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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Новите активности на 
парамилитарните групи 
во областа се случуваат 

во предвечерјето на 
одредувањето на 

дефинитивниот статус 
на Косово, според 

многумина тој нема 
целосно да им се 

допадне на Косоварите. 
Она што претставува 

опасност по безбедноста 
на целиот регион е 

постоењето на илегални, 
криминогени канали и 

патишта преку кои 
актуелните албански 

политичари ги 
насочуваат 

терористичките групи.
Косовските политичари 

и косовските граѓани 
досега никого не убедија 
во своите реторики дека 
на Косово сега се живее 

многу подобро, дека 
таму е безбедно, дека се 

почитуваат правата и 
слободите на 

граѓанинот. Пресилна 
пудра за закоравените 

фаци на екстерор-
криминалците. Таквите 

маски се препознатливи 
во косовскиот театар.

ИМАМЕ ПОГОЛЕМО ПРА      
 ВО НА НЕЗАВИСНОСТ ОД КОСОВО

ИМАМЕ ПОГОЛЕМО ПРА  

Ќе има ли нова војна на Косово? Кој 
ќе ја поведе - Албанците или Ср-
бите? Ќе бомбардира ли повторно 

НАТО и кого? Уф, ама тешки прашања - 

ба на теренот со право нè тера да раз-
мислуваме во таа насока. Постојат инди-
ции и закани дека има потенцијална 
опасност од нешто такво. Од инфор-

Како да се скроти Русија по пра-
шањето на Косово, Северна Коре-
ја или Иран? Оваа 2007 година ќе 
треба да се решаваат ваквите пра-
шања. Путин ќе се казнува од За-
падот доколку и натаму се инаети 
и води посебна политика од онаа 
на западната хемисфера. Буш го 
повика Путин на својот ранч во 

Тексас, му понуди влез во Светската трговска организација, а за 
возврат Русија да попушти по глобалните прашања. Но, тој ос-
тана крут. Заради тоа, Западот му ја подметна аферата со нук ле ар-
ното труење на рускиот шпион во Лондон. Тоа е само почеток на сце-
нариото кое Вашингтон му го режира на "малото маже" од Кремљ.

Многу пати досега во својата историја Русија го 
добивала и го губела Балканот. Сега е свесна 
дека не треба до крај да го изгуби. Нејзиниот 
геостратешки интерес на овие простори 
би бил неостварлив без Србија како 
клучен сојузник. Затоа Косово, спо-
ред Москва, мора по секоја це-
на да остане во нејзини рам-
ки. Без него Србија би би-
ла послаба и од Босна, 
и од Македонија, и 
од Албанија. 

мациите од 
Косовската по -

ли циска служ ба, се 
дознава дека кај мес-

тото Гло говац е пронај-
дено големо количество оруж-

је и муниција (116 ар тилериски 
и антитенковски гра нати со ка ли-

бар од 75 мм, две автоматски пушки 
калибар 7,62 мм, еден топ калибар 75 
мм, рачни гранати, воени униформи, гас 
маски, како и по веќе од 2.500 куршуми 
од различен ка либар). Според пода то-
ците од Минис терството за труд и соци-
јална заштита во Приштина, лицата Скен-
дербег Хеби би и Наим Базај се уапсени 
под сом не вање дека биле во врска со 
маскирани лица во реонот на Ѓаковица, 

ќе рече не-
кој. Друг ќе до-

фрли дека со овие 
прашалници прово ци-

раме. Но реалната состој-
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О НА НЕЗАВИСНОСТ ОД КОСОВО

"Косово за Русија е исклучително 
важно прашање. Не само од аголот 
за почитување на принципите на ме-
ѓународното право, туку и заради 
практичните интереси во постсовет-
скиот простор. Сите конфликти на 
територијата на поранешниот СССР 
не се решени. Оттука, не можеме да 
го прифатиме проектот кој Западот 
го нуди за Косово. Потребна е уни-
верзалност на решението", вели Вла-
димир Путин.

кои биле облечени во униформи на т.н. 
АНА. Хе биби и Базај биле политички 
советници на министерот Ибрахим Сел-
манај. Пр виот е дипломиран инже нер, 
поли тички активист на сту дент-
ското движење и вете ран на 
ОВК во опера тив ната зона 
Ка радак. По војната бил 
шеф на Секторот за 
урбанизам во 
Витина. Базај, 
пак, е 

с т удент 
на приш тин-

скиот Правен 
факултет. Тој се 

при клучил во редо ви-
те на ОВК уште од првиот 

ден и бил командир на четата 
во 113. бригада "Мујо Красниќи". 

