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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Д О К У М Е Н ТО Т  Н А  А Х Т И С А Р И  -  К Л      АС И Ч Н А  У В Е Р Т И РА  В О  Н О В А  В О Ј Н АД О К У М Е Н ТО Т  Н А  А Х Т И С А Р И  -  К Л  

Последниве три седмици, на под-
рачјето на Дреница, Пеќ и Ѓа ко-
вица, меѓународните претстав ни-

ци забележале зголемено прегрупи ра-
ње на вооружени лица и помали екс-
тремни организации во црни уни фор-
ми. Тие носеле амблеми со ознаките на 
поранешната ОВК. Движењата ги следат 
силите на КФОР, а за тоа се известени и 
дипломатите на НАТО во централата во 
Брисел. Меѓународната заедница сè уште 
молчи за овие потфати, не сакајќи да се 
впушта во прерани оценки за со стој-
бите на теренот. На 27 февруари, од 
местото Србица во правец на Пеќ, во 
две комби возила биле префрлени 16 
во оружени лица со црни униформи. 
УНМИК и КФОР добиле налог да не вле-
гуваат во конфликт со такви и слични 
групации, затоа што тоа не оди во при-
лог на новонастанатата ситуација по за-
вршувањето на преговорите во Виена 
по планот на Ахтисари. Дури добиле по 
малку и смешна задача - штом ќе ги ви-

Театарот на Ахтисари 
заврши. Како го осмисли, 
така и испадна. Епилогот 
беше познат уште пред 
Новогодишните празници. 
Крутоста во ставовите на 
двете страни го натера 
финскиот дипломат својот 
документ да го предаде во 
рацете на светските сили. 
Кон крајот на март, тие во 
највисокото тело на 
светската организација ќе 
треба да го дадат својот суд. 
Или ќе изродат уште едно 
чедо во семејството на 
држави, или ќе пристапат 
кон абортус на зачнувањето 
на фетусот. И едната и 
другата алтернатива со себе 
носат непредвидливи 
последици по целиот 
балкански регион. Страстите 
растат како некогаш, исто 
така, тензиите. Балканот сè 
уште не се наситил со крв. ПОДГОТОВКИ ЗА ПОСЛЕДНИОТ ЕГЗОДУС?

На состанок во хотелот "Александар 
Палас" во Скопје, Хашим Тачи побарал 
од Албанците во Македонија да под-
готват доброволци кои, ако затреба, ќе 
се префрлат на Косово. Од поранешните 
команданти на ОНА истовремено по-
барал да се изврши мобилизација на 
доброволци, кои ќе се упатат во Се вер-
но Косово. Куриозитетот е уште по го-
лем, затоа што за раководител на оваа 
акција е назначен Мендух Тачи. На вод-
но Хашим Тачи во Тетово се сретнал и 
со поранешниот командант на т.н. ОНА, 
Г'зим Острени. Со него се договорил за 
уфрлување доброволци од Македонија 
на Косово. Според сознанијата, Ос тре-
ни ветил околу 200 лица во првата фа-
за, кои веднаш би можеле да се анга-
жираат за акции во северниот дел од 
протекторатот. Исто така, било дого во-
рено тие луѓе да добијат од 80 до 100 
евра дневно. Хашим Тачи требало да 
обезбеди по 30 евра на ден за секој 
доброволец, ДПА на Џафери и ДУИ на Ахмети од нивниот фонд да да-
дат по 50 евра, а албанските лобисти по светот да обезбедат уште по 20 
евра. Ова е наведено во извештајот на меѓународните сили во Приш-
тина, објавен во еден од српските медиуми. На крајот од анализата 
стои предупредувањето дека Албанците се подготвуваат за нова војна 
на Балканот, а дека силите на КФОР и на УНМИК прават големи планови 
за правците по кои тие ќе се евакуираат, повлечат или, подобро речено, 
ќе побегнат. Тоа ќе го направат преку Македонија, Црна Гора, но и пре-
ку Србија.

ДИКТИРАНА СЕАЛ   БАНСКА МОБИЛИЗАЦИЈА ДИКТИРАНА СЕАЛ 
ЗА ПРОЛЕТНО "Б   УДЕЊЕ"!ЗА ПРОЛЕТНО "Б  

ДАЛИ АХТИСАРИЕВИОТ ПЛАН Е САМО МОРКОВ ЗА ДАЛИ АХТИСАРИЕВИОТ ПЛАН Е САМО МОРКОВ ЗА 
НЕЗАВИСНОСТА НА КОСОВСКИТЕ АЛБАНЦИНЕЗАВИСНОСТА НА КОСОВСКИТЕ АЛБАНЦИ
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Д О К У М Е Н ТО Т  Н А  А Х Т И С А Р И  -  К Л      АС И Ч Н А  У В Е Р Т И РА  В О  Н О В А  В О Ј Н А АС И Ч Н А  У В Е Р Т И РА  В О  Н О В А  В О Ј Н А
дат сомнителните параформации да им 
се тргнат од патот, како воопшто и да не 
ги забележале. Доколку тие ги нападнат 
мировниците на КФОР, овие не смеат да 
возвратат на огнот, туку веднаш да се 
вратат во своите бази каде се ста цио-
нирани. Екстремистите од протекто ра-
тот сметаат дека статусот на Косово е 
завршена работа и повеќе никој не мо-
же да им го одземе она што Ахтисари 
им го стави во чинијата. Планот кој сега 
се подготвува е следниот. Веднаш по 
прогласувањето на независноста во ко-
совското Собрание и од страна на од-
делни земји од регионот и од светот, 
треба да се предизвика последниот ег-
зодус на преостанатите Срби и други 
неалбанци од областа. Проценката на 
албанските стратези за ова сценарио е 
дека дури 80 отсто од Србите веднаш ќе 
заминат за Србија. Со тоа целта би била 
постигната. Во периодот на зами нува-

