СЕ ПРИБЛИЖУВА НОВА КОСОВСКА Б

Албански екстремисти во
екот на утврдувањето на
статусот на Косово
планираат да го заземат
северниот дел на
протекторатот, особено
оние делови кои ги држат
Срби. Нивна цел е да
дојдат до границите на
Санџак. Во планирањето
на овие акции, покрај
поранешни команданти на
ОВК и генерали на КЗК,
учествуваат и водачи на
муџахедински единици.
Тие се сконцентрирани во
реоните на Мокра Гора,
Бајгора и Дреница. Штабот
на Муџахедините е
лоциран во јужниот дел на
Косовска Митровица. Таму
е седиштето на единицата
"Абу Бекир", чиј командант
е Екрем Авдија. Овие
информации доаѓаат од
извори на КФОР во
Приштина. Немирите ги
најавуваат за првата
половина на април или за
мај.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

П

редлогот на руската држава да продолжат преговорите за Косово, но
со изземање на Ахтисари и со назначување нов посредник меѓу Белград
и Приштина, отвора нова етапа во поглед
на нерешеното балканско прашање. Истовремено, тоа ќе значи и нова страница
во односите меѓу Истокот и Западот. Сега
Русија е пред тешка задача. Преку Косово
таа треба да исполни три цели - да се наметне како силен фактор на меѓународната сцена, да не ги расипе односите со
Западот и да не го извалка сопствениот
образ како во ерата на Елцин. Сè поблиску е нова косовска војна. Ова нескриено

"Доколку Русија стави вето на планот на специјалниот пратеник на ОН за
Косово, Марти Ахтисари, или ги одложи преговорите за планот, ќе се предизвика нов бран насилства, а можно е и
војна. За тоа ќе биде одговорна Москва. Тоа ќе влијае и на другите аспекти
во односите на Русија со Западот. Србија мора да се соочи со фактот дека
го изгуби Косово, заради политиката
на својот поранешен претседател, Слободан Милошевиќ. Мирното прогласување независност ќе значи голем напредок за целиот Балкан, ќе
се отвори регионалната соработка. Но, сега проблем не е Белград,
туку Москва која ги охрабрува негативните тенденции во Србија.
Ако Путин навистина стави вето или се обиде да го ублажи планот
на Ахтисари, ќе биде одговорен за новите насилства или можеби
за новата војна. Косово е единствен случај и не може да претставува пример и за други региони во светот. Русија го користи
Косово како тактичка предност и дел од стратегијата за враќање
на меѓународната сцена. На ваков или на онаков начин, Косово ќе
прогласи и еднострана независност, па САД и мнозинството муслимански земји ќе ја признаат новата стварност на Балканот.
Опасноста лежи во тоа што поголем дел од земјите на ЕУ нема да
го сторат тоа. Ќе избие голема криза во Европа. Крвопролевањето
може да се врати на Балканот, а НАТО би можел повторно да биде
ангажиран. Русија нема да има никаква корист од тоа".
Ричард Холбрук

НЕТРПЕЛИВОСТ
АКТИВИРА МУЏ
го предупредуваат најистакнатите светски аналитичари кои добро го познаваат
Балканот и менталитетот на народите кои
живеат во него. Сега, во овој период, се
поставуваат сегментите за нејзино почнување. Никој не очекуваше Русија да ја
заостри позицијата пред драмата во Советот за безбедност. Но, се случи. Западните администрации се затекнати од цврстината на Кремљ. Да се даде предлог за
пронаоѓање нов посредник во преговорите, на местото на Ахтисари, е повеќе
од увертира за нов хаос на Балканот. Немањето руско вето во Њујорк, не значи и
прифаќање на планот на стариот Финец.
Дуелот меѓу Русија и САД околу косовскиот статус најлошо се одразува врз ЕУ,
која и онака не знае што ќе прави сама со
себе, а ваму во Приштина треба да го
преземе кормилото за раководење.

