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С Т РАТ Е Ш К А  Т О Ч К А  Н А  П О Л И Т И      Ч К И О Т  И  Н А Р К О  Б И З Н И С О ТС Т РАТ Е Ш К А  Т О Ч К А  Н А  П О Л И Т И   

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

ТАНУШЕВЦИ Е    СОРБОНА ЗА ТАНУШЕВЦИ Е  
БАНДИТЕ ОД НА   ЈВИСОК РАНГ!БАНДИТЕ ОД НА 

Танушевци е селото кое е идеално 
географски поставено за тести ра-
ње на безбедносната способност 

на македонските органи. Се наоѓа на 
македонско-српската граница во делот 
кон Косово, изобилува со локации по-
годни за увежбување на потенцијални 
борци, а неколку години наназад е пре-
творено и во своевиден магацин за 

Зошто кога ќе се тргне во 
некаква полициска акција 
за запленување нелегално 
оружје или за гонење 
криминалци, албанскиот 
фактор во земјава веднаш 
реагира во стилот - сега ќе 
биде војна, ги кршите 
правата на Албанците...? Се 
нудат оставки, се закануваат 
со растурање коалиции, 
криминалците се 
поистоветуваат со жртви. 
Државата била репресивна, 
го кршела законот, тепала 
жени и деца... Оваа 
реторика и фразеологија е 
длабоко всадена во 
колективниот ум на 
најголемата малцинска 
етничка заедница во 
државава. Таа како таква се 
одржува и функционира не 
со години, туку со децении. 
И не само овде, туку и на 
пошироките простори од 
регионот кој нè опкружува. 
Танушевци е редовното 
дежурно место за 
предизвикување кризи за 
дневнополитички потреби. 
И власта и опозицијата, без 
оглед на етничкиот 
предзнак, знаат вешто и 
умешно да ги користат. 

складирање оружје и муниција на бан-
дите, кои се незадоволни од уставно-
правниот поредок на македонската др-
жава. 

Танушевци е слабост за македонските 
власти, без оглед дали се сегашни или 
минати. Било и сè уште претставува по-
раз на безбедносните ресори на држа-
вата. И двајца полицајци да влезат во 
него, Владата е пред сериозен консен-
зус околу нејзиното опстојување. Тоа го 
покажа последната акција, кога заради 
две запленети пушки и гонење на кри-
минални типови, заменик-министерот 
за внатрешни работи реши да поднесе 
оставка. Откако виде дека така не ја би-
ва работата и отиде на рапорт кај Гру-
евски, ја подвитка опашката и се врати 
таму каде што го поставиле коали цио-
ните партнери. 

Танушевци е слабост и за албанскиот 
политички фактор во земјава. Тоа е бас-
тион на врвното подземје, па секој сака 
да го контролира, макар и по две куќи 
да држи во него. Танушевци е предизвик 
за секој криминалец со терористичко-
разбојнички манири. Не може секој та-
му "фраер" да се прави. Само нај голе-
мите во тој занает ја имаат честа да го 
запоседнат. Тоа не е мала работа. За да 
се дојде до Танушевци навистина треба 
да се поминат многу врати. 

Селото е своевидна Сорбона за бан-
дите на експаравојската на ОНА, АНА 

или на ним сличните.  Поради тоа и по-
литичките елити од албанскиот корпус 
се тепаат меѓу себе кој ќе ја држи кон-
тролата врз ова стратешко место. Некој 
ќе дофрли во стилот - кој го има Тану-
шевци, тој ги добива изборите. Смешно, 
но сосема реално. 

Селото гравитира и кон Косово, па 
оттука влијанието е двонаменско. По-
зна ти се стратешките врски на крими-
налните групи од двете страни на гра-
ницата, па покрај политичкото влијание 
кое сакаат да го прикажат, бандите има-
ат и свои економски интереси. Високо-
развиениот шверц на оружје и на дрога 
во тој дел на границата е одлична ос-
нова за брзо збогатување на крими но-
гените групации. Колку властите се вме-
шани во тие зделки можеме само да на-
годуваме. 

ХОХШТАПЛЕРИТЕ 
ПОМОГНАТИ ОД 
ХОХШТАПЛЕРИ

Овие состојби й се добро познати на 
американската разузнавачка служба 
ЦИА. Редовно во нејзините извештаи се 
запишани девијациите кои се случуваат 
во граничниот појас. Ќе се добие впе ча-
ток дека се наоѓаме на колумбиско-ве-
нецуелската граница, а не на терито-

ГРАНИЧНА ЗОНА САМО ЗА НА ТАБЛА, ВО ГРАНИЧНА ЗОНА САМО ЗА НА ТАБЛА, ВО 
ПРАКТИКАТА - ШВАЈЦАРСКО СИРЕЊЕПРАКТИКАТА - ШВАЈЦАРСКО СИРЕЊЕ
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ТАНУШЕВЦИ Е    СОРБОНА ЗА СОРБОНА ЗА 
БАНДИТЕ ОД НА   ЈВИСОК РАНГ!ЈВИСОК РАНГ!

