В И С Т И Н С К А ТА С Т Р А Н А Н А К О С
Ахтисари треба да биде
сменет - бараат руските
дипломати. Време е за нов
човек кој ќе внесе свежина
во преговорите меѓу
Белград и Приштина, кои се
неизбежни за да се дојде до
компромис. Доколку тоа не
се случи, на секое ново
предлагање резолуција за
Косово, која би се темелела
на планот на Ахтисари,
Москва ќе стави вето. Од
1 јули со Советот за
безбедност на ОН
претседава Кина. Во
наредните месеци ќе биде
уште потешко да се
протурка резолуција која би
водела кон независност на
Приштина.

ЛАКОМ ЗА ПАРИ - СЕКОГАШ МУ БИЛО МАЛКУ!?

ПАРИТЕ ОД П
Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

С

омневањата дека албанското раководство во Приштина буквално
го купило нацрт-планот кој го
предложи Ахтисари не престанаа да ја
брануваат светската јавност. Германската разузнавачка служба БНД ги исфрли информациите во најчувствителниот период за идниот статус на протекторатот. Зошто и со која цел? Дали
некој на ваков начин сака да ги измени
работите кои се заплеткани до највисок
степен? Сериозно обвинување е да се
прикажат податоци кои говорат дека на
тајна сметка на финскиот преговарач за
Косово легнале два милиона евра, па
потоа тоа да се дополни со тезата дека
неколку пати се исплатувани милионски
суми во кеш, кои се движат и до 40 милиони евра. А, дипломатот молчи. Ниту
да викне, ниту да трепне. Нема ниту
потврда, ниту демант. Бригадирот на
германската тајна служба, Лук Ниман,
директно е задолжен од страна на германската Влада да стави еден дел од
разузнавањето во служба на Обединетите нации по налог и по молба на
генералниот секретар, Бан Ки Мун кој,
исто така, е запознат со коруптивните
зафати на Ахтисари. Германските разузнавачи уште на стартот откриле дека

ПОСИЛНИ ОД МО
"Косово треба да добие
не зависност и тоа како
единствен случај. За тоа постојат историски причини,
меѓу кои и фактот дека
Косово во еден период бил
турски вилает, вилает на
Османлиското цар ство,
главно, населен со Албанци. Но, и покрај тоа што Албанците го кренаа најголемото востание во тоа време во рамките на Османлиската империја, Европа й го подари Косово на друга држава
само затоа што тоа било вилает на пропаднато царство".
Сали Бериша
Ахтисари е лаком за пари, па набрзо ја
откриваат неговата врска со албанската
мафија. Според агентите на БНД, неколку телефонски јавувања во канцеларијата на Ахтисари биле упатени од
броеви кои му припаѓаат на албанскиот
8 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 679 / 6.7.2007

милијардер, Беџет Пацоли. Содржината
на разговорот од овие броеви се однесувала на непозната трансакција на
пари во износ од два милиона евра од
една швајцарска банка во Базел. Познати се дури и жиро-сметките. Од сметката

ОВСКИТЕ ПРЕГОВОРИ
НЕЗАВИСНОСТА НА КОСОВО ЌЕ ЈА
ОСТАВИ ЕВРОПА БЕЗ РУСКИ ГАС
Од ден на ден рускиот глас за Косово станува сè поофанзивен. Нескриено се зборува
за вложување вето во Советот за безбедност
доколку на гласање се најде планот на Ахтисари, а почнаа да пристигнуваат и првите
закани за европските земји доколку се решат да го применат планот Б за протекторатот, кој опфаќа унилатерално признавање
на областа. Москва е подготвена да ги заврти дури и вентилите за дотур на природен
гас во европските земји, чин со кој јасно се
покажува нараснатата моќ на Кремљ. Европа, сакајќи да примени поостри мерки кон
Русија, повторно останува немоќна поради
сè поголемите поделби внатре во неа. Путин
и неговата администрација тоа вешто го користат, па се наметнуваат како посилен партнер пред самата Европа. Русија се заканува дека игнорирањето на
нејзиното вето во Њујорк може да предизвика сериозен меѓународен преседан, а со тоа Москва да преземе уште поостри чекори кон
западните демократии. Со ваквите реторики на релација Исток - Запад и обратно се создаваат неконтролирани процеси, кои во наредниот период можат да се развијат во повисок стадиум.