њето на Србите од Косово се под гот-
вуваат посериозни инциденти. Кори-
дорите за бегство би се насочувале кон 
Прешево и кон албанските села во Јуж-
на Србија. Таму, во знак на револт, Ср-
бите треба да запалат и да запоседнат 
некои албански села, со што ќе се при-
каже нивната "мирољубивост" и во во-
да ќе им падне улогата на жртви во це-
лата ситуација. Тој чин би требало да ги 
испровоцира албанските екстремисти 
и да ги нападне колоните со српски 
бегалци. Во планот на радикалните ал-
бански компоненти стои и обид да се 
испровоцираат српските безбедносни 
сили, кои би реагирале во одбрана на 
бегалците Срби. И епилогот е јасен. Ќе 
се побара помош од меѓународните си-
ли, кои би се стационирале во Прешев-
ската долина. Цел е да се интерна цио-
нализира и прашањето за овој дел од 
Србија, претежно населен со албанско 
население.

МАКЕДОНИЈА - 
ПОЛИГОН ЗА ОБУКА 
И МОБИЛИЗАЦИЈА
Радикализација на безбедносната 

состојба на Косово и во регионот оче-
куваат и меѓународните сили. Но, тие се-
пак преземаат мерки само за сопствена 
заштита. Разузнавачите од европските 
земји секојдневно пишуваат анализи и 
извештаи за развојот на состојбите на 
теренот. Во еден од нив стои дека се 
пра ви најголема мобилизација на мла-
ди Албанци, каква што не е видена во 

последниве неколку години. Тоа би би-
ло вовед во нова војна. Еве што содржи 
еден извештај на меѓународните прет-
ставници на Косово до кој дојде еден 
српски медиум. "Албански терорис тич-
ки групи разместени по должината на 
границата со Македонија, на 14 и на 15 
февруари, извршиле прегрупирање на 
силите и на средствата. Тие сили се пре-
фрлени на тромеѓето Србија - Косово и 
Метохија - Македонија, поточно на де-
лот од границата од селото Танушевци 
до Црн Врв. Поголем број од вкупно 70 
лица е префрлен од поширокото под-
рачје на Тетово во кумановско-лип ков-
скиот регион. Командно место е во с-
поставено во Липково и во него се нао-
ѓа поранешниот командант на ОНА, Џе-
заир Шаќири. Тој наредбите директно 
ги прима од Фазли Велиу, со кој се наоѓа 
во постојана врска. На вооружените ал-
бански формации во Македонија им се 

придружи дел од поранешните бор ци 
на ОВК од територијата на Косово, пред 
сè, од Косовска Витина, Гњилане, Уро-
шевац и Призрен. Според созна ни јата 
на КФОР, од Косово во Липково се прис-
тигнати најмалку 30 екстремисти, до-
дека на вооружените групи во селата 
Отља и Танушевци им се придружиле 
околу 40 борци. Сите лица се во уни-
форми и сите се вооружени". 

РЕН "ЗА" 
НЕЗАВИСНОСТ, 

СОЛАНА "ПРОТИВ"!?

Аналитичарите проценуваат дека е 
исклучена можноста Европската унија 
да ја признае државноста на Косово, 
затоа што со тој потег ќе влезат во го-
лема блокада на процесот за стаби лиза-

Паравоените форма ции 
на т.н. АНА преземаат сè 
повеќе активности и на 
подрачјето на Санџак. По-
следниве седмици, спо ред 
информации од ра зуз на-
вачки служби, неј зините 
припадници таму пре фр-
лиле оружје и вое на опре-
ма. Складиштата за пре-
фрлање на оруж јето на-
менето за екстрем ните гру-
пи во Рашката об ласт се 
нао ѓаат на пла ни ната Ба ј-

гора. Таму дејствува една групација на т.н. АНА и се нарекува "Бај-
горска луња". Со групата командува Рама Рам. Неговите војници 
пре  фрлаат оружје во Нови Пазар преку планината Рогозна. Со опе-
рацијата лично раководи Г'зим Рама, попознат како Паша. 

ДИКТИРАНА СЕАЛ   БАНСКА МОБИЛИЗАЦИЈА БАНСКА МОБИЛИЗАЦИЈА 
ЗА ПРОЛЕТНО "Б   УДЕЊЕ"!УДЕЊЕ"!  