ПРОТИВ КФОР СО
ХЕМИСКО ОРУЖЈЕ
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раат да го заземат северниот дел на протекторатот, особено оние делови кои ги
држат Срби. Нивна цел е да дојдат до
границите на Санџак. Во планирањето на
овие акции, покрај поранешни команданти на ОВК и генерали на КЗК, учествуваат и водачи на муџахедински единици. Тие се сконцентрирани во реоните
на Мокра Гора, Бајгора и Дреница. Штабот на Муџахедините е лоциран во јужниот дел на Косовска Митровица. Таму е
седиштето на единицата "Абу Бекир", чиј
командант е Екрем Авдија. Овие информации доаѓаат од извори на КФОР во
Приштина. Немирите ги најавуваат за
првата половина на април или во мај. Се
очекува тоа да се случи во времето на
примопредавањето на власта од УНМИК
на Владата на Косово за да се искористи
вакуум периодот. Сценариото за заземање на Северно Косово го поддржале и
локалните Вехабии, кои во последно време се активни не само на Косово, туку и во
Рашката област. Документот неодамна е
усвоен во Дреница. Стратегијата се состои во задавање брзи и тешки удари врз
точките кои ќе бидат мета на нападите.

ИТКА!?
"Интересно е што вината за состојбите
на Косово Холбрук ја префрла врз Русија. Но, доколку Русија стои на браникот
на меѓународното право и укажува на
тоа дека сепаратизмот на Косово би имал
последици не само во Европа, туку и низ
цел свет, тогаш треба да обратиме внимание на рускиот став. Треба да ги преиспитаме долгорочните последици од
планот на Ахтисари, кој е едностран. Некои американски дипломати, кои своевремено беа ангажирани во Европа, не
сакаат да ги видат опасностите од преседанот. Не е во прашање само Европа.
Погледнете ги Чеченците, Балучите во Балучистан или Ујгурите во
кинеската покраина Синџианг. Треба да се покаже голема внимателност во тоа до која мера треба да се поддржуваат движењата
за независност. САД треба да бидат на страната на демократијата,
а не на радикалните и квазикриминалните елементи, кои имаат
политички цели. Вашингтон не треба да се конфронтира со Москва, затоа што таа не е истата онаа која ја предводеше Елцин. Путин сега е многу појак во ставовите за светот од Буш. Но, истовремено, го потсетувам Белград дека потпирањето само на ставот
на Русија по прашањето за Косово може да биде контрапродуктивен потег. Како антикомунист, никогаш не сум го сакал маршалот Тито, но големината на неговата политика беше позицијата
на Југославија некаде меѓу Москва и Вашингтон".
Ариел Коен, Институт "Херитиџ"

Денес џамијата во Дреница е целосно
арапска, а неа ја води имам, кој е роднина
на Ал Заркави, терористот број еден во
Ирак, убиен минатата година. На почетокот на оваа година две групи Муџахедини се преместени во околината на
Витина и на Дреница. Оттаму се издаваат
сите наредби за дејства. Според сознанијата на западни разузнавачи, во тек е
засилено пристигнување на исламски
екстремисти и Муџахедини од Албанија
во реонот на Пеќ. Во Дреница, пак, се
наоѓа најголемиот камп за обука на Муџахедини предводен од Иљаз Прокши.
Овој разузнавач на албанската служба
ШИК, која е под контрола на Хашим Тачи,
изведува специјална обука за користење
на распрскувачко и хемиско оружје. За
странските служби не е тајна дека во декември 2006 година од Франција на Косово се префрлени најмалку 30 Муџахедини со египетски пасоши. Во 2005 година тие биле префрлени во Франција за
да предизвикаат немири, па откако таму
ја завршиле работата дошле на Косово.
Во тоа им помогнале исламски хуманитарни организации во неколку места во
Приштина, Призрен и Ѓаковица. Нивната
задача се состоела во формирање борбени групи, кои во првата фаза би им се
спротивставиле на меѓународните сили
на КФОР и на УНМИК. Со тоа би отвориле