Министерот Селманај смета дека не 
е одговорен за апсењето на своите со-
ветници, кои се осомничени за кри ми-
нално-терористички активности. Сè ова 
е знак дека на Косово повторно се ре-
активираат старите идеи дека сè што се 
сака да се постигне треба да се направи 
по насилен пат и со оружје. Новите ак-
тивности на парамилитарните групи во 
областа се случуваат во предвечерјето 
на одредувањето на дефинитивниот ста-
тус на Косово, според многумина тој 
нема целосно да им се допадне на Ко-
соварите. Она што претставува опасност 
по безбедноста на целиот регион е 
постоењето на илегални, криминогени 
канали и патишта преку кои актуелните 
албански политичари ги насочуваат те-
рористичките групи. Сите тие се поде-
лени според идеолошки концепт и ин-
тереси. Судирите меѓу нивните кланови 
и приврзаници се засилуваат и имаат 
елементи на реваншизам и крвна од-
мазда. Станува збор за групи и за по ма-
ли организации поделени меѓу Агим Чеку, 
Рамуш Харадинај и Хашим Тачи. Тие се 
доволно силни да прават разно-разни 
девијации во косовското општество, 

Во Сараево сè повеќе се ши-
рат информациите дека пос-
тои договор меѓу Бел град и 
Бања Лука. Доколку дојде до 
осамостојување на Косово 
го лем број Срби од Покраи-
ната ќе се преселат во Босна 
и Херцеговина, покрај Дри-
на. Во иднина би требало на 
тоа подрачје српскиот народ 
да биде мнозинство. Станува 
збор за општините Зворник, 
Власеница и Бјелина во Ре-
публика Српска, од каде за 
време на војната се проте-
рани многу Бошњаци. 

поч нувајќи од корупција на сите нивоа 
на УНМИК до изведување саботажи и 
протерувања на неалбанското насе ле-
ние. За нив не постои ниту закон, ниту 
Устав, ниту банка, не важи ниту потписот 
на нешто. Тоа е начинот на нивното 
функционирање. Мисијата на УНМИК во 
Приштина и целата меѓународна за ед-
ница тоа го знаат многу добро. Орга-
низираниот криминал е под нивна заш-
тита и нивно покровителство. Кога мо-
жат и функционери на УНМИК да по т-
 паднат под нивните дејства, тогаш не е 
многу тешко да се оцени во каква 
насока денес се движи Косово. 
Се зборуваше за кршењето 
на човековите права кои 
Белград го правеше 
во ерата на Мило-
шевиќ, но де-
нес никој не 
зборува 
з а 

човековите 
пра ва кои гра-

ѓаните на про тек-
торатот ги имаат под 

управата на западните 
земји и локалните власти. 

Дури и верските права и сло-
боди се под нивото на минимална 

толеранција. Јакне најстариот занает - 
проституцијата која се спроведува на 
присилен начин, трговијата со жени се 
зголемува, секојдневно има убиства, ре-
кетирањето како да е загарантирано со 
закон, а за кражбите и за киднапирањата 
да не се зборува. 

    ПУДРА НА ГРУБИТЕ       
                 ФАЦИ 

Со сите овие "предности" Косово ап-
лицира за независност. Колку што знае 
севкупниот правдољубив и демократски 
свет, независноста се стекнува со за слу ги 
за сработеното, со почитување и со уна-
предување на демократските вредности 
кои се зеле како основа за градење на 
идниот општествен систем, со разби ра-
ње и со почитување на другиот, по инак-
виот, различниот... Кој сегмент од об врс-
ките кои Приштина требаше да ги ис-

полни сите овие години е им пле-
ментиран во практиката? Меѓуна-
родната заедница набројува 
неколку но само нуме рич-
ки, но не ги објаснува и 
не анализира кои. 
На речиси сите 
европски гра-
ѓани им е 
с трав 
д а 

заминат на 
Косово, кога 

патуваат во 
Босна и Херце гови-

на, Хрватска или во Црна 
Гора, се оди преку Србија, 

иако патот преку Косово е по-
кус. Зошто? Зашто речиси сите ги 

обзема чувство на страв и на неси-
гурност? Веднаш во мислите провејува 
мислењето дека можеби на патиштата 
ќе се доживее средба со вооружена 
група, составена од млади Албанци, која 
ќе ограби, ќе претепа, се помислува дека 
можеби возилото или автобусот со кој 
се патува ќе биде каменуван. Можеби 
грешиме со овие наши размислувања. 
Но, косовските политичари и косовските 
граѓани досега никого не убедија во 
своите реторики дека на Косово сега се 
живее многу подобро, дека таму е без-
бедно, дека се почитуваат правата и сло-
бодите на граѓанинот. Пресилна пудра 
за закоравените фаци на екстерор-кри-
миналците. Таквите маски се препоз нат-
ливи во косовскиот театар. 