ОДЗЕМЈЕТО
РАЛОТ И ЧЕСТА
Во дипломатските кругови владее извесен страв од новооткриените податоци за работењето на Ахтисари. За да се ублажи
скандалот, тие како прва реакција велат дека извештајот на БНД
изобилува со нелогичности. Поради тоа, дипломатите сметаат
дека веродостојноста на напишаното е ставено под знак прашалник. Никој од нив не сака да поверува дека лично генералниот
секретар на ООН, Бан Ки Мун, побарал истрага и тоа директно од
германската служба. Исто така, податоците не биле веродостојни
затоа што извештајот на БНД до медиумите бил проследен од
страна на српски преведувачи, кои работат во УНМИК и КФОР, но
не и во седиштето на службата во Призрен. Понатаму, тие го поставуваат прашањето, зошто морал тој извештај на БНД да биде
преведен на српски јазик и зошто морал да й биде достапен на
пошироката јавност. Инаку, ова е втор извештај на германските
разузнавачи, кој не оди во прилог на косовските Албанци.
Првиот се однесуваше на криминалните активности на Рамуш
Харадинај.
со број - 239700 - 93457 - 00097 и шифра
ЏС52 - КОЛЕР, чиј сопственик е Екшет
Борија, десна рака на албанската мафија, парите се префрлени на сметка со
број - 3459346699004533 и шифра ВО-

ЛАННД на Кипарска банка. За да се подигнат средствата било доволно само
на шалтерот на банката да се кажат
шифрите и парите експресно би биле
предадени.
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ЌЕ ЈА ДОЖИВЕЕ ЛИ
АХТИСАРИ
СУДБИНАТА НА
ВОЛФОВИЦ?
Во извештајот на БНД, кој му е предаден и на генералниот секретар на
ООН, било наведено дека Албанците
најмалку два пати на Ахтисари му исплатиле големи суми пари. Прв пат тоа
се случило на 12 февруари 2007 година
во 6.23 часот, кога џип со регистарска
табличка ПР - 443 - 22CD, инаку во сопственост на албанската Влада, пристигнал пред зградата на специјалниот претставник Ахтисари. Од џипот излегле
двајца мажи со два куфера со сребрена
боја, за кои подоцна било утврдено дека се полни со пари и дека му се предадени лично на Ахтисари. Понатаму,
на 24 февруари 2007 година во 17.44 часот пред истата зграда пристигнал црн
мерцедес без таблички. Од него излегол
Екшет Борија, придружуван од двајца
телохранители кои, исто така, носеле
два куфера со сребрена боја. Станувало
збор за втората исплата на Ахтисари во
кеш. Сите четири куфери биле заштитени со дипломатски маркици и без проверка што содржат, ги испратиле во
Фин ска, на домашната адреса на Ахтисари.
Сега на потег се телата на светската
организација - да ги докажат ваквите
наводи, за кои постојат сериозни докази собрани од страна на германската
БНД. Ахтисари сега може да се соочи не
само со елиминирање од функцијата
специјален претставник за Косово, туку
и со кривичен прогон. Ако може Пол
Волфовиц да биде сменет од челното
место во Светска банка заради бенефициите кои тој й ги давал на својата
љубовница, тогаш за Ахтисари постојат
неколкукратно потешки обвинувања,
кои доколку се докажат ќе предизвикаат
огромни потреси на светската политичка сцена. Потоа шансите за косовската независност значително ќе се
намалат.

МАРТИ ПОВЕЌЕ
ТРОШИ ОТКОЛКУ
ШТО ИМА
Дека наводите на германската служба БНД за корумпираноста на Ахтисари
се издржани говорат и следните факти.
Последниве две години финските медиуми сè почесто пишуваат за финансиските проблеми на поранешниот
претседател на државата. На пример,
уште во 2005 година било објавено
дека организацијата која ја предводи
Ахтисари, "Иницијатива за кризен менаџмент", може да биде затворена поради недостаток на финансиски средства. Нејзината каса била сосема праз-