А НА КОСОВАРИТЕ ГИ
АХЕДИНСКИТЕ БОРЦИ
"Предлогот на Ахтисари е силеџиски.
Точно е дека никој не може да ги натера
Албанците да живеат заедно со Србите, но
истовремено никој не може да ги натера
Србите да живеат заедно со Ал банците.
Очигледно некој го заборавил тој факт. За
Косово е потребно одржливо решение, а
тоа е разграничување. Србите и Албанците
треба да се раздвојат на извесно време. Треба да се формираат три
ентитети на Косово: српски таму каде што има Срби во мнозинство,
албански каде што Албанците се мнозинство и ентитети каде што се
наоѓа српското културно-ис ториско богатство. Косово и натаму би
било дел од Србија, но под контрола на ЕУ. Европа мора да биде свесна
дека доколку Косово стане независно, ќе ја добие првата официјална
мафијашка држава на континентот. Но, независноста нема да ја дозволат Кина и Русија. Потоа се знае што ќе следува - ново насилство врз
Србите, но ниту УНМИК нема да биде поштеден. Во новиот поход на
Албанците ќе им помагаат и неколку странски тајни служби. Тоа ќе
бидат истите оние служби кои го направија погромот врз Србите на 17
март пред три години. Зошто Србите во Бања Лука не би го имале истото она што го имаат Албанците во Приштина? Што сме ние полоши
од нив? Ова прашање Белград мора што поскоро да го афирмира".
Небојша Човиќ
27 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 665 / 30.3.2007

коридор за уфрлување свои соборци од
Албанија во Северно Косово. Врската со
оваа групација ја држат Муџахедини од
единицата "Абу Бекир Сидик", сместена
во месноста Србица. Групата ја држи под
контрола локалната џамија, во чии подземни бункери се чуваат големи количества оружје и воена опрема. Со подземни канали џамијата е поврзана со
касарната на КЗК "Иљаз Кодра", која се
наоѓа во близина на поранешната фабрика за муниција. Зад неа се наоѓа шума,
која служи како полигон за борбена обука. Таму секојдневно им јакне моралот за
нова војна на Косово. КФОР и УНМИК добиле задача да не им пречат во ак тивностите и да не влегуваат во конфликт со
нив. Врски со муџахединските единици
има и Хашим Тачи. Контактот го остварува преку ШИК. Веројатно Муџахедините
му се потребни на Тачи за посилен напад
врз Северно Косово, каде што има мнозинско српско население. Тачи лично
раководи со донесувањето свежи муџахедински единици од исламските земји, а
нивното превезување во различни места
на Косово го организира неговиот брат
Гани Тачи кој, пак, собира рекет од сите

бензински пумпи во областа. Овие единици се поврзани со друга терористичка
група, која дејствува на подрачјето на
Санџак. Станува збор за "Фронтот за исламски спас", составен од Арапи од Судан, Алжир, Палестина, Турција и Египет.
Оваа група дејствува под команда на
двајца турски и двајца босански државјани. Тие се само логистичка поддршка
на турски исламисти, кои имаат задача
да префрлат хемиско оружје на Косово,
со кое би извршиле напад врз КФОР,
особено врз американскиот контингент.

ВОКЕР ПОВТОРНО ВО
МИСИЈА НА КОСОВО
Во втората половина на февруари на
Косово е забележан Вилијам Вокер. Претставници на разузнавачката служба на
КФОР процениле дека неговото повторно доаѓање, особено во овој чувствителен период не е случајно. Француски разузнавачи потврдуваат дека Вокер се
сретнал со поранешни борци на ОВК,
кои лично ги обучувал за време на косовската војна против српските сили. Се
претпоставува дека целта на неговото
доаѓање на Косово е насочување на

Се очекува, по прогласувањето на статусот, шеф на мисијата на ЕУ во Приштина да
биде Питер Фејт. Тој добро е
познат и во македонската јавност. Беше водач на мисијата
на НАТО во Македонија и во
Пре шевската долина. Негов

заменик ќе биде Американец.
Шефот на мисијата на ЕУ ќе
има право да стави вето на
која било одлука на косовскиот Парламент, за која ќе смета
дека е во спротивност со решението за статусот. Ќе има
право и да разрешува политичари од должноста кои ќе го
спречуваат имплементирањето на планот или ќе го кршат
косовскиот Устав.