ријата на Европа. Разочарува фактот 
што сè тоа се случува во регион каде 
има најголема концентрација на запад-
ни воени и цивилни сили на конти-
нентот. Со тоа се докажува неколку го-
дишната неспособност на меѓуна род на-
та заедница да ги запре процесите кои 
имаат антиевропски вредности. Она на 
што се работи е само бележење и на-
бљу дување на настаните кои се слу чу-
ваат во овој појас. 

Никој не се осудува да почне акција 
за елиминирање на шверцерите, кри-
миналците и вооружените групи од тие 
подрачја. Ако западните земји посто ја-
но повторуваат дека тоа е дел од ра бо-
тата на македонските безбедносни ор-
гани, односно да се справуваат со гру-
пите кои ги спроведуваат тие дејства, 
тогаш мора категорично да се напомне 
дека дел од работата на меѓународните 
сили на Косово е да не дозволуваат 
пропуштање на криминогени фор ма-

ЗАПЛЕНУВАЊЕ НА ДВЕ ПУШКИ ИЛИ ГЕРИЛСКА БИТКА?

Специјалните единици на МВР, при проверувањето на куќите 
во селото Танушевци, паднале во буквална заседа на бандата, 
која ја предводи поранешниот пратеник во македонското Со-
брание, Џезаир Ша ќири, по поз нат како Хоџа. Вед наш по нивното 
влегување во се лото бил отворен оган кој траел по малку од 
поло ви на час. По лици ја та била прину де на на повле кува ње. 

Оваа верзија е 
сосема поинаква 
од официјалната 
на МВР, во која се 
тврдеше де ка ста-
нува збор за ру-
тинска операција 
за пронаоѓање на 
скрие но то оружје 
во овој реон. По 
добивањето на 
ин формациите 
де ка во Тану шев-

ци има престрелки, вооружена група од соседното село Дебалде, 
кое се наоѓа на косовска територија, тргнала во по мош на луѓето 
на Хоџа. Специјалците се повлекле пред нивното пристигнување. 
Возилата на македонската единица биле оште тени од куршумите 
на терористичката герила. 

Дали и зошто Министерството за внатрешни работи ги крие 
овие факти од јавноста? СДСМ изрази сомневање за вистинитоста 
на презентираните информации околу случајот. Затоа ли опо зи-
цијата ги побара снимките од Танушевци? 

Водач на бандата од Танушевци 
е 42-годишниот Џезаир Шаќири - 
Хоџа, роден токму во тоа село. 
Свое времено, во екот на кризата 
во 2001 година беше командант на 
операциите на т.н. ОНА. 

Во февруари 2001 година го за зе-
де Танушевци, а во август истата 
година и Арачиново. Контактира 
со Мухамед ал Завахири, органи-
заторот на Муџахедините од овој 
регион, а соработува и со Даут Ха-
радинај, кој го координира муџа хе-
динскиот вод кој дејствува во рам-
ките на 113. регионална бри гада. 

Во декември 2001 година бил 
извршен атентат врз Хоџа во 
близина на Витина, при што биле 
испукани 7 куршуми. Го пренеле 
во американскиот воен камп 
"Бонд стил". Се шпекулираше со 
негова смрт, но УНМИК набрзо го 
демантира тоа. Се верува дека 
атен татот е поврзан со проневера 
на голема сума пари од фондот 
"Татковината повикува". По из вр-
шени три операции тој закрепнал 
и се впуштил во политичките води. 

Од јули 2001 година ставен е на 
црната листа на Европската уни ја. 

Денес повторно е во Танушевци. 
Бара извинување од полицијата 
за акцијата од крајот на минатиот 
месец. Никој не смее да го гибне 
неговото Танушевци. 

ции на македонска територија. 
Во краен случај, за овие неколку го-

дини колку што КФОР и УНМИК се рас-
по редени на Косово, требаше да при-
ста пат во непоколеблива акција за уни ш-
тување на подземните сили кои се 
остатоци од некогашните "терор-гру-
пи". Но, не само што не го направија тоа, 
туку со толеранцијата и со непрезе ма-
њето мерки, овозможија тие да се раз-
вијат во повисок стадиум. Со тоа швер-
церските групи на Косово и малите во-
оружени формации станаа едни од нај-
опасните не само на Балканот, туку и во 
Европа. За нив граница не постои, не ги 
почитуваат законите, не се плашат од 
безбедносните служби, ги потценуваат 
способностите на војската и на по ли-
цијата... 