МАРТИ АХТИСАРИ - СИН НА НАЦИСТ
Марти Ахтисари е роден во Русија.
Татко му, Оива Ахтисари, бил припадник на СС дивизијата "Викинг", која
во текот на Втората светска војна се борела на страна на нацистите. Моторизираната дивизија била составена од
доброволци од скандинавските земји и
од германски ветерани. Баталјонот, во
кој како механичар служел татко му на
Ахтисари, броел околу 1.200 фински доброволци, а бил формиран во 1941 година со намера да му служи на походот
на Хитлер. Учествувал во повеќе битки
на Источниот фронт, како и во регионот на Кавказ. Во една прилика Хајнрих
Химлер рекол: "Таму каде што стои фински војник, непријателот нема да помине". Дивизијата "Викинг" учествувала
и во борбите за одбрана на украинскиот
град Харков, каде уништила околу 100
советски тенкови. И покрај злоделата
таа не е обвинета за воени злосторства,
но по војната Судот во Нирнберг ја оквалификувал како криминална организација.

"Стратешки интерес на Русија е
да се зачува територијалниот интегритет на Србија. Од решението
за Косово зависи не само јакнењето на меѓународната позиција
на Русија, туку и воспоставувањето рамноправен меѓународен
дијалог. Надворешната политика
на Москва кон Балканот доживеа
огромен пресврт откако на чело
на земјата застана Владимир Путин. На почетокот на деведесеттите години таа политика беше
неодредена. Русија беше немоќна
и нејзиниот збор беше слаб во однос на американскиот. Од цврстината на руската политика кон
Косово ќе зависи и нејзината позиција во светот".
Јелена Гускова, руски историчар
на, па Марти немал пари да ги исплати
петнаесетте вработени, иако од државата, поточно од Министерството за
надворешни работи, годишно добивал
по два милиона евра. Преостанатите
1,5 милион евра, колку што й биле потребни на организацијата, ги обезбедувала Европската унија. Речиси секоја
година Ахтисари го пречекорувал буџетот, па во 2004 година побарал дополнителна помош од државата. Финскиот
Парламент му одобрил донација од

200.000 евра, но оваа трансакција била
стопирана од Министерството за надворешни работи, со образложение дека Ахтисари потрошил премногу. Сепак,
кон крајот на 2005 година финската
Влада му одобрила уште дополнителни
500.000 евра помош, под услов тие пари да ги врати до крајот на 2007 година.
Тој потег Владата го направила за да ги
поттикне и другите влади да ја охрабрат
и да ја помогнат работата на Ахтисари.
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ПОЛНИ ТОРБИ
СО ПАРИ ЗА
АХТИСАРИ НА
ДОМАШНАТА
АДРЕСА ВО
ХЕЛСИНКИ

синки, како што е наведено, е независна
и непрофитна, која има цел да решава
конфликти ширум светот.

СРЕЌАТА СО ПАРИ
(НЕ) СЕ КУПУВА
Албанскиот бизнисмен Беџет Пацоли, како човек од сенка, целосно го
финансирал лобирањето во Вашингтон
за да може Косово да добие независност. Овие информации прв пат се појавиле во декември 2005 година. Со
помош на парите косовските Албанци
придобиле многу западни дипломати,
како и еден угледен институт, а ангажирале и една позната компанија за меѓународно лобирање. На чело на формираниот т.н. Сојуз за ново Косово се
наоѓа поранешниот потпретседател на
Националниот разузнавачки совет, Самуел Хоскинсон, а покрај него бил вклучен и ексминистерот за одбрана, Френк
Карлучи. За финансиерот Пацоли се
знае дека е најбогатиот Албанец на светот, кој се обидува своето богатство да
го преточи во политичко влијание во
Косово. Меѓу своите лични пријатели
тој ги набројува Бил Клинтон и Борис
Елцин. Пацоли е поранешен сопруг на
италијанската естрадна ѕвезда Ана Окса и еден од сопствениците на нафтената компанија ОМВ, која работи и со
Србија. Една од најголемите зделки која
Пацоли ја добил е реконструкцијата на
Кремљ во времето на Елцин, а чинела
1,6 милијарди долари. По војната на
Косово, тој со свои средства, ја изградил
зградата на косовското Собрание. По
сите овие крупни дела денес Беџет Пацоли се обидува со огромни суми да ја
купи косовската независност. Ако Косово навистина е блиску до државноста,
веројатно тоа ќе биде огромен доказ
колку западните дипломати, но и државните администрации се корумпирани и вклучени во криминал.