екстремните групи по која насока треба
да се движат во евентуалните нови судири. Вокер два пати престојувал во Дреница, Србица и Преказ. Во хотелот "Метохија" во Пеќ се сретнал со поранешните
припадници на специјалните единици на
Рамуш Харадинај. Во Призрен остварил
средба со заменик-командантот на КЗК, а
ги посоветувал и сите доушници кои му
помагале во текот на војната во рамките
на верификационата мисија на ОБСЕ. Западот знае и е свесен дека Вокер ги подготвувал новите екстремни групи за изведување на завршната фаза од проектот
за независност. Тоа е знак дека сè помалку е веројатно мирно дипломатско
решение за статусот. Тежиштето на дејствувањето е свртено кон северот на Косово. Вокер им соопштил на борците
дека КФОР нема сили да ги спречи во
нивниот налет и покрај дотурот на нови
сили во контингентите. Француската служба смета дека многу податоци за состојбите на теренот не ги добива и дека
Французите на Косово се изолирани и
им се работи зад грб. Тоа е поради наводната блискост на официјален Париз
со Белград и опасноста Србите да не ги
добијат податоците за движењето на
екстремните групи. Одредени информации намерно им се даваат на Французите како своевиден тест за да се види
дали тие ќе завршат во рацете на Србите.

ВОЕНА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
Професор Ванче Стојчев е автор на книгата
"Воена историја на Македонија", на англиски
јазик "Military history of Macedonia". Оваа
книга има 777 страници, поделена е на два
дела од кои првиот е текстуален, а во вториот
има воени карти (136 карти и мапи во боја).
Во првиот дел, две глави му се посветени на
античкиот период, две на средновековна
Македонија, а 8 за периодот на создавањето
на Османлиската империја на македонски
простори сè до 1948 година кога завршува
Граѓанската војна во Грција.

Воената историја на Македонија се одвивала речиси
на секој дел на територијата на Македонија, односно
на неа војувале речиси сите соседни држави, дури
и војските на големите сили. Книгата е збогатена и
со индекси на лични, околу 2.170 и 1.850 географски
поими, речник на помалку познати поими од воената
терминологија, како и турцизми.
Цена: 3.200 денари + ПТТ трошоци
Европа: 52 евра +10 евра ПТТ трошоци
САД: 62 долара + 28 долари ПТТ трошоци

Книгата "Превенција од злоупотреба на
дрогата" од д-р Стефан Буџакоски, на илустративен и уверлив начин покажува дека
злоупотребата на дрогата е најтешкото, најопасното и најсложеното зло. Преку обработката на нарко криминалитетот, чии носители
се професионални деликвенти, јасно се изразени сите карактеристики на злоупотребата
на дрогата.
Во делото авторот ги вградил своите долгогодишни сознанија и полициски искуства, при
што дава репрезентативна слика базирана
врз научно-истражувачката работа, која е рефлексија на современата криминалистичка
мисла и практика.
Цена: 400 денари + ПТТ трошоци
Европа: 7 евра +5 евра ПТТ трошоци
САД: 8 долари + 10,5 долари ПТТ трошоци

Овие книги можат да се порачаат во Редакцијата "Македонско сонце" на тел: ++389 2 3130 137
и факс: ++389 2 3130 377 или на адреса: ул. "Ленинова" бр. 87 1000 Скопје