Стана практика секој испукан кур шум 
во воздух да биде искористен и зло-
употребен за постигнување политички 
цели. На таквите трикови наседна т.н. 
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меѓународна заедница уште пред де-
сеттина години, па сега сè тоа и нам и на 
неа ни се враќа како бумеранг. Западот 
веруваше во обликот на тероризмот кој 
се практикуваше на Балканот и на еден 
индиректен начин го поддржа како на 
Косово, така и во Македонија, но и во 
Прешевската долина. Правилото "не му 
верувај на ѓаволот", Западот не знаеше 
докрај да го протолкува и не го спозна 
неговото наравоучение. 

Затоа денес може од контрола да из-
лезат и само двајца криминалци и да 
прават неред како за двесте хох шта-
плери. И повторно никој не може да им 
застане на патот. Тие се заштитени како 
во национален парк, тие имаат свои 
луѓе во власта, делумно ги спроведуваат 
постапките по нарачка на некој од из-
вршната или од законодавната власт 
заш то му притребало нешто повеќе од 
моментниот однос со посилниот коа ли-
ционен партнер. Одамна се прочитани 
таквите проекти на самонаречените си-
ли за интеграција на етничките заед-
ници во Македонија. Проблемот е што 

шта плерите можат да бидат помагани 
само од хохштаплери. 

КОЈ ЌЕ ЈА ЦРТА 
ГРАНИЦАТА?

Затегнатата состојба околу Танушев-
ци доаѓа како резултат и на сè уште не-
задоволените барања на жителите од 
ова подрачје за поинакво исцртување 

на границата меѓу Косово и Македонија. 
Одамна е јасно дека тие не се со гла-
суваат со спогодбата меѓу Белград и 
Скопје, па бараат нивните имоти да не 
бидат поделени во две држави. Групите 
кои оперираат во тој регион се водени 
и од перспективата да се направи нов 
договор за границата кој секако треба 
да оди во корист на косоварите. 

Непознато е само дали и групата на 
Џезаир Шаќири, која одамна е укотвена 
во селските куќи на Танушевци, е ста-
вена во функција на косовските барања. 
Спорни се околу 2.500 хектари по вр ши-
на, за која косовските жители сметаат 
дека им припаѓа ним, а не на Маке до-
нија. Иако беше понудена спогодба ме-
ѓу двете страни за непречено работење 
на нивите, кои се на македонска те ри-
торија, сепак радикалните струи го 
поттикнаа месното население да не се 
согласува со такво решение. Нере ше-
ното прашање може да претставува го-
лем проблем кој би се појавил при де-
маркацијата на граница, па не се ис клу-
чени ниту инциденти доколку една од 
страните не попушти. 

А, за попуштање на македонската 
страна й нема рамен. Уште сега сметаме 
дека проблемот е решен со отста пува-
њето на територијата на косоварите. 
Само да немаме проблем, само да не ни 
свирнат некој куршум покрај уши. За-
ради преголемата мекост која ја имаа 
досегашните и актуелните македонски 
власти уште долго ќе ни се случуваат 
"бан ди" во Танушевци, Кондово, Лип-
ков ско и сл. 

"Причината зошто ДПА се закани 
дека ќе ја напушти Владата е да се 
стават под сенка настаните од Та ну-
шевци. Предизвикувајќи вештачка 
криза, ДПА се обиде да ја прикрие 
ви стинската криза предизвикана од 
полициските експедиции кои упад-
наа во пограничното село Тану шев-
ци. 

Судејќи според изјавите и наста-
ните кои следуваа по полициската 
операција, не е тешко да се заклучи 
дека жителите на Танушевци беа 
жрт ви на ривалството меѓу струк-
турите на ДПА и на ВМРО-ДПМНЕ 
внатре во Министерството за вна-
треш ни работи, околу тоа кој ќе се 
покаже појак во обидот за дис ци-
плинирање на албанското население 
во пределот на Танушевци". 

Ермира Мехмети, 
портпарол на ДУИ

тие наоѓаат поддршка за тоа од за пад-
ниот свет или ако не поддршка, тогаш 
барем нема осуда за таквото практи ку-
вање на политичките процеси. 

Како што тргнале работите ќе се до-
бие впечаток дека некому од посилната 
хемисфера му одговараат таквите ти по-
ви и му се потребни за долгорочно др-
жење на Балканот во статус кво состојба 
кога се во прашање безбедносните 
прилики. Отсекогаш е јасно дека хох-

КОЈ КОМУ СТОИ НА ОПАШКАТА, КФОР НА КОЈ КОМУ СТОИ НА ОПАШКАТА, КФОР НА 
КРИМИНАЛЦИТЕ ИЛИ ОБРАТНО?КРИМИНАЛЦИТЕ ИЛИ ОБРАТНО?