Како евентуалната косовска неза вис-
ност може да се отслика на пошироките 
светски простори? За едни Косово е уни-
катен случај, без можност за ре флексија 
во други спорни подрачја, за други тоа 
ќе биде преседан кој ќе отвори нови 
кризни полигони, пред сè, во азиските 
земји. Западот им порача на неколкуте 
поранешни советски републики дека 
нема да го признаат референдумот за 
осамостојување доколку го спроведат. 
Но, Абхазија, Јужна Осетија, Прид нес-
тров јето и Нагорно Карабах се цврсто 
решени во своите намери да станат др-
жави, а не да останат нечии периферни 
колонии. Овие четири постсоветски ре-
публики сметаат дека косовскиот случај 
на независност може да им послужи 



како одличен пример и поттик да се изборат 
за својот суверенитет. Многу пати досега Аб-
хазија и Јужна Осетија повториле дека тие 
имаат поголемо право да создадат самос тој-
на држава отколку Албанците на Косово. Име-
но, тие имале своја независност сè додека на 
власт во Москва не дошол неприкосновениот 
Сталин, кој без никаква процедура ја по ниш-
тил нивната независност и ги втурнал во те-
риторијалните рамки на Грузија, наредувајќи 
им по секоја цена да ги почитуваат наредбите 
од официјален Тбилиси. Граѓаните на овие две 
кавкаски републики по малку му беа лути на 
Западот зошто им дозволил на Црногорците 
на референдум да се изјаснат за независност од Србија, а ним 
тоа не им се дозволува. Го обвинија Вашингтон, го обвинија 
и Брисел за двојни аршини кога станува збор за почи ту ва-
њето на одредбите од меѓународното право. Реакциите беа 
во насока дека НАТО сака да ја прими Грузија во своите ре-
дови и со тоа уште повеќе да се доближи до границите на 
Русија. Сега главна улога во целата таа ситуација има офи-
цијална Москва. Абхазија, Јужна Осетија, Приднестровјето и 
Нагорно Карабах сметаат дека само таа може да им помогне 
во остварувањето на нивната намера. Првите три сакаат да 
влезат во составот на Русија, а Нагорно Карабах сака да се 
отцепи од Азербејџан и да биде дел од Ерменија. Како што е 
познато, судирот меѓу Ерменците и Азербејџанците е почнат 
уште за време на постоењето на поранешниот СССР. И денес 
можат да се слушнат заканувачки тонови дека ако е потребно 
Азербејџан со оружје ќе ја врати власта врз автономната 
област. Абхазија и Осетија се одделија од Грузија веднаш по 
прогласувањето на нејзината независност. Во тој период 

Абхазија ја порази Грузија благодарение на доб ро-
волците од кавкаските републики, обучени и воо ру-
жени од руската војска. Поранешниот грузиски прет-
седател Едуард Шевернадзе тврди дека тогашниот 
руски министер за одбрана, Павел Грацов, отворено 
му рекол дека нема да дозволи НАТО да дојде на таа 
граница. Во реонот на Приднестровјето постојат го-
леми складишта со муниција, кои би се користеле за 
евентуална војна со НАТО доколку Алијансата стапне 
на тие подрачја. 

ВРЕДИ ДА СЕ ВОЈУВА ЗА   
АБХАЗИЈА

Дали Русија ќе ги прифати барањата на само прог-
ласените држави за обединување со неа зависи од повеќе работи. 
Ако западните земји го признаат Косово за независна држава, тоа 
ќе ја поттикне Москва да размислува во таа насока. Затоа сè по-
чести се предупредувањата на Владимир Путин дека Косово не е 
и не може да биде единствен таков случај на планетата. Русија е 
свесна дека со евентуалното присоединување на овие републики 
кон неа ќе влезе во отворен воен судир со Грузија. Таа војна би 
предизвикала домино ефект во целиот регион на Кавказот. Се пос-
тавува прашањето зошто постои толку голема заинте реси ра ност 
за Абхазија. Нејзината геостратешка позиција е мошне важ на. Има 
идеален пристап на црноморскиот брег, поседува бројни од мо-
ралишта и капацитети кои носат голем приход. Практично, тоа е 
земја која живее од туризам. Воените ветерани би рекле "вреди 
да се војува за тоа". А, кој ќе војува? Веројатно не само Русите и 
Грузијците. Во целата таа драматургија ќе ги вмеша ли прстите и 
НАТО? Сè ќе зависи од развојот на настаните во и околу Косово. 
Балканот и натаму ќе биде експерименталниот глушец, врз кој моќ-
ните ќе вежбаат дали операцијата може им успее или не. 