ЕКСТРЕМИСТИТЕ ОД ПРОТЕКТОРАТОТ СМЕТААТ ДЕКА ЕКСТРЕМИСТИТЕ ОД ПРОТЕКТОРАТОТ СМЕТААТ ДЕКА 
СТАТУСОТ НА КОСОВО Е ЗАВРШЕНА РАБОТАСТАТУСОТ НА КОСОВО Е ЗАВРШЕНА РАБОТА



10  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  664 / 23.3.2007

ција на Балканот. Всушност, во Европа 
постојат две спротивставени струи кога 
е во прашање Косово. Едната ја пред-
води Оли Рен, кој лобира за неза вис-
носта, а втората е на Хавиер Солана, кој 
мисли поинаку. Официјален Брисел е 
пред голема мака, затоа што решението 
кое го предлага Ахтисари е прифатливо 
само за едната страна, додека другата 
категорично го одбива. Значи, повторно 
претстои долг процес. Косово влегува 
во уште една фаза на строго контро ли-
ран протекторат, кој сега наместо под 
Њујорк, ќе биде под власт на Брисел. 

Вашингтон, не и од Брисел. Отсега па 
натаму, фрустрацијата и бесот на ко со-
варите може да се фрли и врз оние кои 
ќе сакаат да го контролираат и да го 
раководат Косово од Брисел. Дури се 
проценува дека би можело неза вис-
носта на Косово во вистинскиот облик 
да биде одложена на три до пет години. 
Се разбира, во меѓувреме ќе бидат 
неизбежни нови судири на релација 
Албанци - Срби или Албанци - НАТО. 

Од приштинските православни гробишта значително 
се откопуваат посмртните ос танки на починатите Срби и 
нивните коски се носат во Србија. На таков потег се ре ша-
ваат сè повеќе семејства, затоа што сметаат дека за нив 
веќе нема иднина на Косово, де ка не ќе можат да ги по се-
туваат право слав ните гробишта и да се грижат за вечните 
до мови на своите предци. Чинот се прави без свештеници, 
бидејќи црковните лица се пла шат за својата безбедност. 
Сепак, во тран сферот на коските им помагаат албански 
погребални претпријатија од Приштина, кои им даваат 
професионални и несебични услуги. Меѓу Србите на Ко-
сово ова се случаи кои се карактеристични за последниве 
не колку години. Нивниот број сè уште е не познат.

"Деновиве странски пратеници 
доаѓаат кај Тадиќ, кај Коштуница и 
ги прашуваат колку ние ради ка-
лите сме способни да го изведеме 
5 октомври поради нивното ре ше-
ние за Косово. Ние им порачуваме 
- способни сме и во состојба сме. 
Никој нема да остане во своите до-
мови кога ќе се решава иднината 
на Косово. Западот се плаши од 
евен туален бунт на Албанците, за 
нив тоа е пиштол вперен во челото. 
Е, па да им порачаме дека и Србите 
знаат да изведат нешто слично". 

Томислав Николиќ

"Доколку Обединетите нации 
во блиска иднина, а тоа значи за 
неколку месеци, не донесат од-
лука за независност на Косово, 
тогаш може да се активира ре-
зервната варијанта. Собранието 
на Косово може еднострано да 
прогласи независност, по што 
тоа ќе биде признато од запад-
ноевропските земји и од многу 
други држави. На крај тоа ќе мо-
ра да го направи и Србија, исто 
така како што ги призна Сло ве-
нија, Македонија, Хрват ска, Бос-
на, па и Црна Гора, а на почетокот 
не сакаше тоа да го стори". 

Азем Власи 

Пред десет-
тина дена, на 
планината Ни-
наја, на околу 
30 км од Нови 
Пазар, во ед-
на пештера 
срп ската по-
лиција откри 
камп со неколку шатори. Таму 
се обучу вани припадници на те-
рорис тички групи привр за ници 

на вехабиското движење во Сан-
џак. Уапсени се четири лица, си те 
на возраст од 23 до 33 години, а 
еден успеал да побегне. Во ак ци-
јата било пронајдено го ле мо ко-
личество пластичен екс плозив со 
часовен механизам, заштитни мас-
ки, куршуми, хра на, сани тет ски 
ма теријал, вој нич ки унифор ми, 
саб ја, географ ски мапи, про па-
ганден теро ристички материјал и 
при рач ници за преживување. 

Тогаш каква е таа независност на Ко-
сово? Дали планот на Ахтисари е само 
морков за независноста на косовските 
Албанци? На ваков начин можеби Приш-
тина е независна од Белград, но не и од 

"Цела година течат некакви 
со сема бесмислени преговори. 
Дали луѓево тотално полудеа? 
Ахтисари е една обична ма рио-
нета, а Гер ман ците и Аме рикан-
ците им дадоа на Албанците 
оружје уште во 1993 година, па 
нè бомбардираа и сега сакаат 
сосила да ни го земат Ко со во, 
кршејќи го меѓународното пра-
во. Русите молчат, а Србите са-
мо зборуваат. Ајде, ако треба 
пов тор но ќе појдеме во војна!" 

Изјава на српски граѓанин


