајот на 2006 година, велат нашите извори, во ре-
сторанот "Шќипоња" во Витина, сопственост на Џе-
вад Асани, висок функционер на ОВК и на ОНА, да 
потсетиме, тој е познат по аферата за киднапираните 
македонски војници, е формиран Главен центар - 
штаб на нова терористичка структура, составена од 
поранешни команданти на ОВК-УЧК, ОВПМБ, АНА, 
УЧЗМ, кои не се вклопени во политичките и во др-
жавните структури на Косово, на Република Маке-
донија, на Србија, на Црна Гора, и кои планираат са-
мостојно да изведуваат акции на "албанските тери-
тории", со цел да се врши притисок врз меѓу на-
родната заедница и најдоцна во првата половина 
на 2007 година да се прогласи независно Косово.

Оперативни извори наведуваат дека на тоа поле 
најактивни се Арбен Куртиши, Емруш Сума, Самедин 
Џезири-Хоџа, Шпенд Коприва, Маљи Дрецај, Реџеп 
Сељмани наречен Десетка, кој одржува врска со ди-
јаспората, но најмногу со Албанците во Швај царија.

Маљи Дрецај е забележан дека престојувал и 
одржувал врски со лица од Кондово, од каде што се 
навестува опасност за подготвување и за изве ду-
вање терористички акции во Западна Македонија и 
во насока на Косово и на југот на Србија - Пре шев-
ската долина.

Поради ова, од политичко-безбедносен аспект 
треба да се осврнеме на внатрепартиските и на ме-
ѓупартиските односи на позицијата и на опозицијата, 
кои без оглед дали се на власт или се менуваат на 
четири години, имаат големо влијание врз деста би-
лизацијата на севкупните односи во земјава, а нај-
многу се концентрирани врз безбедносните сис-
теми на Македонија. 

Во овој момент, кај владејачките структури по-
стои внатрешен кон цепциски судир, кој суштински 
се одразува врз односите во МВР, во АРМ и МО. 
Оваа гарнитура на власт упорно бара поткрепа од 
Германија, иако таа се поставува во улога на парт-
нер, а не во лобист за влегување во ЕУ. Истовремено 
се занемарува улогата на при јателски настроените 
САД, кои нè туркаат во НАТО структурите, а со "дан-

ке-дојчланд", иако се партнери, сепак на балканскиот пазар и гео-
стратешки и економски се големи конкуренти. Затоа во оваа по ли-
тичка перверзија БНД блиско соработува со бугарската тајна служ ба, 
која има свој долговековен мерак врз територијата на Ма кедонија.

Згора на сè, на ова поле и во СДСМ се случуваат круцијални про-
блеми. Лидерката е дистанцирана од настаните, бидејќи таа е не-
моќна да ги контролира партиските "сплеткароши", кои директно 
работат по наредба на "Гоце". Ова во јавноста го обелодени и екс-
лидерот Владо Бучковски, кој сега се наоѓа меѓу два огна. Од една 
страна, со удбашки методи во него "стрела партискиот врв", а од 
друга страна во ќоше го ставила сегашната владејачка гарнитура. 
Зош то? Тој можеби е минорен фактор, но им е потребен за создавање 
вештачка политичка криза, која ќе овозможи созревање на "условите 
за државен удар во Македонија". 

Ако на ова се додаде и однесувањето на пратениците од ДУИ, кои 
спласнаа со своите политички акции, бидејќи тие се во директна 
врска со Косово, од каде што добиваат пораки дека "командантите 
на ОНА" треба да го вртат лицето, односно и другиот образ, иако 
активистите на ДПА секојдневно на теренот ги малтретираат.

Значи, во Собранието, односно на политичката сцена, немаме си-
гурна и стабилна позиција, а уште повеќе конструктивна опозиција. 
Тоа не значи дека владее општ хаос, туку станува збор за контролиран 
хаос. Имено, две канцеларии во Скопје кумуваат со состојбите во 
земјава, кои ги кочат развојните процеси поврзани со прибли жу-
вањето кон НАТО и ЕУ.


